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   : من قراءة اإلصحاح األول ندرك أن يشوع كان( 1

 ملهمتهأ( 
ً
            مستعدا

 من املسئولية( ج
ً
 خائفا

 من النجاح( ب
ً
    واثقا

 لتحمل املسئوليةد(  
ً
 رافضا

 : يشوع من سبطكان ( 2

 بنياميند(                    الوي ج(  أفرايمب(            يهوذا   أ( 

  : وعد الرب يشوع أن يعينه بشرط أن( 3

   يبيد سكان أريحاأ( 

  ُيعلم الشريعة لسبط يهوذا( ج

 يلهج في شريعة الربب( 

  ُيعلم الشريعة ألطفال بني إسرائيلد(  

  : راؤين وجاد ونصف سبط منس ى أنطلب يشوع من سبط (4

يعبروا معه األردن هم ونساؤهم أ( 

 كون وكل ما يمل

يعبروا معه هم ومواشيهم ويتركوا ( ج

 نساءهم

 يعبروا معه هم ونساؤهم ويتركوا مواشيهم( ب

 

يعبر معه الرجال ويتركون عائالتهم د( 

 ومواشيهم

 بعد واوعادأرسل يشوع رجلين ليتجسسا أخبار أريحا فذهبا ( 5

 أكثر من ثالثة أيام( د                  ج( ثالثة أيام يوم واحد              ب( يومين أ(

 :   أمر الرب أن كل َمن ال يطيع يشوع( 6

 ُينفى من األرضد(                               ُيضرب ( ج  ُيسجنب(         ُيقتل أ(

 :  ليتجسسا أخبار أريحاأرسل يشوع رجلين ( 7

 قبل عبور األردن( أ

              بعد أن قابال راحاب(ج

            ردنبعد عبور األ ( ب

 بعد ختان الشعبد( 

   : الخيط القرمزي الذي علقته راحاب كان (8

 عالمة لزوار بيتها أ(

 إشارة لهجوم الشعب( ج

 حماية لها من املوت( ب

 بيتهالتزيين مدخل  د(

 التي أخذها من قاع األردن في( 9
ً
  : نصب يشوع األثني عشر حجرا

 بيت إيل( أريحا                        د( ج            لجلجالا ب(عاي                       أ( 
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 :  تعاونت راحاب مع جواسيس الشعب بسبب أنها كانت (10

           بارة تقيةأ( 

 تتوبتريد أن ( ج

 تخاف من الرب إله إسرائيلب( 

 تريد أن تنقذ أريحا من الدمارد( 

 :عندما وصل بنو إسرائيل شعر سكان األرض( 11

                    بهدوء وطمأنينةأ( 

                برغبة فى القتالج( 

  بخوف شديدب(

 برغبة فى الهربد( 

 التي أخذها بنو ( 12
ً
 : إسرائيل عند عبور نهر األردناألثنا عشر حجرا

 استخدمت كمساند للعبور عليهاأ( 

 رمز لألسباط األثنى عشرج( 

 قذفها يشوع على األعداءب( 

 قذفها عليهم األعداء وهم يخوضون النهرد( 

 : وعد الرب يشوع بأن يبدأ فى تعظيمة في أعين الشعب( 13

 بعقاب كل َمن يعارضهأ( 

 سكان األرضباإلنتصار على ( ج

 بعبور األردن كما عبر موس ى بحر سوفب( 

 بسقوط أريحا على يديهد( 

 :بعدما انتهى الشعب من اإلختتان ، احتفل بـ  ( 14 

 عيد األبواقد(                          عيد املظالج(  عيد الختانب(             عبد الفصحأ( 

15 ) 
ً
 نصب يشوع األثني عشر حجرا

ً
 تذكارا

 للنصر على أريحاأ( 

 لعبور نهر األردنج( 

    لعبور بحر سوفب( 

 لدخول األرضد( 

 :  أقام الشعب بعد اإلختتان حتى برلوا في ( 16

 د( حاصور                       الجلجال( ج عايب(                 أريحا أ(

 ( جميع الشعب الذين ولدوا في البرية عبروا األردن : 17

 أ( قبل أن يختتنوا

 ج( بعد ان اختتنوا                                  

 ب( بعد ختان من هم أكبر من العام الثامن

 من اليوم الثامن د( بعد ختان من هم أكبر

 بعد عبور األردن( 18

انتهى استمر سقوط املن حتى أ( 

 اإلحتفال بالفصح

 تضاعف املن حتى انتهت الحربج( 

استمر املن حتى أكلوا من حصاد العام ( ب

 األول 

 توقف سقوط املن د(
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  : عندما كان يشوع عند أريحا تقابل مع( 19

