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 العائلة المقدسةاجتماع 

 ( األسرة)

 الكتاب المقدسمســــابقة دراسة 

30/12/2018 -3/2/2019 

 الثانىسفر اخبار االيام 

 (العشرون الثامن وحتى  الرابع والعشروناالصحاح ) السابعالجزء 

 

 
 

 

 تتماد  بأنواع كثيرة لترجع اليه ، فالان هللا حرك زكريا لينبه الشعب الى كالم الشريعة فيتوبوا . وهللا ينبهك    †

  .   فى خطاياك و ترفض كالم هللا ألنه يحبك و يطلب خالصك

اشكر هللا كل يوم على عطاياه فهو صاحب الفضل فى كل مالك ، فتتضع بما عندك و تحيا فى فرح و حماية    †

  .   من حروب ابليس المتكبر

تعارضت مع اغراضك الشخصية ، لئال تجلب على نفسك غضب هللا التستهن بوصايا هللا وال ترفضها ان    †

 .   فيتخلى عنك و تهلك بسبب خطاياك

ان الكبرياء يفقد االنسان كرامته الحقيقية فيصير محتقرا و مرفوضا من هللا و تحزن عليه المالئكة و    †

   .القديسون . لذا فاتضاعك و شكرك هلل يحميك من حيل ابليس و تستطيع أن تتذوق محبة هللا 

تم باالستعداد لحياتك فانه سيتركه بالموت ، لذا فاهمهما كان االنسان يشغل مركزا عظيما على األرض     †

  .   األبدية بحفظ وصايا هللا و عمل الخير حتى يكون لك مكانا عظيما فى السماء

ال تلتجئ الى العالم لئال يذلك ولكن اطلب هللا أبيك الحنون ، ألنك مهما أخطات فهو مستعد أن يسامحك مادمت    †

 . ترجع اليه . اترك وسائل العالم من شهوات و أساليب خاطئة لتنجى نفسك من الهالك 

ة و رراءة الكتاب ان التماد  فى الخطية يعمى عينى االنسان ، فيبتعد عن الحق لذا احرص على الصال   †

 المقدس و التناول حتى تظل عالرتك حية باهلل 

 

 



  

 

 ةــة الذهبيـاآلي
 

 "  الرب ينظر و يطالب"  
 ( 22:  24 خأ 2)                                                                                   

 
 ارشادات عامة 

 +   تقرأ االسرة معا ) الزوج و الزوجة ( سفر المسابقة بفهم و تأمل وليصحبكما روح هللا القدوس. 

 . الموزع +  تستكمل االسرة الدراسة بقراءة تفسير السفر 

 + يراعى رراءة كافة االسئلة بدرة لمعرفة المطلوب جيدا فى كل منها .

 + المسابقة تدريب شيق على دراسة الكتاب المقدس بأمانة فعلى االسرة أن ال تستعين بمجهود 

 غيرها  وأن يشترك الزوج و الزوجة معاً فى االجابة ليتحقق الهدف من إجتماع االسرة

 و لتزداد متعتهما  وفائدتهما أكثر فأكثر و ليظهر ثمر الكلمة فى حياتهما . 

 

 المقدس   مسابقة دراسة الكتاب 

لن ينظر فى اإلجابات علماً بأنه  2019/  1/  20 الثالث االحد  إلجابات هو يوماإلستالم آخر موعد + 

 المقدمة بعد هذا التاريخ 

 3/2/2019الجوائز فى االجتماع القادم   + يتم توزيع

ررم  المزمور تسميعفى  3/2/2019+ مسابقة حفظ الكتاب المقدس بجوائز فورية اثناء االجتماع القادم فى 

 من سفر المزامير بالكتاب المقدس   36

 holyfamily2000@ gmail.com+ عنوان البريد االلكترونى الخاص باالجتماع :

 www.maryholyfamily.com:    اع  ــرونى لألجتمــكتورع االــ+عنوان الم 
 facebook:نصر ماثناسيوس  نبا+ جروب اجتماع العائلة المقدسة كنيسة السيدة العذراء واأل

 
 مالحظات و مقترحات : 

 

 

 

 

 االسم     :    

 العنوان   :  

 التليفون  :  موبايل :   

 البريد االلكترونى : 

 

 

mailto:holyfamily-2000@yahoo.com
http://www.maryholyfamily.com/


 على أن تضع عالمة )+ ( أمام إختيار جميع االجابات الصحيحة لكل سؤال مهما كان عددها حظ فى أسئلة االختيارات ال

 االجابات الصحيحة فى كل جزء من السؤال .   

