
ขข้อสอบ
หนนังสสือโยชชวา

 
1                                                   เปป็นผผผู้นนนำของชนำวออิสรนำเอลหลลังจนำก                                                         
2 เลลมนนน เกนกยวกลับ                                                                                                                                                 
3 เพพกอพระเจผู้นำจะทรงชลวยเหลพอชนำวออิสรนำเอล พระองคค์ตผู้องกนำรสองสอิกงจนำกพวกเขนำ คพอ

                                                                                                                                                         
4 ระยะเวลนำทนกโยชผวนำเปป็นผผผู้นนนำของประเทศออิสรนำเอลนลันนคพอ                                               ปน
5 ใน ยชว 1:6 พระเจผู้นำตรลัสกลับโยชผวนำวลนำ                                                                                                       

6 ชนำย                               คนถผกสลงตลัวเขผู้นำไปสอดแนมในเมพอง                                                                   
7 คนเหลลนำนลันนเจอหญอิงโสเภณนคนหนนกงชพกอ                                     ซนกง                                ตลัวเขนำไวผู้
8 สลัญลลักษณค์ทนกนนำงใชผู้เพพกอแสดงวลนำบผู้นำนของนนำงอยผลทนกไหนคพอ                                             ทนกผผกไวผู้ทนก

หนผู้นำตลนำง ซนกงเปรนยบเทนยบกลับ                                                                                                                         

9 ในขณะทนกคนออิสรนำเอลขผู้นำมแมลนนน นำจอรค์แดน พวกเขนำกลอกองหอินขนนน 2 กอง แตลละกองมนหอิน            กผู้อน 
กองหอินกองหนนกงจะกลอไวผู้                                                                                                                            
และอนกกองหนนกงจะกลอไวผู้                                                                                                                             

10 ควนำมหมนำยของกองหอินบนฝลักงตะวลันตกคพอ 
                                                                                                                                                                       

11 ควนำมหมนำยของกองหอินทนกกลอไวผู้กลนำงแมลนนน นำคพอ 
                                                                                                                                                                       

12 เมพกอคนออิสรนำเอลขผู้นำมแมลนนน นำจอรค์แดนแลผู้ว มนอยผล 3 สอิกงทนกเกอิดขนนน คพอ
                                                                                                                                                        
                                                                            



13 เรนำเชพกอวลนำ จอมพลโยธนำของพระเยโฮวนำหค์ทนกพบกลับโยชผวนำเปป็นผผผู้ใด?  
                                                                                                                                                                       

14 ทนนำไมเรนำเชพกอวลนำเปป็นพระเยซผ
                                                                                                                                                                       
ผผผู้นลันนบอกโยชผวนำวลนำ                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

15 มนอนกคนหนนกงทนกถผกสลักงใหผู้ถอดรองเทผู้นำออกเมพกอพบกลับพระเยโฮวนำหค์ คนนลันนคพอใคร?                               

16 คนออิสรนำเอลเดอินรอบเมพองเยรนโคเปป็นเวลนำ                   วลันวลันละ                      ครลัน ง 
และในวลันทนก                 กป็ไดผู้ทนนำถนง                     รอบ และไดผู้                                                                     
และ                                                          พระเจผู้นำจนงทรงบลันดนำลใหผู้ก นนำแพง                                               

17 ใน ยชว 6:26 ในครนำวนลันนโยชผวนำใหผู้คนทลันงหลนำยปฏอิญนำณวลนำ “ผผผู้ใดทนกลลุกขนนนสรผู้นำงเมพองนนน ใหมลคพอ
เมพอง                              กป็ใหผู้ผผผู้นลันนไดผู้รลับคนนำสนำปแชลงเฉพนำะพระพลักตรค์พระเยโฮวนำหค์ ผผผู้ใดวนำงรนำกลง
กป็ใหผู้ผผผู้นลันนเสนย                                           ผผผู้ใดตลันงประตผเมพองขนนนกป็ใหผู้เสนย                                      ”

18 ใครทนนำใหผู้คนนำพยนำกรณค์นนนสนนำเรป็จ?                                                                                                                   