 مالك الربأ( 

                                   رئيس جند الربج( 

 رسول من عند الربب( 

 مالئكة الربرئيس د( 

 :، أتمها الشعب  6الثانية حول أسوار أريحا املشار إليها فى اإلصحاح ة الدور  (20

 فى صمتأ( 

 بصوت الهتاف مع األبواقج( 

  بصوت األبواقب( 

 بفرح وترنيم وغناءد( 

 ا دار بنو إسرائيل حول أسوار أريح( 21

 مرة 13د(                             مرات 10ج(  مرات 7ب( مرات                     3أ( 

 :كانت أريحا مغلقة مقفلة بسبب الخوف من ( 22

 ملوك األمورييند(                الجبعونيينج(  الكنعانيينب(             شعب بنى إسرائيلأ( 

 يحمل:وهو كان الشعب يطوف حول أريحا ( 23

 د( خيمة اإلجتماع                         تابوت العهد( ج سعف النخيل             ب( املنارةأ( 

  :  بعد سقوط أريحا أمر الرب بقتل( 24

 الرجال والنساء وليس األطفالأ(

 جميع الناس والحيواناتج( 

 الرجال وليس النساء واألطفالب( 

 كل حي وجمع كل معدن ثميند( 

 : سرق عخان بن كرمي لنفسه من الغنيمة وهو ( 25

 غير متزوج د(                  من سبط يهوذا( ج كاهن للربب(        من سبط منس ىأ( 

 :علم يشوع أن هناك َمن سر ق عندما( 26

 انهزموا فى عاي    أ( 

  ( اخبرته راحابج

 اخبره الربب( 

 اعترف عاخاند( 

 : سارق د التحديتوصل يشوع إلى ( 27

 بإرشاد الربأ( 

                  بإعتراف عاخان نفسهج( 

 عن طريق الصدفةب( 

 عندما وجدت املسروقات في خيمة عاخاند(

 : عوقب عاخان على خيانته(  28

              باملوت بالسيفأ( 

 بالنارج(  
ً
 وحرقا

ً
                        باملوت رجما

 بالحب( 
ً
 جارةباملوت رجما

 بالنارد( 
ً
 باملوت حرقا
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  :  انهزم الشعب أمام أهل عاي بسبب( 29

              سرق بعض الغنائم من أريحاأ( 

  سوء خطة املعركة( ج

            عدم ختان عاخان بن كرمي( ب

 خوف الشعب من القتالد( 

 : بأن ينتصر على أهل عاي لذاوعد الرب يشوع (  30

                       خطة للمعركةلم يهتم بإعداد أ( 

  اهتم بمعاقبة عاخان بن كرمي( ج

                   اعد خطة محكمة للمعركة( ب

 اهتم بختان الجميع قبل املعركةد( 

 للرب فى جبل (31
ً
 : بنى يشوع مذبحا

 ر بو تاد(                    جرزيم      ج(   عيبالب(                       الكرملأ( 

 للرب( 32
ً
 :بنى يشوع مذبحا

 ألمر الرب إلبراهيمأ(
ً
  طبقا

  حسب كالم موس ى فى سفر التثنيةج( 

 لخيمة اإلجتماعب( 
ً
 أصبح فيما بعد مقرا

 لهيكل سليماند( 
ً
 أصبح فيما بعد مقرا

 تحت البلوطةأقام يشوع ( 33
ً
 : حجرا

          كما فعل يعقوب من قبلأ(

 على تب( 
ً
  جديد العهدليكون شاهدا

                    ليدون عليه شريعة هللا ج(

 ليحدد مكان بناء الهيكلد( 

  : كان سكان جبعون يطلق عليهم( 34

 الفرزيون د( ج( اليبوسيون          ب( الحويون                 الكنعانيون أ( 

 مع سكان جبعون بأال ( 35
ً
 :   قطع الشعب عهدا

 يسكنوا فى وسطهمأ( 

 يقتلوهم (ج

 يستخدموهم فى أى عملب( 

  يستولوا على أرضهمد( 

 مع سكان جبعون ( 36
ً
 : قطع الشعب عهدا

 ألنهم ظنوا أنهم ال يسكنون فى كنعانأ( 

 ألنهم استخفوا بهمج( 

 ألنهم ظنوا أنهم من نسل عيسوب( 

 ألن هذه كانت وصية الربد( 

 كانت املسافة بين جبعون ومكان بني إسرائيل عندما ( 37
ً
قطعوا للجبعونيين عهدا

 :  تقطع في

 يوم واحدأ( 

 ثالثة أيامج( 

 يومينب( 

  خمسة أيامد( 
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 :  كلف يشوع الجبعونيين بأن( 38