 

 : العشرون الرابع واالصحاح 

 

  :   الويين أن يطوفوا مملكة يهوذا ليجمعوا فضة لــطلب الملك يوآش من الكهنة و ال -1

 

                                 لترميم هيكل الرب و تجديده   -أ

                                  صيروا كل أرداسه للبعليم ليا رد هدموا بيت الرب و الن بنى عث -ب

 ديد و بناء رصر الملك و تموين خزائنه جلت  -ج

 

   ة موسى ؟ : ما هى جزي 7فى عدد  -2

   

  هى ضريبة فرضها يوآش الملك باسم موسى النبى  -أ

                                 الفريضة المذكورة فى شريعة موسى  -ب

 ( 16 -11:  30 نصف شارل فضة يدفعها كل ذكر ) خر هى -ج

 

  ماذا فعلوا بالفضة المتبقية و التى زادت عن احتياجات ترميم الهيكل ؟  -3

 

  الويين و الوزعت على الكهنة   -أ

  وزعت على عاملى الشغل النهم اكملوا ترميم بيت الرب بنجاح كما رسمه هللا  -ب

 عملوا بها اوانى و صحونا لخدمة الهيكل  -ج

 

  -يظهر فى هذا االصحاح اهمية دور رئيس الكهنة يهوياداع فى : -4

 

 استمرار االهتمام بالخدمة فى بيت الرب طوال ايام حياة يهوياداع  -أ

 استمرار عالرة يوآش بالرب و عبادته اثناء حياة يهوياداع و حتى بعد موته  -ب

 الن الصالح فى الجزء االول من حياة يوآش كان بسبب يهوياداع حيث راعاه وارشده حتى عبد الرب ورام بترميم الهيكل -ج

 

نبه هللا أيضااااا شااااعبه عن طريق زكريا الكاهن بن يهوياداع فحذرهم بأن تركهم هلل ساااايعرضااااهم لتخلى هللا عنهم و بالتالى  -5

  الفشل فى كل حياتهم اذكر اآلية الداله على ذلك مع الشاهد 

 

 

 

 

 

  -عند موت زكريا رال " الرب ينظر و يطالب " و تعنى : -6

 

 طلب االنتقام منهم  -أ

 آخر لحظات حياته لعلهم يتوبون  فى توبيخهم -ب

 ه هللا بدمه نبوة من زكريا النبى بمطالب -ج

 

 ة هللا بدمه فماذا رال السيد المسيح مع ذكر الشاهد بما يؤكد كالم زكريا هو أن المسيح نفسه أشار الى زكريا و مطال -7 

 

 

 



: اعلن هللا تخليه بشااادة عن شاااعبه المتمرد على عكس عمل هللا مع شاااعبه عندما يتمساااكون به كما كان معهم  24فى عدد  -8

 ايام يهوشافاط ، وضح الفرق بين المورفين و عمل هللا فى كل منهما ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

    -لذ  حل به حيث :كانت نهاية يوآش مأساوية بسبب رسوته و انغماسه فى عبادة االوثان فاستحق العقاب ا -9

  رتلوه اثنان من عبيده و هو نائم على سريره  -أ

 لم يدفن فى ربور الملوك بل دفن مع عامة الشعب  -ب

 ادبه أيضا الرب بأمراض كثيرة فصار ضعيفا ال يستطيع ان يقاوم اعداءه  -ج

 

   االصحاح الخامس والعشرون :  

 

 ظهر صالح امصيا عندما رتل عبيده الذين رتلوا الملك اباه و اما بنوهم فلم يقتلهم و ذلك :  -10

