
 
 اسرة القديس اثناسيوس                                    بالشاطبي                  سكنيسة مار جرج

 لدرس الكتاب                              كتاب مفتوح                                      مسابقة   

 ل االول صموئيامتحان سفر 

 ( أمام العبارة الخطأ: الصحيحة و) ( امام العبارة ضع عالمة ) أواًل: 

 )      (  نوا بتقدمة الرب ي ستهيالناس  هم جعلواعظيمة جدًا النالكاهن كانت خطية بنى عالى  .1
 )      (  الى عقرون ارض الفلسطينيين انتقل تابوت عهد الرب من أشدود الى جت  في .2
 )      (  عندما أخذ تابوت عهد الرب بواسطة الفلسطينيين  إسرائيلزال المجد من  .3
 )      (  وحتى أرض صوفجبل أفرايم  ذهب شاول للبحث عن أتن أبية من .4
 )      (  الجلجال  فيجدد صموئيل النبى والشعب الملك لشاول  .5
 )      (  الجلجال فيقتل صموئيل النبى اجاج ملك عماليق امام الرب  .6
 )      (  قطع داود ويوناثان عهدًا معاً هكذا  "الرب يكون بينى وبينك وبين نسلى ونسلك الى االبد " .7
 )      (  النهم ساعدوا داودوثمانين رجاًل البسى أفود خمسة قتل شاول أخيمالك الكاهن و  .8
 )      (  صقلع  فيهرب داود من شاول عند أخيش ملك جت وسكن  .9

 )      (  جبل جلبوع  في ول شا أبناء ناثان وابيناداب وملكيشوعو مات شاول وي .10

 :والشاهد  أكمل اآليةثانيًا: 

 (…: 2صم 1)      يصغرون .......................والذين.................أكرم فإني .11
 (…: 5صم 1) نحن وشعبنا ..............وال فيرجع الى مكانة...........  وا تابوت أرسل .12
 (…: 7صم 1)               وحدة فينقذكم...............للرب .....................أعدوا .13
ملكاً  .14 مسحة  عند  لشاول  صموئيل  قد   :قال  ويحل   ميراثه على  ................الرب   & رئيسًا 

 ( ….&.....: 10صم1)                                          فتتنبأ........................عليك
 (…:12صم 1)                   من كل قلوبكم...................هاتقوا الرب وأعبدو  .15
 (...:14صم 1) ..................... عن أن يخلص ...................ليس للرب  .16
 (...:16صم 1)   ............ .....وأما الرب فانة.........................ينظر الى األنسان .17



 (...:17صم 1) .. ................ألن الحرب .....................ليس بسيف وال برمح .18
 (...:22صم 1)   ...................يطلب نفسك ولكنك....................ال تخف ألن الذى .19
 (…:26صم 1)       وأمانته..............على كل واحد ..............الرب  .20

 : أجب عما يلىثالثًا 

 كرمز للسيد المسيح؟  يوناثان اذكر ثالث نقاط عن   .21
-  
-  
-  

 كرمز للسيد المسيح؟ النبيصموئيل اذكر ثالث نقاط عن  .22
-  
-  
-  

 ؟ سيملك على شعب بنى اسرائيل  الذي قضاء الملك اذكر ثالث نقاط عن  .23
-  
-  
-  

 ؟ اسم ابنة البكر؟ أوالدهيسكن؟ كم عدد اين كان  ؟من هو يسى البيتلحمى  .24
-  
-  
-  

 ؟ للحادثتينفقط أنقذ شاول أهل يابيش فردوا له الجميل اذكر الشاهد  .25
-  
-  


