
 
 اسرة القديس اثناسيوس                                    بالشاطبي                  سكنيسة مار جرج

 لدرس الكتاب                              كتاب مفتوح                                      مسابقة   

 الثاني صموئيل امتحان سفر 

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

 )      (  أمر داود بقتل الرجل العماليقى الذى اخبره أنه قتل شاول ألنه قتل مسيح الرب  .1
 )      (  بقى تابوت عهد الرب في بيت عوبيد ادوم الجتى خمسة اشهر .2
 )      (  51للتوبة توجها بالمزمور مزامير  7قدم داود الملك توبه قوية بعد كالم ناثان النبى وكتب  .3
 )      (  كان جميع بيت صيبا عبيدًا لمفيبوشت ابن يوناثان  .4
 )      (  أمر داود بقتل اوريا الحثى أحد أبطاله الثالثين ألنه رفض تنفيذ أوامره .5
 )      (  قام أبيشاى بانقالب ضد الملك داود واخذ لنفسة مركبة وخياًل وخمسين رجل يجرون أمامه .6
 )      (  مر الرب بأبطال مشورة اخيتوفل الصالحة لكى ينزل الشر بابشالوم أ .7
 )      (  عونيين الجبحدث جوع ثالثة سنوات في إسرائيل ايام داود الملك الن شاول قتل  .8
 )      (  " في ضيقي دعوت الرب والى الهى صرخت فسمع من هيكله صوتي"من اقوال داود في نشيدة للرب  .9

 )      (  مد يده وامسك بالتابوت في بيدر ارونه اليبوسى  ألنه ضرب الرب عزه واماته  .10

 :والشاهد  أكمل اآليةثانيًا: 

 (…: 3صم 2)     فعرف جميع الشعب وحسن في اعينهم كما أن كل ما صنع الملك كان............ .11
 (…: 5صم 2) إله................. وكان داود يتزايد......... والرب  .12
 (…: 7صم 2)               هكذا قال رب الجنود: أنا أخذتك........من وراء الغنم لتكون........... .13
 (..:10صم 2)   .............تجلد ولنتشدد من اجل.........ومن أجل....... والرب يفعل .14
 (:....8صم 2)   في االصحاح.............. " تكررت هذه اآلية.........."وكان الرب يخلص داود  .15
 (...:16صم 2) لعل الرب ينظر الى........ويكافئني الرب خيرا............  .16
 (...:19صم 2)   أفعل له ما..........فى عينيك وكل ما تتمناه منى.......... .17
 (...:22صم 2) الرب.........حسب طهارة يدى.........  يكافئني .18



 (...:24صم 2)   رب ازل اثم عبدك............. جدًا.............االن يالقد أخطأت  .19
 كرمز للسيد المسيح؟  ثالث نقاط عن الملك داود اذكر  .20

-  
-  
-  

 

 :أختار اإلجابة الصحيحةثالثًا 

 مرض ابن داود من بتشبع زوجة اوريا الحثى فقام داود. .21
 . سأل هللا من اجل الصبي -أ

 . صام صوماً  -ب 

 . على االرض   بات مضطجعا  ج_ 

 كل ما سبق  -د 

 26:  2صم 2من قائل العبارة " حتى متى ال تقول للشعب أن يرجعوا من وراء اخوتهم"   .22
 . أبنير بن نير -ج                  داود الملك -ب            .        يوآب بن صروية -أ

 
 : وهى نبوة عن السيد المسيح  النبيعلى يد ناثان    بتثبيت مملكته وذلكوعد هللا داود في االصحاح السابع   .23

 يخرج من أحشائك.  الذيأقيم بعدك نسلك  -أ
 الى االبد.  مملكته كرسيأثبت  -ب 

 أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنًا.  -ج

 كل ما سبق  -د 

 العقاب قال داود لجاد النبي قد ضاق بي االمر جدا فلنسقط في يد الرب الن مراحمه كثيرة واختار . 24

 ثالثة أيام وباء   -ج       ثالث سنوات جوع -ب          ثالث شهور يهرب من أعدائه -أ


