
  االيام الثاني سفر اخبار أسئلة

   
 . من اين احضر سليمان مذبح النحاس؟١

 . ما هو اسم الرجل الزي ارسله الملك حيرام لسليمان؟٢

 . ما هو المكان الذي بني فيه الملك سليمان الهيكل؟٣

 . من اي المعادن ُصنعت المنارة؟٤

 . ماذا كان متبقياً في التابوت وقت إحضار سليمان له؟٥

 سليمان امام الشعب؟. في اي مكان في الهيكل صلي ٦

 . ماذا حدث بعد ان انهي سليمان صالته؟٧

 ِمن اي الشعوب سخر سليمان اناساً للعمل؟ . ٨

 . كم عاماً ملك سليمان علي اسرائيل؟٩

 . من الذي قاد اسرائيل في ثورتهم علي رحبعام؟١١

 . كم عدد بني رحبعام؟١١

 دروع من _______.. أخذ شيشق دروع _________ فصنع رحبعام عوضاً عنها ١٢

 . ما هو سر نصرة يهوذا علي اسرائيل؟١٣

 . ماذا فعل ٓاسا في يهوذا الن الرب أراحه من الحرب؟١٤

 . ماذا قال النبي عزريا السا و كل الشعب؟١٥

 . ما هي خطية ٓاسا الملك في اواخر ملكه؟١٦

 . لماذا كان الرب مع يهوشافاط؟١٧

 في هذا االصحاح؟ . ما هو خطا يهوشافاط الذي ذكر عنه١٨

 . لماذا غفر الرب ليهوشافاط؟١٩

 . متي ضرب الرب عمون و موٓاب علي جبل سعير؟٢١

 . في اي طريق سار الملك يهورام؟٢١

 . من الذي قتل الملك احزيا؟٢٢

 . كم كان يوٓاش قد بلغ من العمر عندما سيم ملكاً؟٢٣

 . متي ابتدأ يوٓاش في مخالفة الرب؟٢٤

 الرب علي أمصيا بعد رجوعه من الحرب مع أدوم؟. لماذا غضب ٢٥

 . ما هو سبب سقوط عزيا؟٢٦

 . ما هو سبب قوة الملك يوثام؟٢٧

 . ما هو اسم النبي الذي حذر اسرائيل من خطيتهم ضد يهوذا؟٢٨

 . اذكر احد اعمال حزقيا في اول ملكه؟٢٩

 . ما هو العيد الذي احتفل به حزقيا الول مرة منذ زمن طويل؟٣١

 ماذا اعطي الشعب لالويين كيما يتفرغوا لخدمة الرب؟ .٣١

 . ماذا فعل الرب بجيش سنحاريب عندما تكبر علي الرب؟٣٢

 . الي اين ُسبي منسي؟٣٣

 . ماذا وجد حلقيا الكاهن في بيت الرب؟٣٤

 . في اي سنة من ُملك يوشيا احتفل مع الشعب بعيد الفصح؟٣٥

 لماذا سمح الرب بالسبي؟. من هو الملك الذي سبي يهوذا؟ و ٣٦


