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 ل الجمل التاليه و لمن قيلت ) مع ذكر الشاهد(!!ئاذكر من قا +++

ـــعلمت ان ال -1 ـــرب قد أعطاكم االرض و ان رعبكم قد وضع علينا و ان جميع سكـ ان االرض ذابوا من ـ

 اجلكم؟.

 (      هد )                         (   الشا  القائل : )                     (   لمن قيلت )                     

 ببنا.ـل سكان االرض بسـإن الرب قد دفع بيدنا االرض كلها و قد ذاب ك-2

 القائل )                           ( لمن قيلت )                              ( الشاهد  )                         ( 

 افوا الرب الهكم كل االيام .ـرب انها قويه لكي تخـد الــاالرض يلكي تعلم جميع شعوب  -3

 القائل )                             ( لمن قيلت )                          ( الشاهد )                            ( 

 فوا ألن الرب قد اعطاكم المدينه.ــإهت-4

 لت )                             ( الشاهد )                            (   القائل )                       ( لمن قي

 قدس.ـك من رجلك الن المكان الذي انت واقف عليه هو مـأخلع نعل -5

 القائل )                         ( لمن قيلت )                             ( الشاهد )                         (    

 وم اقول لكم إهتفوا فتهتفونــال تهتفوا و ال تسمعوا صوتكم و ال تخرج من أفواهكم كلمه حتي ي-6

 القائل )                         ( لمن قيلت )                            ( الشاهد )                         (     

 اعدائك حتي تنتزعوا الحراِم من وسطكم . فى وسطكم حراِم يا إسرائيل  فال تتمكن للثبوت امام -7

 القائل )                           ( لمن قيلت )                           (الشاهد )                      

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

 ( لمن قيلت )                              ( الشاهد  )                         (            القائل )                

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

 ( الشاهد  )                         (      القائل )                          ( لمن قيلت )                          
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ت , كما كان اليوم متشددا كما يوم ارسلني موسينه. فلم ازال ـن ســوم ابن خمسه و ثمانيــاالن انا الي -10

 :قوتي  حينئذ هكذا قوتي االن للحرب و للخروج و الدخول

 ( الشاهد  )                         (                  القائل )                          ( لمن قيلت )              

  اخـــــتار االجـابــه الصحيحه !++++ 

 ي عبد الرب من قادش ليتجسس األرض ـأرسله موس مره  عندماعالب بن يفنه كان ـك -1

 ثون سنه (عين سنه // ثال) خمسه و اربعين سنه  // ارب

 :ر ـــخروجهم من مصار بني اسرائيل فى القفر بعد ــس -1

 ) اربعين سنه // اربعه مئه سنه // خمسه و اربعين سنه (

 :بني مذبح حجاره صحيحه و كتب على الحجاره اى ـوع فى حربه على عـــبعد انتصار يش -3

)نذكر انتصاره على عاي // نسخه توراه موسي التى كتبها امام بني اسرائيل // اسماء بني اسرائيل الذين 

 فى الحرب (اشتركوا 

 يل  :ــاى من رجال اسرائـــضرب اهل ع -4

 رجال ( 36) الفي رجل // ثالث االف // 

 أوا ملوك الحيثون و األموريون و الكنعانيون و العززيون و الحويون  واليبوسيون :ـيماذا لج -5

( ً لجأوا الي معاهده سالم مع يشوع // لجأوا الي  // لمحاربه يشوع و إسرائيل بصوت واحد إجتمعوا معا

 الحيله الماكره و الخداع (

 :ره فى مقيده اوإختبأوا فى مغهربوا  كم كان عدد ملوك االموريين الذين -6

 ثالث // خمسه // اثني عشر ( )

ن اس بحو نصف سبط منسي الى أرض جلعاد فين وبين وبني جادأي رـنو إسرائيل الى بنـارسل ب -7

 : ... رؤساء.......لعازر الكاهن و ..