     رفضا للعادة المتبعة فى الشعوب الوثنية ليضمنوا عدم تمرد أحد عليهم   -أ

     أو ابنه تمسكا بالشريعة التى تلزم كل انسان بمسئوليته عن خطيته التى عملها بنفسه وال يدان عن اخطاء ابيه  -ب

    النه لم يتمكن من العثور عليهم النهم اختباوا و اختفوا من بطشه  -ج

 

  ماذا اعد أمصيا لمحاربة ادوم ؟  -11

    اتكل على هللا الذ  يعين الضعفاء و طلب المعونة منه  -أ

    استعان بجنود مرتزرة لمساعدته فى الحرب  -ب

 دفع مائة وزنة من الفضة لرجال حرب من سبط افرايم من مملكة اسرائيل  -ج

 

 ماذا طلب النبى من امصيا ؟  -12

   ان يتشدد و يذهب وحده للقتال و هللا سيسنده مهما كان ضعفه   -أ

  ان ال يتكل على االشرار من جيش اسرائيل و اال سينهزم و سيسقط  -ب

  ان ال ينظر الى ضياع المبلغ الضخم الذ  دفعه لجيش افرايم فاهلل رادر ان يعوضه عنه  -ج

 

   -برغم طاعة امصيا هلل اال ان عالرته باهلل كانت سطحية جدا و سقط فى اول امتحان له حيث :  -13

 انبهر بتحصينات االدوميين و معابدهم التى كانوا يقدمون فيها ذبائح بشرية فقلدهم فى وحشيتهم   -أ

  اعجب بالوثنيين و اعتبر اصنامهم غنيمة عظيمة فاخذها  -ب

                                          نقل تماثيل االصنام الى اورشليم و ارامها هناك و سجد و ردم العبادة لها  -ج

 

 غضب هللا بسبب ارتداد أمصيا و أرسل له نبيا يوبخه النه : -14

   خضع و عبد األوثان الضعيفة التى لم تستطيع ان تحمى االدوميين  -أ

  لم يطيع هللا و خرج للقاء االدوميين رغم تحذيرات النبى له -ب

 لم يقدم الشكر هلل فى هيكله النه نصره على االعداء بل سجد للشياطين التى تعمل فى االلهة الوثنية  -ج

 

اذكر  ،ماذا كان رد النبى على امصيا حين رفض االستماع لصوت هللا ثانيه عندما انتصر و تكبر و شعر انه غير محتاج هلل 15

 اآلية مع الشاهد؟

 

 

 

 



     -سخر يوآش ملك اسرائيل من ملك يهوذا فشبه أمصيا بأنه : -16

 

 سنط   -جوسج                                                     ع   -بشجر أرز                                        -أ

 

 :  السادس  و العشرون  االصحاح  

 

    -يتضح لنا أن سبب نجاح عزيا فى اعماله و حروبه هو : -17 

 

                            طلبه للرب  -أ 

                              خضوعه لزكريا النبى الذ  يفهم شريعة هللا  -ب

 محاربته للفلسطينيين و هدم سور جت و مدن اخر  و استولى عليها  -ج

 

 -من نجاحات عزيا : -18

 

 تحصينه الورشليم و اعادة بناء سورها و بناء ابراحا فيه  -أ

 حفر آبارا تساعد على رعى الغنم و رعايتها المتالكه ماشيه كثيرة فى اودية يهوذا  -ب

 وكان له فالحون كثيرون اهتمامه بالمزروعات المختلفة فى االرضى الخصبه من مملكته  -ج

 

 فى مجاالت ادارة المملكة المختلفة مما اد  الى : بارك هللا عزيا الملك و تقو  و نجح -19

 

 اعطاءه المجد هلل و تقديم الشكر هلل باستمرار و التمسك بعبادته فى الهيكل -أ

 تكبره و نسب كل المجد لنفسه و شعر انه ملك متميز و يستطيع ان يجمع كرامة الملك مع كرامة الكهنوت فى شخصه  -ب

