كنيسه رئيس المالئكه رافائيل و مارمينا بالمديل
مســابقة سفر " يــشـــــــــــوع"
 -+مــــــن أو مــا ؟
-1مــــن القائل " وأما انا و اهل بيتي فنعـــبد الرب "؟
..................................................................................................
 -2مـــــن الذي اختار يشــــــوع ليقود الشعب بعد موســــي؟
..................................................................................................
-3مــــن الذي ســار أمام بني إسرائيل ليعرفهم الطريق إلي ارض المـــوعد ؟
..................................................................................................
-4مــــن الذي رآه يشــــوع عند اريحــــا عندما رفع عينيه ؟
..................................................................................................
-5مــــن الذي قال "يا ابني اعط اآلن مجدا ً للرب آله إسرائيل و اعترف له وأ خبرني اآلن ماذا عمــلت .
؟
ف عـني "
ال تخـ ِ
..................................................................................................
-6مــــن الذي رماهم الـرب بحجاره عظيمه من السمـاء "حجارة البرد"؟
..................................................................................................
 -7مـــــن هو السبط الذي لم يكن له نصيب فى األرض ,الـرب اله إسرائيل هو نصيـبهم؟؟؟
..................................................................................................
 -8مـــــن الذى كان نصيبه فى األرض جبـل حــبرون ؟
..................................................................................................
-9مـــــن الذين تركوا األرض مفتوحه و سـعوا وراء إسرائــيل؟
..................................................................................................
-10مـــــن الذين قسموا األرض فى شيــلوه امام الرب لدي باب خيمه االجتماع؟
..................................................................................................
 -11م ـــــا العالمه التي توجد في الجلجال التي تدل على إن مياه االردن قد انغلقت امام تابوت عهد الرب
..................................................................................................
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 -12مــــــا اسم الجبـليـن اللذان قرأ عليهما كالم التوراه البركــــه و اللعنـــه ؟
..................................................................................................
 ++أكمـــــــل :
 -1يشــــوع رمـــز ...................................
 -2مدن الملجــــأ رمــــز ...................................
 -3كـالـب بن يفنه من سبــط ...................................
 -4اعطي بنو إسرائيل يشــــــــــــــــوع بن نون نصيبا فى وسطهم  ,اعطوه المدينه التى طلب تمنه سارح فى
جبل  ...................................فبني المدينه و سكن بها .
 -5كان الـرب مع  ...................................و كان خبره فى جميع األرض.
-6نصبوا جماعه بني إسرائـيل في  ...................................خيمه االجتماع .
-7كلم يش ـــوع الرب يوم أسلم االم ـــــوريين امام بني إسرائ ـيل و قال امام عيون إسرائ ـيل ................
دومي على  ...................................و يا قم ـر ...................................على وادي ايل ـون .فدامت
الشمــــس و وقف القمــــر حتى انتقم الشعب من اعدائه فوقفت الشمس فى  ...................................ولم
تعجـــــــــل  ...................................نحو يوم كامـــــــــل و لم يكن مثل ذلك اليوم قبله و ال بعده ســمع فيه
الــرب ...................................
 -8كما كنت مع موســي اكـون معك  ,و ال اهملك و ال اتركـك  ...................................و تشــجع.
 -9ال يبرح ســفر هذه الشريعه من  ...........................بل تلهـج فيه  .........................و ليـالً .
-10سمي بنو رأوبـين و بنو جــاد المذ بـح  .............................ألنه شـاهد بيننا ان الـرب هو هللا.
 -11بنـــات  ...................................أخذوا نصيبا بين أخواتهـم فى ميـراث االرض.
-12ال اعـود اكـون منكم ان لم تبـيدوا  ...................................من وسطكم .
 -13فاالن اخشــــــــوا الــــرب و اعبدوه  .................................و  ................................وانزعوا
اآللهه الذين عبدهم اباؤكم فى عبر النهر و فى مصر و اعيـدوا ...............................
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 +++اذكر من قائل الجمل التاليه و لمن قيلت ( مع ذكر الشاهد)!!
 -1علمت ان الــــرب قد أعطاكم االرض و ان رعبكم قد وضع علينا و ان جميع سكــــان االرض ذابوا من
اجلكم؟.
القائل ( :

