
 
 
 
 
 

       
 مسابقة فى سفر أستير  

 

 اكمل العبارات التالیة:
 .......................... وهي ابنة .......................اما اسمها العبري....................................أستير اصل اسمها .......................... معناها..........-١

 ............بن يائير من سبط................................................................................ وقام بتربيتها............. وولدت في ارض ....
 الملك أحشويروش مملكته تتكون من.........................كورة من .......................الى ......................... -٢
ستة أشهر تدهن ب........................ ثم ستة أشهر تدهن قبل الدخول للملك   تتعطرشهر -----------كل فتاة تق�� كانت  -٣

 ----------------- ب
 ........ لملكه........................السنة  .....في............................استير الى الملك احشويروش فى الشهر................... دخلت و-٤
 

 من انا :
 )------------------------جمالى ( رفضت ان آتى امام الملك ليرى الشعوب والرئساء-١
 )----------------------------لم يكن لى اب او ام وكنت فتاة جميلة وحسنة المنظر و اعتنى بى رجل يهودى.(-٢
 )----------------------------يرها. .(سمع الملك مشورتى و أخذ الُملك من وشتى و أعطاه لغ-٣
 )----------------------------رجل يهودى أتيت إلى شوشن الق�� من أورشليم بسبب السبى وأنا ابن عم هدسة.(-٤
 )------------------------------لكل العظماء والعبيد.( إخترت أستير لتكون ملكة وعملت وليمة بإسمها-٥
 مجد كثير ولكن حقده جعله يفقد ماكان عنده كله (...................................... ) كان  يمتلك غنى و -٦
 .......... )...................................وترش اللذان حاو�� ان يمدا ايديهما الى الملك (... ات بأمر بغثانمعل-٧
 ............)...........................(.... قمت بقراءة سفر أخبار ا��يام عندما طار النوم من عينى؟-٨
و كنت شديد الكرة لليهود وساعيت كى  أخذت كرامة عظيمة فوق جميع المملكة و كان الجميع يسجدون لى ماعدا اليهود-٩

 .................... )....(...اقتلهم 
 ...... )........................................مزقت ثيابى ولبست مسحا؟ (..-١٠
 ...)................................حفرت حفرة ��خى فوقعت أنا فيها؟(...-١١
 ........... ) ........................آزار ؟ (... ١٥و  ١٤انا عيد من يومين واحتفل اليهود بى تذكارا لعمل هللا مع شعبه يومى -١٢
 

 :ل من القا
ين في شوشن و صوموا من جهتي و�� تاكلوا و�� ت��بوا ث��ثة ايام نهار اذهب اجمع جميع اليهود الموجود -١

 وليل(......................................)
 (...................................... )كيف استطيع ان اري ال�� الذي يصيب شعبي كيف اري ه��ك جن��-٢
 ......................... )(.............من ي�� الملك بان يكرمه اكثر مني-٣
 (...................................... )ما هو سولك يا استير الملكة فيعطي لك-٤
 (...................................... )  ستبادون ياما انت وبيت ابيك -٥

 :)ذكر الشاھد(ھات من السفر ما یؤكد اآلیة التالیة 
 ...)١ ١ :٨ (امثالتي ال��ير مكانه" الصديق ينجو من الضيق ويأ"-ا
 ............................................. : ......)............................................................................................................... استير (
 )١٦:١٨امثال  ( قبل الك�� الكبريا و قبل السقوط تشامخ الروح -ب 
 ............................................. : ......)............................................................................................................... استير (

 )٢٢:١٥اجعلوا خاتما في يده ( لوقا  -ج
 ...................................................................................................................................................... : ......)...... استير (
 )١٢:٣٧مزمور (الرب يضحك به ��نه راي ان يومه ات , ق عليه اسنانه رال��ير يتفكر ضد الصديق و يح-د



 ......................................)........................................................................................................................... : . استير (
 )٨:٢صموييل ١يقيم المسكين من التراب ويرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع ال��فا (-س

 ....................................)............................................................................................................................ : .. استير (

 اختر اإلجابة الصحیحة:
 يعتبر سفر أستير من ا��سفار -١
                                    الشعرية  -أ

                                  النبوية  -ب
 التاريخية -ج

 ........ أستير كلمة  -٢
 فارسية-ا

 يونانية-ب
 عربية-ج

 أستير ..................مردخاى هو  -٣
 عم-ا

 إبن عم -ب
 أخو -ج

.كرامة عظيمة فوق الجميع ........أخذ .....-٤
 فى المملكة.

