
 
 اسرة القديس اثناسيوس                                    بالشاطبي                  سكنيسة مار جرج

 لدرس الكتاب                              كتاب مفتوح                                      مسابقة   

 صموئيل االول امتحان سفر 

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

 (  ) كانت خطية بنى عالى الكاهن عظيمة جدًا النهم جعلوا الناس يستهينوا بتقدمة الرب  .1
 ( )  أشدود الى عقرون جت الى في ارض الفلسطينيين انتقل تابوت عهد الرب من  .2
 ( )  مؤاب عندما أخذ تابوت عهد الرب بواسطة  إسرائيلزال المجد من  .3
 ( )  ذهب شاول للبحث عن أتن أبية من جبل أفرايم وحتى أرض صوف .4
 ( )  جدد صموئيل النبى والشعب الملك لشاول في الجلجال  .5
 ( )  بقوة رب الجنود أخذ داود حجرًا ورماه بالمقالع وضرب جليات في قلبة  .6
 ( )  المرة األولى انزلتة ميكال من الكوه فذهب هارباً نجا داود مرتين من يد شاول  .7
 ( )  قتل شاول أخيمالك الكاهن وخمسة وثمانين رجاًل البسى أفود النهم ساعدوا داود .8
 ( )  هرب داود من شاول عند أخيش ملك جت وسكن في صقلع  .9

 ( )  في جبل جلبوع  بنيةمات شاول و  .10

 :والشاهد  أكمل اآليةثانيًا: 

 ( 30:  2صم 1يحتقروننى يصغرون )  أكرم الذين يكرموننى والذينفإني  .11
 ( 11: 5صم 1أرسلوا تابوت اله اسرائيل فيرجع الى مكانة وال يميتنا نحن وشعبنا ) .12
 (3:  7صم1أعدوا قلوبكم للرب واعبدوة وحدة فينقذكم )  .13
عليك روح الرب فتتنبأ  قال صموئيل لشاول عند مسحة ملكًا: الرب قد مسحك على ميراثه رئيسًا & ويحل   .14

 (6& 1: 10صم 1)
 (24: 12صم 1اتقوا الرب وأعبدوه باألمانة من كل قلوبكم )  .15
 ( 6: 14صم1ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير او بالقليل ) .16
 ( 7:  16صم 1األنسان ينظر الى العينين وأما الرب فانة ينظر الى القلب ) .17



 ( 47:  17صم1ليس بسيف وال برمح يخلص الرب ألن الحرب للرب ) .18
 (23: 22صم 1ال تخف ألن الذى يطلب نفسى يطلب نفسك ولكنك عندى محفوظ ) .19
 (23: 26صم 1الرب يرد على كل واحد برة وأمانته ) .20
 كرمز للسيد المسيح؟  يوناثانصموئيل النبى ونقطة واحدة عن عن    نقطتيناذكر  .21

 لد كال من صموئيل والسيد المسيح بوعد الهي وكان كل منهما نبيًا وقاضيًا ومشرعًا وكاهنًا  و  -
 كان صموئيل النبي انسان صالة من طفولته ولم يكف عن الشفاعة  -
 في شعبه رمزًا للسيد المسيح الشفيع السماوي الكفاري لدي اآلب  -
المسيح الذي خلع عن نفسه ثوب مجده   يوناثان خلع جبته وسيفه وقوسه واعطاها لداود رمزًا للسيد  -

 . والبسنا ثياب بره وأعطانا سالحه الكامل لمحاربة عدونا
 يسى البيتلحمى هو ابو داود الملك كان يسكن فى بيت لحم عدد اوالدة ثمانية وابنة البكر أليآب  .22

 :أختار اإلجابة الصحيحةثالثًا 

المتكررة بالحب وتمتع داود بالنفس المتسعة بالحب  نجح داود في مقابلة عداوة شاول    24في االصحاح   .23
 " انت ابر منى ألنك.........  نطق وقال له شاول  حتى أن

 .قتلت جليات وخلصت إسرائيل من تعيراته -أ
 جازيتني خيرا وانا جازيتك شرا. -ب 

 .ج_ عفوت عنى للمرة الثانية 

 أشاول أيضًا من األنبياء"  هرب اليها داود واقام فيها مع صموئيل النبى وقيل فيها عن شاول " .24
 . نايوت في الرامة -ج                    المصفاة -ب           .        شيلوه -أ

 
 لم يحتمل عالى الكاهن خبر............فسقط عن الكرسى ومات ف شيلوة. .25

 فقد تابوت عهد الرب -ج           موت ابنية -ب          الشعب وموت كثيرين انكسار -أ