  يجمعوا الحطبأ( 

                        الحطب وينقلوا املاءيجمعوا ج( 

 ينقلوا املاءب( 

 يرحلوا إلى مكان آخرد( 

 ن:ل فى معركة وادي أيلو تحالف ضد  شعب إسرائي( 39

 ملوك 7ملوك                        د(  6 (ج                            ملوك 5ب( ملوك                  4أ( 

 :املحرك األساس ي للحرب هوكان  (40

 رغبة يشوع فى اإلستيالء على األرضأ( 

 رغبة يشوع في ضرب ملوك كنعانج( 

 جبعونيينرغبة يشوع في إنقاذ الب( 

 رغبة يشوع فى ملء فراغ الشعبد( 

 : حتى نهاية اإلصحاح العاشر كان يشوع قد أمر بأن يعلق على خشبة( 41

 ملوك 7د(                        ملوك 6ج(  ملوك 5ب(              ملوك 4أ( 

  : انتصر يشوع على تحالف مدن الشمال بقيادة ملك( 42

 حاصور د( الجلجال                   ( ج ب( عاي    أريح                ( أ

 : خالل حروب يشوع انتصر على( 43

              ب(  20 أ(
ً
  25ملكا

ً
  31( ج                      ملكا

ً
  32د(                 ملكا

ً
 ملكا

 : أسفرت حروب يشوع عن( 44

  القضاء التام على سكان األرض أ(

             ضإخافة سكان األر ج( 

  إبادة بعض قبائل العناقيينب( 

 إلسرائيلد( 
ً
  اإلستيالء على كل األرض واعطائها ملكا

 :   علىقّسم يشوع أرض كنعان ( 45

 سبط ثالثة عشر أ( 
ً
          ا

 سبط ج( احد عشر
ً
  ا

 ( ب
ً
                    اثنى عشر سبطا

 تسعة أسباط ونصفد( 

 :  أن عندما شاخ يشوع أعلن( 46

 توجد لإلمتالكأ( 
ً
 جدا

ً
 كثيرا

ً
 أرضا

  رسالته قد اكتملتب( 

 الباب مفتوح أمام الشعب ليمتلك األرض ( ب

 الشعب أن يعيش فى سالم مع جيرانهعلى د( 

أفرايم( ألن( 47  فى األرض )منس ى و
ً
 مضاعفا

ً
 : نال بنو  يوسف نصيبا

 يوسف كان املفضل عند يعقوبأ( 

  وريةج( يوسف نال حق البك

 تعدادهم كان أكبر من باقى األسباط( ب

 يوسف هو الذى عال الشعب فى مصرد( 
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 فى ( 48
ً
 :  األرض ألنه كانلم ينل سبط الوى نصيبا

 عليه من يعقوبأ( 
ً
          مغضوبا

 ( ج
ً
 أقل األسباط عددا

 يأكل من الذبائح والتقدمات املقدمة للرب( ب

 يسكن فى مدن محددةد( 

 م األرض قبل تقسي( 49
ً
 :   اهتم يشوع أن يعطى نصيبا

            ألوالده هوأ( 

 ألوالد يهوذا( ج

    ألوالد كالب بن يفنةب( 

 ألوالد موس ىد(  

 : كان يشوع بن نون ( 50

 من نفس سبط موس ى النبيأ( 

 ملوس ى( ج
ً
 صديقا

 من أبناء عمومة موس ى( ب

 ملوس ىد( 
ً
 خادما

 :  سباط كانت األرضحين وزع يشوع األرض على األ ( 51

   خالية من السكانأ( 

  كلها بقبائل محاربة ساكنةج( 

 املساملينبها بعض السكان ب( 

  مسكونة كلهاد( 

 :  فى أواخر أيام يشوع جدد العهد بين الشعب والرب فى (52

 حبروند( أريحا                                ( ج ب( شكيمأورشليم               أ( 

 :   نصبت خيمة اإلجتماع فى ( 53

 جازر د(                               شيلوهج(  يعاريمب(                أورشليم أ(

