
 
 بأسم �ب و �بن و الروح القدس اله واحد ام�ن

ن تقدم لنا املسابقة الروحية أورالندو فلور�دا بأوأوالدها ا�خمسة  ة�سر كنيسة القد�سة رفق

 ��بالكالصوم بمناسبة 

 

 سفر صموئيل الثانى
 

 ................................................................................: .........رقم التليفون ...............      ..............................................................: ..........�سم

 اختر اإلجابة الصحيحة
 
 .سفر صموئيل الثاني كتبه صموئيل النبي -۱
 أخط -ب      صح -أ
 
 :الملك شاول واسمهصموئيل الثاني بتأسيس عرش الملك الثاني بعد سفر   بدأ -۲
 صموئيل -د .                   سليمان -ج                      داؤد -ب     .                  أخاب -أ
 
 إسرائيل حلةى داود من مكان الرجل الذي جاء إل -۳
 خطأ -ب             صح -أ
 
 :داود على شاول ويوناثان مكتوب في رثاء -٤
 ال شيء مما سبق -د           سفر من اسفار التوراه -ج              األنبياء الكبار اسفار من سفر -ب          الصغار األنبياء اسفار من سفر -أ 
 
 )يناسباختر كل ما ( ماذا كان أسرع وأقوى ؟. في رثاء داود لشاول ويوناثان  -٥
 األسود -د   .                  النسور -ج                        األغنام -ب   نمورال -أ
 
 ..............................................................................................  :بعد موت شاول، سأل داود الرب فقال له أن يذهب إلى -٦

................................................................................................................................................................. 
 
 )يناسباختر كل ما (.   من كانتا زوجتا داود اللتان انتقلتا مع داود ورجاله للعيش في مدن حبرون؟ -۷
  جايلأبي -د .                     كالمي -ج              بثشبع -ب .                 خينوعمأ -أ

     
 .أصبح داود ملًكا بعد أن مسحه صموئيل مباشرة -۸
 خطأ -ب .                        صح -أ 
 
 ملك ايشبوشث بن شاول على كل اسرائيل في محنايم؟ ىمن الذ -۹
 اودد -د   .              شاول -ج                                   أبنير -ب    .           صموئيل -أ
 

 كم سنة ملك ايشبوشث على اسرائيل؟ -۱۰
 سنوات ۷ -د      .          سنوات ۳ -ج               سنة ٤۰ -ب     .            سنتان -أ
 

 )۲صموئيل۲( في" الحرب األهلية"حدث شكل من أشكال  -۱۱
 خطأ -ب              .       صح -أ 
 

 .فقد رجال داود عبيًدا أكثر من رجال أبنير -۱۲
 خطأ   -ب   .                    حص -أ



 .طابق أبناء داود مع أمهاتهم الصحيحة -۱۳
 لابيجاي -۱                   عاميثر (     ) -أ 

 ثحجى -۲.                  أمنون (     ) -ب
 أبيطال -۳                   شفطيا(     )  -ج
 معكة -٤                   أدونيا (     )  -د

 عجلة -٥                   كيالب(     ) -هـ
 منوعأخي -٦                  ابشالوم (     ) -و
 

 .ميكال هي أخت داود -۱٤
 خطأ -ب    .                 صح -أ
 

 : الصحيحة ةعباراختر ال -۱٥
 .ابنير وعسائيل اخوان -د     .يوآب وابنير وابيشاي اخوة -ج         .يوآب وابيشاي ليسا اخوة -ب             .عسائيل ويوآب وأبيشاي إخوة -أ
 

 اين قتل ابنير؟ -۱٦
                  B) ب              A)أ

 D) د              C) ج
 
 
 
 
 
 

 ................................................................................................................. .مفيبوشث بالشللصف كيف أصيب   -۱۷
................................................................................................................................................................. 