 )تسعه // عشره // اثني عشر (

 االردن : برـمه االرض ملكاً لبني إسرائيل فى عــقس -8 

 ط // لتسعه اسباط // الثني عشر سبط (ا)لثماني اسب

 أرجل الكهنه حاملى تابوت العهد: عدد الحجاره التي نصبها يشوع فى وسط االردن تحت موقف-9

 و عشرون حجراً // اثني عشر حجراً // ثالث عشر حجراً ()اربعه 

 افه بين تابوت عهد الرب و الشعب تكون :ــالمس -10

 ) الف ذراع // ال توجد // الفى ذراع (.
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 :ضع صــــح او خــــطأ مع تصحـــيح الخطــــأ+++++ 

          .                         تكتســـــــب نصــــــيباً فى الميراث مع اهل بيتها حاب الزانيه بإيمانها الحي العامل اناســــــتطاعت را -1

      (          ) 

ها خوفا من اإلســــــرائيلين ف -2 قد احكمت إغالق ابواب نت اريحا  ها  م يكن يخرج اولكا حداً من                 .           يدخل ا

)                ( 

 )                (         .هز فى الكوـالقرمحاب تأخرت فى ربط حبل ار-3

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

و ملكها جبابره البأس بعد سقوط سورها بحد السيف و احترقت المدينه بالنار  ات كل شعب اريحاــــــــم -5

  .                                     )                 (مع كل ما بها

ــل -6 ــه صــــــــالحــت بني إســــــرائي ــالحرب لم تكن مــدين ــل أخــذوا الجميع ب  .                                     الحوريين ســــــكــان جبعون ب

)                 ( 

 )                 (    .اعطي يشوع نصيب السبطين رأوبين و جاد و نصف سبط منسي فى عبر  االردن -7

 . بني بنو رأوبين و بنو جاد و نصــف ســبط منســي مذبحاً على االردن عظيم المنظر للمحرقه و الذبيحه-8

 )                 ( 

نه حسب ما كتب فى سفر التوراه على كل جماعه ــــــبركه و اللعــــــوع بقراءه كالم التوراه الــــــــــــامر يش-9

 )                 (                    إسرائيل بعد اإلنتصار على اريحا.

ــعندما أعطي يش -10 ـــ ــوع كـ ـــ ــالـ ـــــب ارضه كان ذلك إتمام لوعد اعطاه هللا لموسـ ي منذ خمسه و ثمانين ـ

 )                  (                            سنه.

 (     حاب كان مالصق لسور أريحا .            )              ابيت ر -11

انقطع المن النازل من السماء عند دخولهم ارض كنعان فاكلوا من االرض فأكلوا من محصول ارض -12

 (     )              .  كنعان

 (    )                   يشوع من سبط إفرايم -13
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 :االسئـله الموضوعيه++++++ 

 ينصرفوا  الجاديين و نصف سبط منسي قبل ان وع الرأوبيين وــي الوصيه التي اوصي بها يشـمــا ه -1

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

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

 ؟يــالى خيامهم فى ارض ملكهم فى عبر االردن و التى امرهم بها موس -2

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

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

 ؟حاب الزانيه اه تدل على إيمان رأيــر ـــاذك -3

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

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

 ر ثالث منها !!ـــام فى اكثر من موضع مختلف ., أذكــذكرت كلمه ثالث أي -4

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

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

 !ذلك  تدل على  ايه اذكرح التالتيجب علينا ان نتقدس قبل ان نتقابل مع الرب . من اإلصحا -5

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

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

ـــــحتى عبروا . اذك بني إسرائيليبس الرب مياه االردن و مياه بحر سوف " البحر االحمر" امام  -6 ر ما ـ

 !يهأيدل على ذلك ب

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

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ـتش -7  أيتان تدل على أذكر من سفر يشوعرب الهك معك حيثما تذهب . ـعب ألن الـع. ال ترتـدد و تشجـ

 مع ذكر الشاهد ! !!ارب عن بني إسرائيل ـإن الرب هو المح

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

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

 ؟ اىــزم امام شعب عاذا فعل يشوع عندما ه  ـــم -8

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

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

 ذي كل أهل بيته و تسبب فى قتلهم ؟ل أــآخر لرجكل أهل بيتها من القتل و أسم  سيده أنقذتم ـأذكر اس -9

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

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

 و ايضا متي ن صب حجر ليكون شاهد ؟ اهد ـى ب ني مذبح ليكون شــمت -10

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

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

 

 

 

 