 :   وبخ يشوع شعب إسرائيل ألنهم( 54

 سرعان ما نسوا عمل الرب معهم أ(

 اهملوا فى تقديم الذبائح( ج

 تراخوا عن الدخول إلمتالك األرض(  ب

 فى عبادة األوثانالكنعانيين اشتركوا مع د( 

 :  يهوذاكان نصيب سبط شمعون فى وسط نصيب سبط ( 55

 لكى يحموهم من األعداء( أ

ألن نصيب يهوذا كان أكبر من  ج(

              احتياجهم

            ألن بني شمعون ال يجيدون الرعيب( 

 ليكونوا قريبين من أرض مصرد( 

   :باطتم توزيع األرض على األس( 56

 بالقرعةأ( 

 باألقدميةج( 

 حسب اختيار كل سبطب( 

 يشوع نفسهحسب رغبة د( 
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 :  سكن يشوع فى ( 57

            نصيب سبط رأوبينأ( 

             نصيب سبط يهوذاج( 

  أرض حددت له بناء على طلبهب( 

  أرض نفتاليد( 

 :   مدن للملجأ 6خصصت ( 58

           فى عبر األردنأ( 

  ثالثة فى كنعان وثالثة فى عبر األردنج( 

  فى أرض كنعانب( 

  على شاطئ البحر الكبيرد( 

59 ): 
ً
 بنوا رأوبين وجاد ومنس ى فى عبر األردن ، أقاموا مذبحا

                    بموافقة باقى األسباطأ( 

                مجرد تذكار لعمل الرب معهمج( 

  لتقديم الذبائح عليهب(

 لتأكيد إنتمائهم إلى يشوع (د

 : على سكان األرض بشرط أنوعد الرب أن ُينصر الشعب ( 60

 يلتزموا بوصاياهأ( 

 ال يخالطوا املصريينج( 

 يقدموا الذبائح حسب ترتيبهاب( 

 ال ينسوا عبور األردن بقوة الربد( 

 الحدث الترتيب  الحدث الترتيب

 سقوط أريحا   األردنعبور نهر  

 دخول الجواسيس أريحا   اإلحتفال بالفصح 

 القضاء على العناقيين   الختان فى الجلجال 

 خراب عاي   معركة مياه ميروم 

 خطية عاخان   موت يشوع 
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 جزء من اآلية   الداللة الشاهد م

 تعلم الصالة مع موس ى :  24خر  1

 

 

احتمى بالصالة طوال  :  3يش  2

 حياته

 

 تمتع بالصوت اإللهى :  1يش  3

 

 

  يهابه الشعب :  4يش  4

  ينسب كل عمل هلل :  4يش  5

  يميل للخلوة :  5يش  6

  قيل عنه كما موس ى : 6يش  7

  الصالة عند الهزيمة :  7يش  8

يقدم الشكر بعد  :  8يش  9

 اإلنتصار

 

  ربنا يسمع له :  10يش  10

  يوص ى شعبه بالصالة :  24يش  11
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 جزء من اآلية   الداللة الشاهد م

  س ىملو  يخضع :  1يش  1

  يفعل ما يقوله موس ى  : 17خر  2

  ملتصق بموس ى :  24خر  3

  رأى موس ى فى غضبه :  32خر  4

يحب الشعب مثل  :  32خر  5

 موس ى

 

  ال يفارق موس ى :  33خر  6

  يغار على موس ى :  11عدد  7

 يمتلئ من روح موس ى :  34تث  8

 

 

 جزء من اآلية   الداللة الشاهد م

  يتذكر كالم موس ى :  1يش  1

  يفعل ما يوصيه به ربنا :  5يش  2

  طاعة بدقة  :  6يش  3

  توبة صادقة :  7يش  4

  خضوع تام لربنا :  11يش  5

اإلستمرار فى طاعة  :  11يش  6

 أبيه
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 َمن املقصود السؤال 

  الشمس عليها حتى ينتصر على أعدائه ميشوع أن تدو طلب  1

ذابت قلوبهم ولم تبق فيهم روح بعد ما فعله بهم بنو  2

 إسرائيل

 