 
 )۲: ٤صموئيل ۲ ( .أخوه من نفس سبط الملك داود نةوبع كابكان ر -۱۸

 خطأ) ب                   صح  -أ
 

 .سنوات..... ، عاش داود  إلصحاح الخامسوفقًا ل -۱۹
 ٦٥ -د         ۷۰  -ج        ٤۰ -ب         ۳۰ -أ 
 

 .أخبر أين ولدوا. على قائمة بأبناء داود صحاحاال ىيحتو -۲۰
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

 الخامس؟ صحاحكم عدد األطفال الذين أنجبهم داود في أورشليم حسب اال -۲۱
   ۱۰ -ب     ۹ -أ

 .ال شيء مما سبق -د    ۱۲ -ج
 

 لماذا دعا داود المكان بعل فراصيم حيث خاض حربا ضد الفلسطينيين؟ -۲۲
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

 ؟صيمماذا ترك الفلسطينيون وراءهم في بعل فرا -۲۳
 ال شيء مما سبق -د   جنودال -ج                     الصور -ب    الماشية -أ
 

 من بعل؟ كم عدد الرجال الذين رافقوا داود من أورشليم إلحضار تابوت هللا   -۲٤
 ۳۰۰ -د          ۳۰۰۰۰۰ -ج             ۳۰۰۰ -ب          ۳۰۰۰۰ -أ
 
 



 )٥۱: ۱عدد (؟ ماذا كان. أثناء تحريك تابوت هللا بولقمحدث شيء غير  -۲٥
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

 .اختر كل ما ينطبق. اذكر اآلالت الموسيقية التي عزف عليها داود وكل بيت إسرائيل -۲٦
 الصنوج -د  الجنوك          -ج            الدف -ب  القيثارة           -أ
 

 مد يده ولمس تابوت هللا ونتيجة لذلك فقد حياته؟ ىالذ من ناخونعندما تعثر الثور في بيدر  -۲۷
 

................................................................................................................................................................. 
 

 .، وأبيجايل هي ابنة شاوللتابوتلرقصه أمام اأبيجايل، زوجة داود،  وبخت -۲۸
   .نتاكال العبارتين صحيح -ب                                 .ةخاطئ ةالثاني عبارةال. العبارة األولى صحيحة - أ

 .كلتا العبارتين خاطئة -د                                   .العبارة الثانية صحيحة. ةخاطئ ىاألولعبارة ال -ج
 

 ؟"ساكن في بيت من أرز وتابوت هللا ساكن داخل الشقق ىأن .أنظر"من قال ولمن  -۲۹
 داود إلى ناثان -د  ناثان لداود -ج                                  داود لصمويل -ب  داود لشاول -أ
 

 مملكته؟ما هي مدة بقاء ". سيبني بيتًا السمي"وعد هللا داود من خالل ناثان النبي أن ابنه  -۳۰
 ال شيء مما سبق -د    سنة ۳۰ -ج         لألبد -ب    سنة ۲٥ -أ
 

 رحوب؟ بنمن هو ملك صوبة  -۳۱
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
 ؟أرام دمشقفي  داودماذا وضع  -۳۲

................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
 :اودتطابق الخيارات أدناه فيما يتعلق بإدارة د -۳۳

 على الجيش -۱                    بناياهو (     )   -أ 
 ؤساء كهنةر -۲    ا سراي(     )  -ب
 كاهن - ۳    يوآب (     ) -ج
 كاهن - ٤                    أخيمالك(     )   -د

 مسجل -٥                    صادوق (     ) -هـ
 على الجالدين والسعاه -٦                        أوالد داود(     )   -و
 كاتبا -۷            .           يهوشافاط(     )   -ع
 
 من أجل يوناثان؟ يفعل معروفا أنلماذا أراد داود  -۳٤ 
 .ألن يوناثان كان ابن شاول -ب                  .يفعل ذلكأن  صموئيل أمره ألن -أ

 .همنيببسبب الوعد الذي كان  -د                  .مات في سن مبكرة يوناثانألن  -ج
 

 :اإلجابات الصحيحةصل  -۳٥
 ابن شاول -۱                    . صيبا(     )    -أ

 ابن يوناثان -۲                .مفيبوشث)  (     -ب
 

 من هو االبن الصغير لمفيبوشث؟ -۳٦
..................................................................................................................................................... 