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

-2إن الرب قد دفع بيدنا االرض كلها و قد ذاب كـل سكان االرض بسـببنا.
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -3لكي تعلم جميع شعوب االرض يــد الـرب انها قويه لكي تخـافوا الرب الهكم كل االيام .
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

-4إهتــفوا ألن الرب قد اعطاكم المدينه.
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -5أخلع نعلـك من رجلك الن المكان الذي انت واقف عليه هو مـقدس.
القائل (

) لمن قيلت (

) الشاهد (

)

-6ال تهتفوا و ال تسمعوا صوتكم و ال تخرج من أفواهكم كلمه حتي يــوم اقول لكم إهتفوا فتهتفون
القائل (

) لمن قيلت (

) الشاهد (

)

الحرام من وسطكم .
حرام يا إسرائيل فال تتمكن للثبوت امام اعدائك حتي تنتزعوا
 -7فى وسطكم
ِ
ِ
القائل (

) لمن قيلت (

)الشاهد (

– 8فاالن ملعونون انتم  ,فال ينقطع منكم العبيد و محطبوا الحطب و مستقوا الماء لبيت الهي.
القائل (

) لمن قيلت (

) الشاهد (

)

 -9إن االرض التى و طئتها رجلك لك تكون نصيبا و الوالدك الى االبد ألنك اتبعت الرب الهي تماما.
القائل (

) لمن قيلت (

) الشاهد (

)

3|Page

 -10االن انا اليــوم ابن خمسه و ثمانيــن سـنه .فلم ازال اليوم متشددا كما يوم ارسلني موسي  ,كما كانت
قوتي حينئذ هكذا قوتي االن للحرب و للخروج و الدخول:
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 ++++اخـــــتار االجـابــه الصحيحه !
 -1كـالب بن يفنه كان عمره عندما أرسله موسـي عبد الرب من قادش ليتجسس األرض
( خمسه و اربعين سنه  //اربعين سنه  //ثالثون سنه )
 -1ســار بني اسرائيل فى القفر بعد خروجهم من مصـــر :
( اربعين سنه  //اربعه مئه سنه  //خمسه و اربعين سنه )
 -3بعد انتصار يشـــوع فى حربه على عـاى بني مذبح حجاره صحيحه و كتب على الحجاره :
(نذكر انتصاره على عاي  //نسخه توراه موسي التى كتبها امام بني اسرائيل  //اسماء بني اسرائيل الذين
اشتركوا فى الحرب )
 -4ضرب اهل عـــاى من رجال اسرائــيل :
( الفي رجل  //ثالث االف  36 //رجال )
 -5يماذا لجـأوا ملوك الحيثون و األموريون و الكنعانيون و العززيون و الحويون واليبوسيون :
(إجتمعوا معا ً لمحاربه يشوع و إسرائيل بصوت واحد  //لجأوا الي معاهده سالم مع يشوع  //لجأوا الي
الحيله الماكره و الخداع )
-6كم كان عدد ملوك االموريين الذين هربوا وإختبأوا فى مغاره فى مقيده :
( ثالث  //خمسه  //اثني عشر )
 -7ارسل بـنو إسرائيل الى بنـي رأوبين وبني جاد و نصف سبط منسي الى أرض جلعاد فينحاس بن
لعازر الكاهن و  ............رؤساء :
(تسعه  //عشره  //اثني عشر )
 -8قســمه االرض ملكا ً لبني إسرائيل فى عـبر االردن :
(لثماني اسباط  //لتسعه اسباط  //الثني عشر سبط )
-9عدد الحجاره التي نصبها يشوع فى وسط االردن تحت موقف أرجل الكهنه حاملى تابوت العهد:
(اربعه و عشرون حجرا ً  //اثني عشر حجرا ً  //ثالث عشر حجرا ً )
 -10المســافه بين تابوت عهد الرب و الشعب تكون :
( الف ذراع  //ال توجد  //الفى ذراع ).
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 +++++ضع صــــح او خــــطأ مع تصحـــيح الخطــــأ:
 -1اســــــتطاعت را حاب الزانيه بإيمانها الحي العامل ان تكتســـــــب نصــــــيبا ً فى الميراث مع اهل بيتها.
)
(
 -2كانت اريحا قد احكمت إغالق ابوابها خوفا من اإلســــــرائيلين فلم يكن يخرج او يدخل احدا ً منها .
)
(
(