  الوحيدة التي صالحت بني إسرائيل بدون حرب 3

 تحت الجزية 4
ً
  سكنوا وسط أفرايم وكانوا عبيدا

  كانت أريحا وبيت إيل من ضمن مدنهم  5

  الوا : "خلصنا وأعنا" .صرخوا إلى يشوع وق 6

كانوا من عشائر القهاتيين من بنى الوي وكانت لهم القرعة  7

 األولى

 

  الرب بحجارة عظيمة من السماء فماتوارماهم  8

 مع أنه  9
ً
أعطاهم يشوع قرعة واحدة وحصة واحدة نصيبا

 
ً
 عظيما

ً
 كان شعبا

 

  تسببت في حماية نفسها وبيت أبيها وكل ما لها 10
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 املعنى أو األهمية يةاآل  الشاهد #

1  

 

أول فصح يحتفلوا 

 به كان هناك

 

2  
 

مكان انتصار على 

 الجبعونيين

3  
 

تذكار وشاهد 

 وعالمة

4  

 

مكان الهدوء 

واألمان بعد 

 اإلنتصار

5  

 

نذكر كل ما 

الجلجال نتذكر 

عمل الرب أنه قد 

 دحرج عار مصر

6  
 

مكان للحرب مع 

 الجبعونيين
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 الصح السؤال 

هوذا قد دخل الى هنا الليلة رجالن من بني  كنعانفقيل مللك  1

 اسرائيل لكي يتجسسا االرض

 

و هي سكنت  املدينةفانزلتهما بحبل من الكوة الن بيتها بحائط  2

 بالسور.

 

  جازوا في وسط املحلة.ايام ان العرفاء  سبعةكان بعد  3

حاملو تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط  العرافون فوقف  4

 االردن راسخين 

 

  تابوت الرب. ذاخفبكر يشوع في الغد و  5

فصعد من الشعب الى هناك نحو ثالثة االف رجل و هربوا امام  6

 .اريحااهل 

 

  دةفي مغارة في مقي عاشوافهرب اولئك الخمسة امللوك و  7

  الى حبرون و حاربوها عايصعد يشوع و جميع اسرائيل معه من  8

 اغتنمففعل يشوع بهم كما قال له الرب عرقب خيلهم و  9

 مركباتهم بالنار

 

في ارض بني اسرائيل لكن بقوا في غزة و جت  عجبونيون فلم يتبق  10

 و اشدود.

 

بهم حسب عشائرهم و كانت تخم نصي اسرائيلو كان تخم بني  11

 شرقا عطاروت ادار الى بيت حورون العليا.

 

 اسباط. تسعة بقي من بني اسرائيل ممن لم يقسموا نصيبهم  12

 ونصف
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ـ يشوع كان عنده مبدأ عاش به ونفذه ولم يفصح به للكل إال فى آخر حياته ، لذا ورد  1

 في آخر اصحاح : أذكر املبدأ مع ذكر الشاهد؟

  :  الشاهد .........................................................  : اآلية

 أذكرها مع ذكر الشاهد:ـ  توجد آية واحدة تلخص سبب بناء مدن امللجأ .. 2

 ............................................................................................................................... اآلية :

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

 ..........الشاهد :                                                                                                                     

منذ أن أوص ى الرب موس ى بعمل خيمة اإلجتماع كان الكهنة يحملونها حيثما انتقلوا، ـ  3

واإلنتقاالت )كمحطة رئيسية فى سفر يشوع( .. أين استقرت ثم انتقلوا ثم انتهت الرحلة 

 خيمة اإلجتماع ؟ مع ذكر الشاهد .

 ..........الشاهد :                                                                                         .......... : املكان

تتلمذ يشوع مع موس ى النبي وعاصر موس ى خاصة في أحداث البركة واللعنة الواردة ـ  4

ع ذكر م؟شوع ــ أذكر املوقف املرادف واملشابه الوارد فى سفر ي 28،  27فى سفر التثنية 

 الشاهد .