19 ใครไดผู้ละเมอิดในเรพกองของทนกถผกสนำปแชลงนลันน                                                                                               
20 เขนำเอนำอะไรบผู้นำงจนำกเมพองเยรอิโค

                                                                                                                                                         
                                                                            

21 ภผเขนำเกรอิซอิมเปป็นภผเขนำแหลง                                                                                                                             
22 ภผเขนำเอบนำลเปป็นภผเขนำแหลง                                                                                                                             

23 ชนำวเมพอง                                   หลอกลวงคนออิสรนำเอลดผู้วยกลอลุบนำยของพวกเขนำ คนออิสรนำเอลจนง
ทนนำ                                                                        กลับชนำวเมพองนลันน



24 มนกนำรอลัศจรรยค์อะไรเกอิดขนนนทนกหลุบเขนำอลัยยนำโลน 
                                                  กป็หยลุดนอิกง และ                                        กป็ตลันงเฉยอยผลจนประชนำชน
ไดผู้แกผู้แคผู้น                                              ของเขนำเสรป็จ

25 เจผู้นำเมพอง                        คนถผกจลับใน                                            จนำกนลันนถผก                                             
แลผู้วถผก                                                               จนเวลนำเยป็น

26 โยชผวนำ เอเลอนำซนำรค์ และหลัวหนผู้นำใหญลของตระกผลตลนำง ๆ                                    แบลงแผลนดอินนลันนออก
เปป็นสลวน ๆ 

27 แผลนดอินฝลักง                                                          ของแมลนนน นำจอรค์แดนเปป็นของ
ตระกผล                                                    ตระกผล                                                                
ครนกงหนนกงของตระกผล                                                                                                                        

28 แผลนดอินฝลักง                                                          ของแมลนนน นำจอรค์แดนเปป็นของ
ตระกผล                                                    ตระกผล                                                                
ตระกผล                                                    ตระกผล                                                                
ตระกผล                                                    ตระกผล                                                                
ตระกผล                                                    ตระกผล                                                                
ตระกผล                                                    ครนกงหนนกงของตระกผล                                          

29 ตระกผล                         ไมลไดผู้รลับแผลนดอินเลย เพรนำะ                              ทรงเปป็นสลวนทนกพวกเขนำไดผู้รลับ 
30 ตระกผล                         กป็ไดผู้รลับเมพอง                              เมพองทนกเหลพอในเขตแดนของตระกผลอพกน ๆ

31 คนำเลบมนำเยนกยมโยชผวนำและขออะไรเปป็นพอิเศษ เขนำขอ                                           ซนกงเปป็นทนกอยผลอนำศลัย
ของ                                            เปป็นมรดก

32 หลลังจนำกแผลนดอินถผกแบลงออกเปป็นสลวน ๆ แลผู้ว ชนำวออิสรนำเอลกป็มนำสรผู้นำงพลลับพลนำทนกเมพอง                       



33 สองตระกผลครนกงไดผู้กลอแทลนบผชนำใหญลขนนนเพพกอเตพอนใจตนและลผกหลนำนภนำยหนผู้นำวลนำ
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

34 ตอนทผู้นำย โยชผวนำเตพอนคนออิสรนำเอลเรพกองอะไร
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       



ขข้อสอบ
หนนังสสือโยชชวา

 
1 โยชชูวาเปป็นผชูผู้นนาของชาวออิสราเอลหลลังจากโมเสส
2 เลลมนนน เกนกยวกลับการทนกชนชาตอิออิสราเอลไดผู้ชนะแผลนดอินทนกพระเจผู้าทรงสลัญญาไวผู้แกลเขา
3 เพพกอพระเจผู้าจะทรงชลวยเหลพอชาวออิสราเอล พระองคค์ตผู้องการสองสอิกงจากพวกเขา คพอ

เขาตผู้องมนความเชพกอในพระเจผู้า เขาตผู้องเชพกอฟลังพระเจผู้า
4 ระยะเวลาทนกโยชชูวาเปป็นผชูผู้นนาของประเทศออิสราเอลนลันนคพอ   26 ปน
5 ใน ยชว 1:6 พระเจผู้าตรลัสกลับโยชชูวาวลา จงเขผู้มแขป็งและกลผู้าหาญเถอิด 