-3راحاب تأخرت فى ربط حبل القرمـز فى الكوه.

)
(

 -4المياه فى نهر األردن عند عبور بني إسرائيل كانت ضحله (قليله).

)

 -5مــــــــات كل شعب اريحا و ملكها جبابره البأس بعد سقوط سورها بحد السيف و احترقت المدينه بالنار
)
(
مع كل ما بها.
 -6لم تكن مــدينــه صــــــــالحــت بني إســــــرائيــل الحوريين ســــــكــان جبعون بــل أخــذوا الجميع بــالحرب.
)
(
 -7اعطي يشوع نصيب السبطين رأوبين و جاد و نصف سبط منسي فى عبر االردن( .

)

-8بني بنو رأوبين و بنو جاد و نصــف ســبط منســي مذبحا ً على االردن عظيم المنظر للمحرقه و الذبيحه .
)
(
-9امر يشــــــــــــوع بقراءه كالم التوراه الــــــبركه و اللعــــــنه حسب ما كتب فى سفر التوراه على كل جماعه
)
(
إسرائيل بعد اإلنتصار على اريحا.
 -10عندما أعطي يشــــ ـوع كــــ ـالـ ـب ارضه كان ذلك إتمام لوعد اعطاه هللا لموســــ ـي منذ خمسه و ثمانين
)
(
سنه.
(

 -11بيت راحاب كان مالصق لسور أريحا .

)

-12انقطع المن النازل من السماء عند دخولهم ارض كنعان فاكلوا من االرض فأكلوا من محصول ارض
)
كنعان ( .
-13يشوع من سبط إفرايم

(

)
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 ++++++االسئـله الموضوعيه:
 -1مــا هـي الوصيه التي اوصي بها يشــوع الرأوبيين و الجاديين و نصف سبط منسي قبل ان ينصرفوا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2الى خيامهم فى ارض ملكهم فى عبر االردن و التى امرهم بها موســي؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3اذكـــر أيــه تدل على إيمان راحاب الزانيه ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4ذكرت كلمه ثالث أيــام فى اكثر من موضع مختلف  ,.أذكـــر ثالث منها !!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -5يجب علينا ان نتقدس قبل ان نتقابل مع الرب  .من اإلصحاح التالتاذكر ايه تدل على ذلك !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -6يبس الرب مياه االردن و مياه بحر سوف " البحر االحمر" امام بني إسرائيل حتى عبروا  .اذكــــــر ما
يدل على ذلك بأيه!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -7تش ـ ـدد و تشج ـع .ال ترت ـعب ألن ال ـرب الهك معك حيثما تذهب  .من سفر يشوع أذكر أيتان تدل على
إن الرب هو المحـارب عن بني إسرائيل !! مع ذكر الشاهد !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -8مـــاذا فعل يشوع عندما هزم امام شعب عــاى ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -9أذكر اسـم سيده أنقذت كل أهل بيتها من القتل و أسم آخر لرجــل أذي كل أهل بيته و تسبب فى قتلهم ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

متــى بني مذبح ليكون شـاهد و ايضا متي نصب حجر ليكون شاهد ؟

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