 
 .مشلولة فقط كانت قدم مفيبوشث اليمنى -۳۷

 خطأ) ب  .                               صح) أ 
 



 :نون ملكاكان ح-۳۸
 راميوناأل -ج .       الفلسطينيون -ب   .       العمونيون -أ
 

 ؟خجلين ألن الرجال كانوا لحاهم تنبت داود حتى عبيد في أي مدينة أقام-۳۹
 ارام -ج                 عمون -ب                 أريحا  -أ
 

 ما هو العدد اإلجمالي للجنود الذين استأجرهم أهل عمون؟-٤۰
 ۱۰۰۰ -د       ۱۲۰۰۰ -ج                ۲۰۰۰۰ -ب            ۳۳۰۰۰ -أ
 

 .المعركة ضد يوآب وأبيشاي ن واالراميونربح العمونيو -٤۱
 خطأ -ب                     صح -أ
 

 داود؟ هقتل الذى من-٤۲
 كل ما سبق -د    فارس ٤۰۰۰۰ -ج        مركبة ۷۰۰ -ب   الجيش رئيس كشوب -أ
 

 مساعدته بعد اآلن؟ راميينيخشى األ ىمن الذ. السالم مع إسرائيل ألراميينعقد ا في حيالم الحرببعد  -٤۳
 فلسطين -د               .  كنعان -ج                        .آشور -ب   .          عمون -أ
 

 لمحاصرة ربة المدينة المحاطة بأسوار بني عمون؟من أرسل داود  -٤٤
 يوآب -ج   .            أوريا -ب                   أبياثار  -أ

 اشتهاها داود؟ ىالمرأة الت ىمن ه -٤٥
................................................................................................................................................................. 

 
 .، كان أوريا من سبط منسى ۱۱ صحاحبحسب اال -٤٦

 خطأ -ب  .                     صح -أ
 

 .زوجته بثشبع ه وإلى منزل ذهب أوريا -٤۷
 خطأ -ب                         صح -أ  
 

 .سلم يوآب أوريا رسالة من داود -٤۸
 خطأ -ب                           صح -أ  
 

 .ففقد حياته الحربفي  البأسُوضع يوآب مع رجال  -٤۹
 خطأ -ب  .                      صح -أ  
 

 )يناسب اختر كل ما: (بـ) عندما لم يذهب إلى الحرب(شبه آباء الكنيسة كسل داود  -٥۰
 الشخص غير النشط بشكل عام -ب                                        .تهاون في صالتهالشخص الم -أ

 .في جهاده الروحي المتهاون الشخص -د                                    الشخص الذي يمشي على السطح -ج
 

 من أتى إلى داود بقصة عن رجل غني ورجل فقير في مدينتنا؟ -٥۱
 .         وناثاني -ب                       يوآب -أ

 ال شيء مما سبق -د      .            صموئيل -ج
      
 .الخاص في قصة ناثان لداود عن الغني والفقير، خدم الرجل الغني ضيفه من قطيعه -٥۲

 خطأ -ب   .                      صح -أ
 

 ؟"الغنيالرجل "من هو الشخص الفعلي الذي يرمز إليه  -٥۳
            أوريا -ب    اود           د -أ

 ناثان -د                يوآب -ج
 

 .ضع قائمة بكل األشياء التي قال الرب أنه فعلها لداود من خالل ناثان النبي -٥٤
................................................................................................................................................................. 



 :ليعر اعتراف داود الفوري يُظه -٥٥
            الثقة -ب              الذكاء -أ

 القيادة -د               النقاء -ج
 

 الرب؟ من أجل يديدياأطلق عليه اسم  ىمن الذ -٥٦
 .داود -ب     .         بثشبع -أ

 ناثان -د   .          سليمان -ج
 

 .أبشالوم وثامار وأمنون، أوالد داود، ولدوا جميعًا من نفس األم -٥۷
 خطأ -ب                         صح -أ  
 

 ؟تطعمهو تطبخبالمرض حتى يرسل داود ثامار ل تظاهرمن اقترح ولمن  -٥۸
 أمنون ألبشالوم -ب  .             يوناداب ألمنون -أ

 أبشالوم ألمنون -د              يوناداب ألبشالوم -ج
 

 .لذلك حاول أن يفعل كل شيء ليُظهر لها حبه بًا حقيقًيامار حثا أحب أمنون -٥۹
 خطأ -ب    ح                          ص -أ
 