6 ชาย   2 คนถชูกสลงตลัวเขผู้าไปสอดแนมในเมพองเยรนโค
7 คนเหลลานลันนเจอหญอิงโสเภณนคนหนนกงชพกอราหลับ ซนกงซลอนตลัวเขาไวผู้
8 สลัญลลักษณค์ทนกนางใชผู้เพพกอแสดงวลาบผู้านของนางอยชูลทนกไหนคพอ ดผู้ายสนแดง ทนกผชูกไวผู้ทนกหนผู้าตลาง 

ซนกงเปรนยบเทนยบกลับพระโลหอิตของพระเยซชู

9 ในขณะทนกคนออิสราเอลขผู้ามแมลนนน าจอรค์แดน พวกเขากลอกองหอินขนนน 2 กอง แตลละกองมนหอิน   12   กผู้อน 
กองหอินกองหนนกงจะกลอไวผู้กลางแมลนนน า และอนกกองหนนกงจะกลอไวผู้ฝลักงตะวลันตกของแมลนนน าจอรค์แดน 

10 ความหมายของกองหอินบนฝลักงตะวลันตกคพอ 
เพพกอเปป็นพยานใหผู้แกลคนรรลนหลลังถนงความสลัตยค์ซพกอของพระเจผู้า

11 ความหมายของกองหอินทนกกลอไวผู้กลางแมลนนน าคพอ 
เปรนยบเทนยบกลับพระวอิญญาณบรอิสรทธอิธ ทนกสถอิตอยชูลในครอิสเตนยนทรกคน

12 เมพกอคนออิสราเอลขผู้ามแมลนนน าจอรค์แดนแลผู้ว มนอยชูล 3 สอิกงทนกเกอิดขนนน คพอ
ผชูผู้ชายชาวออิสราเอลรลับพอิธนสรหนลัต พวกเขาถพอเทศกาลปลัสกา
มานากป็ขาดไป



13 เราเชพกอวลา จอมพลโยธาของพระเยโฮวาหค์ทนกพบกลับโยชชูวาเปป็นผชูผู้ใด?  
พระเยซชูครอิสตค์ทนกรลับภาพเปป็นมนรษยค์ชลั กวคราว

14 ทนาไมเราเชพกอวลาเปป็นพระเยซชู
ผชูผู้นลันนยอมใหผู้โยชชูวานมลัสการพระองคค์
ผชูผู้นลันนบอกโยชชูวาวลา จงถอดรองเทผู้าออก เพราะวลาทนกซนกงเจผู้ายพนอยชูลนนน เปป็นทนกบรอิสรทธอิธ

15 มนอนกคนหนนกงทนกถชูกสลักงใหผู้ถอดรองเทผู้าออกเมพกอพบกลับพระเยโฮวาหค์ คนนลันนคพอใคร?  โมเสส

16 คนออิสราเอลเดอินรอบเมพองเยรนโคเปป็นเวลา   6 วลันวลันละ   1 ครลัน ง และในวลันทนก   7 กป็ไดผู้ทนาถนง   7 รอบ 
และไดผู้ตะโกนโหลรผู้องและเปลาแตรขนนน พระเจผู้าจนงทรงบลันดาลใหผู้ก นาแพงพลังลง 

17 ใน ยชว 6:26 ในคราวนลันนโยชชูวาใหผู้คนทลันงหลายปฏอิญาณวลา “ผชูผู้ใดทนกลรกขนนนสรผู้างเมพองนนน ใหมลคพอ
เมพองเยรนโค กป็ใหผู้ผชูผู้นลันนไดผู้รลับคนาสาปแชลงเฉพาะพระพลักตรค์พระเยโฮวาหค์ ผชูผู้ใดวางรากลงกป็ใหผู้ผชูผู้นลันน
เสนยบรตรหลัวปน ผชูผู้ใดตลันงประตชูเมพองขนนนกป็ใหผู้เสนยบรตรสรดทผู้อง”