 بخورا على مذبح البخور امام ردس االرداس مثل بارى الكهنة  تجاسر و ارتحم القدس ليقدم -ج

 

  -واذ لم يخضع عزيا هلل وراوم بتمرد ضربه هللا فى الحال بــ : -20

 العمى  -جالبرص                                  -ب                                         الشلل -أ

 

  -تدل على نجاسته و رفض هللا له حيث :وكانت نهاية عزيا الملك ماساوية بسبب كبرياؤه  -21

 

   ظل مصابا بالمرض حتى نهاية حياته  -أ

   تم عزله ببيت لوحده يحجزون فيه المصابين دون ان يختلطوا بأحد من الناس  -ب

 مات و لم يكرم مثل بارى الملوك و دفنوه فى حقل مقابر الملوك النه كان نجسا  -ج

 

  :  السابع  و العشرون  االصحاح  

 

  سلك يوثام باستقامة امام الرب و تعلم من اخطاء ابيه فـــ :  -22

 واحترم الكهنوت و خاف هللا و عبده بخشوع الرب لم يدخل هيكل  -ا

  لم يترك الشعب يفسد و حرص على تعليمهم و تذكيرهم بوصايا الرب فى الشريعة  -ب

 لم يتهاون مع شعبه و حطم المرتفعات وما عليها من اصنام  -ج

 

  -ظهرت روة يوثام فى : -23

 

 تحصين الهيكل ببناءه باب عظيم له  -أ

   بناء مدنا فى مملكة يهوذا و ابراجا و رالعا لتحصين و حماية المدينة ومن فيها  -ب

   انتصار جيشه العظيم على العمونيين و اخضاعهم له حتى انهم دفعوا له جزية عظيمة  -ج

 



 اذكر اآلية مع الشاهد التى وضحت سبب وصول يوثام الى هذه القوة فى انشاءاته و حروبه  -24

 

 

 

  :  الثامن  و العشرون  االصحاح 

   لم يفعل آحاز المستقيم فى عينى الرب كداود ابيه بل ارتد  بملوك اسرائيل فــ :  -25

   عمل تمائيل مسبوكة للبعليم  -أ

  ذبح و اورد و ردم لاللهة الوثنية ذبائح على المرتفعات و التالل و تحت االشجار الخضراء أ  فى كل مكان  -ب

  ردم بنيه محررات لاللهة الوثنية  -ج

 

 عارب هللا آحاز بــ :  -26

 تخليه عنه و ترك ملك آرام يهاجمه ويقتل من شعبه الكثيرين  -أ

 سماحه لبنى عمون أن يهجموا عليه و يقتلوا من شعبه الكثيرين و يسبوا أسر  كثيرين ايضا  -ب

   بقتل ابنه و مساعديه و عدد كبير من جيشه لعله يتوب -ج

 

يظهر حنان الرب على سكان مملكة يهوذا برغم تمردهم عليه بعبادة االوثان فبعدما اخذتهم مملكة اسرائيل سبايا ارسل  – 27

 عوديد النبى الى السامرة ليستقبل جيش اسرائيل و يعلن لهم ثالث نقاط هامة ، فما هى ؟ 

 

 

 

 

 

 

 عين رؤساء اسرائيل عددا من شعب اسرائيل للعناية بالسبايا ، ففيما تمثلت هذه العناية ؟  -28

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

  -تماد  آحاز فى شره ولم يتب ولم يلتجئ الى هللا بل : -29

 جرد بيت الرب من محتوياته و اعطاها هدايا للملك آشور ليسانده -أ

 اغلق ابواب بيت الرب و منع الخدمة فيه  -ب

    التجأ الى الهة آرام الذين ضربوه و اذلوه و طلب مساعدتهم  -ج

 

  -من اجل كثرة شرور آحاز كانت نهايته : -30

 انه مات صغيرا اذ مات و عمره ستة و ثالثين عاما حتى تتخلص يهوذا من شروره الكثيرة  -أ

 انه دفن فى مدافن عادية فى مدينة داود و ليس فى ربور ملوك يهوذا -ب

               انه رتل على يد احد رواد جيشه  -ج