  مردخاى-ا
 أستير -ب
  هامان -ج

  مهومان هو واحد من -٥
 الخصيان السبعة-ا

 الحكماء-ب
 الحكماء المقربون للملك-ج

إشارت زوجة هامان عليه أن  -٦
 لمردخاى.................يصنع

 حفلة-ا
  وليمة-ب
  خشبة-ج

وليمة عظيمة بعد تولى  عمل الملك -٧
 سماها وليمة أستير 

 الفرح-ا
 العروسةب 

 أستير-ج

يمة للنساء عملت وشتى الملكة ول -٨
 فى.....

 حديقة الق��-ا
  داخل بيت الملك-ب
 شوشن الق��-ج

 يقدم لنا هذا السفر-٩
 بشعبه صورة رائعة عن عناية هللا -أ

 واهتمامه بخ��صهم 
        قصة حياة أستير  -ب
 قصة سبي بابل -ج

 اي العبارات التالية صحيحة: -١٠
 مردخاي كان بابلي ا��صل -ا

 ن الق��عمل مردخاي في شوش-ب
 عاشت استير مع والديها-ج
 ١٨٠صنع الملك احشويرش وليمة امتدت  -د

 يوم و اخري سبعة ايام
 وجدت استير نعمة لكل من يراها-س

 

......... بكل ما فعله .........أبلغ مردخاى-١١
 هامان و طلب إليها أن تدخل إلى الملك.

  وشتى-ا
  شعب اليهود-ب
 أستير-ج

 اي صلة قرابة صحيحة:-١٢
 مردخاي والد وشتي -ا

 رشز هامان زوج -ب
 ثاهامان ابن همدا-ج
 لءاستير ابنة ابيجا -د

 دركيش ابن داريوس-س
 احشويرش ابن داريوس -ص

 هامان اخو مردخاي -ع
 

 اي ا��حداث وردت في السفر: -١٢
 استخدم هللا استير لخ��ص شعبه من موامرة هامان -ا

 عيد الفوريم -ب
 لي يهوذا و اورشليمع ءنبوة لهجوم ا��عدا-ج
 صدور مرسوم ملكي ��بادة شعب هللا-د
 

 انطلقت استير للملك احشويرش تدعوه مع هامان لوليمة لكشف موامرة هامان ��بادة شعب هللا وقد اعدت نفسها -١٤
 لبس الثياب الفاخرة -ا

 بمصاحبة مردخاي-ب
 معتمدة علي حب الملك لها-ج
 الص��ة ولبس المسوحمعتمدة علي هللا بالصوم و التزلل ب-د
 
 
 
 

 صل االعمودين
 

خرج مردخاي من امام الملك 
بلباس ملكي و اسمنجوني 
ابيض وتاج عظيم من ذهب 
وكانت مدينة شوش فرحة و 
 متهللة

. 

هامان يرمز ��بليس الذي يسيطر علي قلب ا��نسان لينزل به الي 
الهاوية وبالصليب سقوط ابليس في الهاوية و ارتفاع ا��نسان الي 

 السما

 هكذا  كما لبس مردخاي المسوح و انقظ شعبه
 

ما كان يمكن للكنيسة ان تتمتع بالتهليل السماوي و الفرح 
 الروحي ما لم يتمجد عريسها يسوع المسيح.

 
هكذا نزل كلمة هللا و اخذ جسدنا كما في المسوح وفي اتضاع  اعطي الملك احشوريوش ��ستير الملكة بيت هامان عدو اليهود



 لصنا.خ .
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