18 ใครทนาใหผู้คนาพยากรณค์นนนสนาเรป็จ?  ฮนเอลชาวเบธเอล

19 ใครไดผู้ละเมอิดในเรพกองของทนกถชูกสาปแชลงนลันน อาคาน
20 เขาเอาอะไรบผู้างจากเมพองเยรอิโค

เสพนอคลรมงามของเมพองบาบอิโลน เงอินสองรผู้อยเชเขล 
ทองคนาหผู้าสอิบเชเขล

21 ภชูเขาเกรอิซอิมเปป็นภชูเขาแหลงพระพร
22 ภชูเขาเอบาลเปป็นภชูเขาแหลงคนาแชลงสาป

23 ชาวเมพองกอิเบโอนหลอกลวงคนออิสราเอลดผู้วยกลอรบายของพวกเขา คนออิสราเอลจนง
ทนาสลัญญาไมตรนกลับชาวเมพองนลันน



24 มนการอลัศจรรยค์อะไรเกอิดขนนนทนกหรบเขาอลัยยาโลน 
 ดวงอาทอิตยค์กป็หยรดนอิกง และดวงจลันทรค์กป็ตลันงเฉยอยชูลจนประชาชนไดผู้แกผู้แคผู้นศลัตรชูของเขาเสรป็จ

25 เจผู้าเมพอง   5 คนถชูกจลับในถนนามลักเคดาหค์ จากนลันนถชูกประหารชนวอิต แลผู้วถชูกแขวนไวผู้ทนกตผู้นไมผู้จนเวลาเยป็น

26 โยชชูวา เอเลอาซารค์ และหลัวหนผู้าใหญลของตระกชูลตลาง ๆ จลับสลากแบลงแผลนดอินนลันนออกเปป็นสลวน ๆ 
27 แผลนดอินฝลักงตะวลันออกของแมลนนน าจอรค์แดนเปป็นของ

ตระกชูลรชูเบน ตระกชูลกาด
ครนกงหนนกงของตระกชูลมนลัสเสหค์

28 แผลนดอินฝลักงตะวลันตกของแมลนนน าจอรค์แดนเปป็นของ
ตระกชูลยชูดาหค์ ตระกชูลเอฟราออิม 
ครนกงหนนกงของตระกชูลมนลัสเสหค์ ตระกชูลเบนยามอิน 
ตระกชูลสอิเมโอน ตระกชูลเศบชูลรน 
ตระกชูลออิสสาคารค์ ตระกชูลอาเซอรค์ 
ตระกชูลนลัฟทาลน ตระกชูลดาน 

29 ตระกชูลเลวนไมลไดผู้รลับแผลนดอินเลย เพราะพระเจผู้าทรงเปป็นสลวนทนกพวกเขาไดผู้รลับ 
30 ตระกชูลเลวนกป็ไดผู้รลับเมพอง   48 เมพองทนกเหลพอในเขตแดนของตระกชูลอพกน ๆ

31 คาเลบมาเยนกยมโยชชูวาและขออะไรเปป็นพอิเศษ เขาขอแดนเทพอกเขาซนกงเปป็นทนกอยชูลอาศลัย
ของคนอานาค เปป็นมรดก

32 หลลังจากแผลนดอินถชูกแบลงออกเปป็นสลวน ๆ แลผู้ว ชาวออิสราเอลกป็มาสรผู้างพลลับพลาทนกเมพองซนโลหค์



33 สองตระกชูลครนกงไดผู้กลอแทลนบชูชาใหญลขนนนเพพกอเตพอนใจตนและลชูกหลานภายหนผู้าวลา
พวกตนและพวกตระกชูลฝลักงตะวลันตกของแมลนนน าจอรค์แดนนลันนไดผู้รลับมรดกรลวมกลัน 

34 ตอนทผู้าย โยชชูวาเตพอนคนออิสราเอลเรพกองอะไร
ใหผู้พวกเขาระลนกถนงครณงามความดนของพระเจผู้า เกนกยวกลับเรพกองการไมลเชพกอฟลังพระเจผู้า
ทบทวนประวลัตอิศาสตรค์ของออิสราเอล กระตรผู้นใหผู้พวกเขาปรนนอิบลัตอิพระเจผู้า