 ۱۳: ۱٥صموئيل  ۲: تأمل في هذه اآلية -٦۰
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
 .مارثامن حادثة ....... قتل أبشالوم أمنون بعد  -٦۱

 سنوات   ۳ -د              شهرين -ج         .شهًرا ۲٤ -ب   .               سنة واحدة -أ
 
 بينما كان أبشالوم في جشور من رأى أن الملك داود يتوق لرؤية ابنه؟ -٦۲ 
 امرأة تقوع -ج   يوآب -ب                أبشالوم -أ  
 

 من صنع القصة التي سلمتها امرأة تقوع للملك داود؟ -٦۳
 يوآب -ج         امرأة تقوع -ب.        أبشالوم -أ
 

 ؟الى اين جاء يوآب ابشالوم من جشور -٦٤
 
   B -ب                A  -أ

  D  -د              C  -ج           
 

     
 ماذا سمى ابشالوم ابنته؟ -٦٥

..................................................................................................................................................... 
 .أورشليمكان الملك داود أول من رحب بابنه عندما عاد إلى  -٦٦

 خطأ -ب                            صح -أ
 

 .أخبر أبشالوم الملك داود أنه نذر نذًرا في حبرون وأنه يريد الذهاب إلى جشور -٦۷
 خطأ -ب                           صح -أ 
 

 .من داود مملكةالذين ذهبوا إلى حبرون مع أبشالوم مؤامرته لالستيالء على ال ۲۰۰عرف الرجال الـ -٦۸
 خطأ -ب                            صح -أ
 

  ....في مستشار أبشالوم مذكور  -٦۹
 اآلباء أوشية -د.                أوشية الراقدين -ج                      السالم أوشية -ب             جتماعاتاال أوشية -أ

 .وستة آالف رجل من جت أمام الملك عندما فر داود من أورشليم الجالدين والسعاة وجميع الجتيينمرَّ   -۷۰
 خطأ -ب                           صح -أ 



 :تطابق الخيارات أدناه -۷۱
 يوناثان   -۱           ابن صادوق (      )     -أ

   أخيمعص -۲ ابن أبياثار             (      )   -ب
 

 ؟ةالشرير مشورةهزيمة ال صديق أبشالوم بغرضليتظاهر بأنه أرسل داود من إلى أورشليم  -۷۲
 أخيتوفل -ب  أبياثار                        -أ

 صادوق -د  .                      ىحوشا -ج
 

 ما هي؟ أعِط أربعة مؤٍن مختلفة لداود عندما كان صيبا يجتاز قمة الجبل -۷۳
................................................................................................................................................................. 

 
 :كان شمعي بن جيرا من سبط -۷٤

 شاول  -د                امينبني -ج                      يهوذا  -ب   داود                  -أ
 

 ألنه سب الملك داود؟ ىماذا أراد أبيشاي أن يفعل بشمع -۷٥
 باركهي -د                 عطه الطعامي -ج                      القبض عليه -ب                           قتله -أ
 

 بشالوم؟امن قبل جميع الناس بما في ذلك داود و" هللا بكالم"الذي اعتبرت مشورته من  -۷٦
 شمعي -د                      أبشالوم -ج                         يتوفيلخأ -ب                     حوشاي -أ
 

 ه؟يطارد داود ليقتلليتوفل من أبشالوم خكم من الرجال طلب أ -۷۷
 ۱۲۰۰۰۰ -د                   ۱۰۲۰۰ -ج               ۱۲۰ -ب                    ۱۲۰۰۰ -أ
 

 ؟"ليست حسنة المشورة التي اشار بها اخيتوفل هذه المرة: "من قال ولمن -۷۸
 أبشالوم لحوشاي -د            ى لنفسهاحوش -ج             حوشاي البشالوم -ب   .         حوشاي لداود -أ
 

 )اسباختر كل ما ين(   :المرأة في البيت طالبينجاء عبيد أبشالوم إلى  -۷۹
 يتوفلخأ -ب                       ابياثار -أ

 عصيمأخ -د   ى                  حوشا -ج
 صادوق -و                    وناثاني -هـ
 

 .قُتل أخيتوفل على يد عبيد داود بعد خيانته -۸۰
 خطأ -ب       ح                 ص -أ
 

 أبشالوم؟ جيش قائدمن كان  -۸۱
................................................................................................................................................................. 