 ..........الشاهد :                              ......................................................... : املوقف 

معجزات خارقة للطبيعة والتي أراد هللا بها أن يتمجد في حياة شعبه ويعظم  3ـ  توجد 5

 يشوع في أعين الشعب :

 ........................................................  + الحدث األول :

 ........................................................ + الحدث الثانى :

 ....................................................... + الحدث الثالث :

 .......... الشاهد :

 .......... الشاهد :

 ..........الشاهد : 

كرت في سلسلة أنساب السيد املسيح )متى 6
ُ
من ( وهي  1ـ  من هي الشخصية التي ذ

 شخصيات سفر يشوع :

 ........................................................  الشخصية هي :
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 الشاهد

 من العبرانيين

 الشاهد املرادف

 من سفر يشوع

 اآلية أو ملخص الحدث

 22:  11عب 

 

  

   30:  11عب 

   31:  11عب 

 العدد السؤال 

  أريحاعبروا أمام الرب للحرب إلى عربات الجنود الذين  1

  املرات التى قال فيها الرب ليشوع )ال تخف( 2

  مدن الالويين في وسط ُملك بني إسرائيل 3

الكهنة الذين حملوا أبواق الهتاف أمام التابوت وهم يدورون  4

 حول أريحا

 

  إلقتحام عايالرجال الذين انتخبهم يشوع  5

  األيام التي دار فيها رجال الحرب حول مدينة أريحا 6

  كالب بن يفنة حين أرسله موس ى ليتجسس األرض سنين حياة 7

  سنين حياة يشوع 8

  أهل عاي الذين قتلوا 9

  بنات صلفحاد  10
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 اإلجابة ماذا لو ... 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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 املعنى الكلمة 

 يشوع 1

 

 

  يهوه شلوم 2

  ليواش 3

 املخاوض 4

 

 

  بحر سوف 5

 اليبوسيين 6

 

 

  سعيرة 7

  صوان 8

  روابي 9

  مجدو 10

  ميروز  11

  قصعة 12

  عخان 13

  بيت اون  14

  لسان ذهب 15
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 املعنى الكلمة

  عخور  16

  املزراق 17

  جبعون  18

  ادوني صادق 19

  دبير 20

  يرموت 21

  بيت حورون  22

  مقيدة 23

  جازر  24

  مادون  25

  يابين 26

  مسرفوت مايم 27

  بعل جاد 28

  يقنعام 29

  الشيحور  30

  باموت بعل 31

  قديموت 32

  ميفعة 33
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 الشاهد السؤال رقم  

  السبب الذي من أجله مّزق يشوع ثيابه 1

  سبب هزيمة بني إسرائيل أمام أعدائهم في عاي 2

  األشياء التي سرقها عخان بن كرمي 3

اسرائيل بعد بب الذي ألجله غضب الرب على بني الس 4

 دخولهم أريحا

 

  سبب انقطاع املن عن بني اسرائيل 5

  مواصفات املذبح الذي بناه يشوع للرب 6

 من هو / ما هي السؤال رقم  

ما هو نوع السكاكين التي صنعها يشوع ليختن بها بني  7

 اسرائيل

 

  ي أول مدينة دخلها يشوع وشعب بني اسرائيلهما  8

  املدة التي وقفت فيها الشمس في كبد السماء 9

  األرض التي امتلكها كالب بن يفنة 10
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 الشاهد ملن قالها القائل اآلية م

الرب إلهكم قد اراحكم وأعطاكم  1

عبرون متجهزين األرض . أنتم ت

 أمام اخوتكم كل األبطال؟

   

    جوزوا فى وسط املحلة و ... 2

سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبق بعد  3

 روح فى انسان بسببكم

   

إذا سأل بنوكم .. ما هذه الحجارة  4

تعلمون بنيكم قائلين على 

 اليابسة عبر إسرائيل

   

    هل لنا أنت أو ألعدائنا 5

رجلك ألن املكان  أخلع نعلك من 6

 الذى انت واقف عليه هو مقدس 

   

اهتفوا ألن الرب قد أعطاكم  7

 املدينة

   

قد أخطأ إسرائيل بل تعدوا .. بل  8

أخذوا من الحرام بل سرقوا بل 

 انكروا

   

 ذاواخبرنى األن ماواعترف له  9

 عملت ال تخف عنى

   

 أنى قد اخطأت إلى الرب 10
ً
    حقا

 ال ترخ ي 11
ً
 ديك عن عبيدك .. عاجال
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 الشاهد ملن قالها القائل اآلية م

كيف كدرتنا يكدرك الرب فى هذا  12

 اليوم

   

 جاء عبيدك  13
ً
من أرض بعيدة جدا

ألننا سمعنا على اسم الرب إلهك 

 خبره

   

فاآلن ملعونون أنتم فال ينقطع  14

منكم العبيد ومحتطبو الحطب 

 ومستقو املاء لبيت إلهى

   

