
Old Testament Flashcards for Little Children
البطاقات التعليمية لألطفال الصغار: العهد القديم



God said, “Let there be light!” 
!"يجب أال يكون هناك ضوء: "تكلم هللا، وقال



God made the sky
تكلم هللا وخلق السماء فوق األرض



God said, “Let the dry land appear.”
تكلم هللا و فصل المياه من اليابسة



The earth grew grass, plants, and trees.
."ل األرض تنتج جميع أنواع األشجار والنباتات: "قال هللا



God made the sun, moon, and stars
.تكلم هللا وجعل الشمس والقمر ، والنجوم 



God made everything that swims in the water 
تكلم هللا وكل ما يسبح صنع في الماء



God made all the birds
«.ِض َعْبَر السََّماءِ َوْلتَكهْن ههنَاَك طهيهوٌر تَِطيره فَْوَق األرْ »: قَاَل للاه 



God made land animals
!"ليكون هناك جميع أنواع الحيوانات البرية: "قال هللا



God made Adam
هللا جعل الرجل



God made Eve
هللا جعل  المرأة



God rested 
هللا استراح



Adam and Eve disobey God
بوربوينت آدم وحواء يعصيان هللا



Abel pleases God
َفَنَظَر هللُا ِبِرَضًى إَلى َهاِبيلَ 



Enoch walks with God
َساَر أخُنوُخ َمَع هللاِ 



Noah builds the Ark
نوح يصنع ُفلكاً 



Men build the Tower of Babel 
رجالي يبنون برج بابل



God Calls Abraham
هللُا يدعو أْبرام



Joseph becomes governor of Egypt
يوسف يصبح حاكم مصر



Moses is Born
والدة موسى



Moses leads the Israelites out of Egypt
موسى يقود اليهود خارج مصر



God gives Moses the Ten Commandments
يعطي هللا موسى شرائعه 



Joshua becomes the new leader of the Israelites
اسِتََلُم َيُشوَع الِقَياَدة



Rahab helps the Israelites
راحاب تساعد بني إسرائيل



God calls Gideon to save Israel from the Midianites
."اذهب وانقاذ اسرائيل من المديانيين"َمََلُك هللِا َيُزوُر ِجْدُعون وقال، 



God speaks to Samuel
هللُا َيدُعو َصُموِئيل



God chooses David to be king
صموئيل يمسح داود ملًكا



David kills Goliath
داُوُد َيقُتُل ُجليات



David becomes king
داُوُد ُيْصبُح َمِلكاً 



Solomon builds the temple
ُسَلْيماُن َيبِني الَهيَكل
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The prophet Elijah calls down fire from heaven
دعا إيليا الرب فاستجاب له ونزلت نار من هذه السماء 



The prophet Elisha sees God’s angelic army
النبي أليشع يرى جيشا من مَلئكة هللا 



God heals King Hezekiah
يشفي للا الملك حزقيا



King Josiah loves and obeys God’s law
احب الملك يوشيا شريعة هللا وأطاعها    



The prophet Jeremiah warns the people
يأمر ارميا االسرائيليين ان يكّفوا عن فعل االمور الشريرة 



Daniel is taken captive to Babylon
دانيال يؤخذ إلى السبي



Daniel interprets King Nebuchadnezzar's dream
دانيال يفسر حلم نبوخذناصر



Daniel is thrown in the lions’ den
داِنياُل ِفي ُحفَرِة اأُلُسود



Esther saves the Jewish people
الملكة استير تخلِّص شعبها



The prophet Jonah is swallowed by a whale
وتاً َعِظيماً اْبتَلََع يهونَانَ  حه



Jonah preaches in Nineveh
يونان يتوجه إلى نينوى
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