 
 .ذهب داود مع جيشه لمحاربة أبشالوم -۸۲

 خطأ -ب                         صح -أ
 

 .الرجل الذي رأى أبشالوم معلقاً على شجرة رفض قتله ألنه يحترم داود -۸۳
 خطأ -ب                        صح -أ
 

 أخبر داود أخيًرا عن موت أبشالوم؟من الرسولين  ىأ -۸٤
 ال شيء مما سبق -ج                                   الكوشى -ب   عص              يمخأ -أ
 

 .داودحزن  االنتصار على أبشالوم المتمرد تحول إلى حداد من قبل كل الشعب بسبب -۸٥
 خطأ -ب                         صح -أ

   
 :ار كممثلين لداود إلىثتم إرسال صادوق وأبيا -۸٦

 سبط بنيامين -د         كل بني إسرائيل -ج               سبط يهوذا -ب                شيوخ يهوذا -أ
 



 أين تقابل يهوذا والملك داود؟ -۸۷
             جلعاد -أ

 الجلجال -ب
         اورشليم -ج
 حبرون -د
 

 أين تقابل داود ومفيبوشث؟ -۸۸
             جلعاد -أ

 الجلجال -ب
         اورشليم -ج
 حبرون -د
 
 سبط؟ ىفي تمرده على داود إال رجال أ شبع بن بكريكل رجل من إسرائيل تبع  -۸۹ 
 ال شيء مما سبق -ج             نفتالى   -د                   سمعان -ب                        منسى -أ
 

 :في خاللأخبر داود عماسا أن يجمع رجال يهوذا  -۹۰
 يوما ۲۱ -د               أقل من أسبوع -ج                  أيام ۱۰ -ب .                   يوًما ۱۳ -أ
 

 أكثر من أبشالوم؟ سئ اليهشعر داود أنه ي ىمن الذ -۹۱
  ماساع -د                       شبع بن بكري -ج                    يوآب -ب    ى                    أبيشا -أ
 

 .وقت يوسفكانت المجاعة التي حدثت في زمن داود أطول من المجاعة في  -۹۲
 خطأ -ب                           صح -أ
 

 .....بل كانوا من بقايا لم يكن الجبعونيون من بني إسرائيل  -۹۳
 الموآبيون -ج  يونالعمون -ب            األراميون -أ
 

 :كل من هؤالء العمالقة مع الشخص الذي قتله صل -۹٤
   سبكاي الحوشي -۱   جليات              (      )     -أ

 داود -۲            يشبى بنوب(      )   -ب
 أبيشاى بن صروية  -۳                   ساف(      )   -ج
 بن يعري ناناالح -٤             شقيق جليات    (      )   -ث
 يوناثان بن شمعى -٥  صابعذو األالعمالق  (      )  -هـ
    
 :في يًضاأداود  تسبحة، يمكن العثور على ۲۲صموئيل ۲ ىف -۹٥

 The new King James Version    (NKJV)    اإلجابات على أساس إصدار: مالحظة
 ۱۸المزمور  -د             ۱۹ المزمور -ج                   ۱۷المزمور  -ب              ۱٦المزمور  -أ
 

 قتل مصرياً برمحه؟ ىمن هو الرجل الذ -۹٦
 الحنان -د                      اهوبناي  -ج                            يوآب -ب                    عسائيل -أ
 

 من قتل ثالثمائة رجل برمحه؟ -۹۷
 أبيشاي -ج           بناية -ب            عسائيل -أ
 

 .على حكم داود عندما أمر بإجراء إحصاء سكاني للشعبوافق يوآب  -۹۸
 خطأ -ب                             صح -أ
 

 ؟الشعباحصاء  ستغرقكم من الوقت ا -۹۹
ً  ۲۰سنوات و  ۹ -ج                       يوم ۲۰شهور و  ۹ -ب                    شهور ۹ -أ  يوما
 

  14: 24لصموئي ۲: تأمل في هذه اآلية -۱۰۰
......................................................................................................................................................... 