أمام عيون اسرئيل يا شمس  15

جبعون ويا قمر على دومي على 

 وادى ايلون 

   

التخفهم ألنى بيدك قد اسلمتهم  16

 ال يقف رجل منهم بوجهك

   

 فى مثل هذا  17
ً
ال تخفهم ألنى غدا

الوقت .. فتعرقب خيلهم وتحرق 

 مركباتهم بالنار

   

الذى كلم به أنت تعلم الكالم  18

  من جتهىالرب موس ى رجل هللا

   

ملاذا أعطيتنى قرعة واحدة .. وأنا  19

شعب عظيم ألنه إلى اآلن قد 

 باركنى الرب

   

ال تقدرون أن تعبدوا الرب ألنه  20

إله قدوس وإله غيور هو ال يغفر 

 ذنوبكم وخطاياكم
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 السيد املسيح يشوع جهة التشابه م

 ومعناه اإلسم 1

 

  

 عبور ال 2

 

 

 

 

 

  

 امليراث 3

 

 

  

 الوصايا 4

 

 

 

  

 العهد 5

 

 

 

  

 الحرية 6
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 السيد املسيح يشوع جهة التشابه م

 املعجزات 7

 

 

 

 

  

 الخطاب الوداعي 8

 

 

  

 النصرة 9

 

 

 

 

  

 العنوان اإلصحاحات #

  5ـــ    1يش  1

  7ـ،  6يش   2

  9،  8يش  3

  12ـــــ  10يش  4

  19ــــ   13يش  5

  22ــــــ  20يش  6

  24،   23يش  7
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 العمود )ب( اإلجابة  )أ(العمود  الرقم

وع ملوك األموريين شقتل فيها ي 1

 وعلقهم على الخشب

جبعة فينحاس في جبل   

 أفرايم

2  
ً
 خرابا

ً
 أبديا

ً
 أرض الخيمة   أحرقها يشوع وجعلها تال

 شكيم   اختبأ فيه الجواسيس ثالثة أيام 3

 شطيم   ُدفن فيها يشوع 4

 الجبل   ُرجم فيه عخان بن كرمي 5

 عاي   أختتن فيها بنو اسرائيل للمرة الثانية 6

 تل القلف   كرمي الغنيمةخبأ فيها عخان بن  7

 مغارة مقيدة   ُدفنت فيها عظام يوسف 8

 وادى عخور    أرسل منها يشوع الجواسيس 9

 تمنه سارح في جبل أفرايم   ُدفن فيها ألعازار بن هارون 10
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  ( بكر يوسف7    (عبد الرب1

  ( ملك مادون 8   ( ابن ألعازر الكاهن2

  ( ملك باشان9   ( ملك عجلون 3

  ( ملك األموريين10   ( أخو كالب4

  ( ملك حبرون11   ( خادم موس ى5

   كلمة(2)( ملك أورشليم أيام يشوع 6

 

 د ب ي ر ج ر ا ل

 د ل ب  ن و ح ي س

 ق ي ق ل ع و ش ي

 م ئــ د ب ا ب و ي

 ا ي ا ا ى س ن م

 هــ ن ص ي ن و د ا

 و ث ف ي ن ح ا س

 هــ ع م و س ى و س

 ........................................................كلمة السر هى : 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 سفر يشوعرسالة مسابقة فى 

 عند تسليم املسابقة برجاء اإلحتفاظ بهذا الجزء بعد ختمه من املسؤل 

 ............... التليفون : ............................................................اإلسم :  .................................
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 رقم السؤال  العظمى  الدرجة الدرجة

 اختر اإلجابة الصحيحة (1 60 

 رتب األحداث  (2 10 

 صفات القائد الروحي (3 50 

 َمن املقصود  (4 10 

 الجلجال  (5 12 

 الكلمة الخطأ  (6 24 

 أسئلة متنوعة  (7 15 

 رسالة العبرانيين  (8 6 

 كم عدد  (9 10 

 ماذا لو  (10 20 

 معانى الكلمات   (11 33 

 الشاهد / ما هو .. ما هي   (12 10 

 َمن القائل  (13 60 

 يشوع رمز املسيح  (14 18 

 عناوين اإلصحاحات   (15 7 

 عمود )أ( وعمود )ب(   (16 10 

 كلمة السر   (17 15 
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