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   الخلفية والغرض من سفر التثنيةتقديم الهدف: 

4
بُّ إِلهُنَا َربٌّ َواِحٌد. » اِْسَمْع يَا إِْسَرائِيُل: الرَّ

1
بَّ إِلهََك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك  فَتُِحبُّ الرَّ

تَِك.  َوِمْن ُكلِّ قُوَّ
6

بِهَا اْليَْوَم َعلَى قَْلبَِك، َوْلتَُكْن هِذِه اْلَكلَِماُت الَّتِي أَنَا أُوِصيَك 
7

هَا َعلَى أَْوالَِدَك، َوتََكلَّْم بِهَا  َوقُصَّ

ِحيَن تَْجلُِس فِي بَْيتَِك، َوِحيَن تَْمِشي فِي الطَِّريِق، َوِحيَن تَنَاُم َوِحيَن تَقُوُم، 
3

َواْربُْطهَا َعالََمةً َعلَى يَِدَك، َوْلتَُكْن 

َعَصائَِب بَْيَن َعْينَْيَك، 
9
 (9-4:6اْكتُْبهَا َعلَى قََوائِِم أَْبَواِب بَْيتَِك َوَعلَى أَْبَوابَِك.)تثنية وَ 

هو  السفرهذا للناموس. " لكن التثنية هو أكثر من مجرد إعادة الناموس "إعادة تعني كلمة "التثنية"

خطب موسى ل سجالهو أيضا  .من هللا إلى الجيل الثاني من شعب هللا المختار ناموس المستوحىتطبيق لل

 . كنعان يغزواعبروا األردن ويإسرائيل قبل أن  بهابشر التي  ةعظيمال

 همممتلكات وامتلكيفي حلقات مفرغة و أن  عن الدوران وقفالتن أنهم يريدون وقرر المؤمنيعندما 

رر أن الدروس لشخص قد قبيتم  .هذا السفر مليءنهم على استعداد لسفر التثنيةإذا فإ، ى هللاالروحية هللا لد

 . تماما له اكون ملتزميحياته الجديدة في المسيح و  إلىأكثر جدية ب ينظر

في واحدة من أعظم خطبه، تحدى موسى أبناء  .كلمة هللا أصبحت حقيقة واقعة لشعبه يؤكد أنتثنية ال

، موسى كان حقا 9-4:6في خطبة عظيمة في سفر التثنية . مإلى أطفاله ةكلم أن يمررواالجيل الماضي 

من أجل إظهار حبهم له، كان عليهم أن يطيعوا  ليحبوه من كل قلوبهم.هللا قد دعاهم  أن إلسرائيلقول ي

هللا من كل وجودهم، لمعرفة  واحبيموسى طلب منهم أن  يعرفوها.، كان عليهم أن لكي يطيعوهاو  .كلمته

نحب هللا و كيف لنا أن نعلم أوالدنا  تثنية يعلمنا ماذا يعني أن. مهذه القيم ألبنائه أن يعلمواوإطاعة كلمته، و

 . هوحبيأن 

 



 .أفضل إجابة اختر
 " . التثنية" تعني " قانون جديد و مختلف"صحيحة أو خاطئة؟ كلمة   -1

بها الشعب قبل أن يعبر إلى بشر  ،صحيحة أو خاطئة؟ سفر التثنية هو مجموعة من خطب موسى -2

 أرض الميعاد

 . شيء جديد في أي مكان في سفر التثنيةصحيحة أو خاطئة؟ ليس هناك  -3

 . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم يذكر خالف ذلك، 
 

 (اختر كل ما ينطبق)؟ ميعادنا الروحيةأي من الخيارات التالية مدرجة في أرض  -4

 بركات -أ

 عدم الجدوى - ب

 عطايا روحية – ج

 ندم - د

 إثم - ه

 الحياة الوافرة -و

 صراع مستمر -ز

 قصد - ح
 

 ؟لمن سفر التثنية  -1

 أولئك الذين يحفظون وصايا هللا -أ

 أولئك الذين يطيعون شريعة هللا تماما -ب

 هللا  ما وعد بهأولئك الذين هم على استعداد للدخول في جميع  -ج

 الكهنة -د
 

 ريد هللا منا؟ي، ماذا 6وفقا لسفر التثنية  -6

 لمعرفة كلمته -أ

 طاعة كلمته - ب

 أن نحبه - ج

 كل ما سبق - د
 

 (اختر كل ما ينطبق)ألطفال؟ اتثنية لتعليم في سفر الربعة مفاتيح األما هي  -7

 كلمة هللا -أ

 تقاليد الناس -ب

 مسؤولية -ج

 حقوق -د

 عالقة -ه

 واقع -و

 المدرسة  -ز

 الكهنة -ح
 

 نسبية؟  ماألخالق مطلقة أ لوفقا لكلمة هللا، ه  -3
 

 قة، ماذا علينا أن نعلم أطفالنا عن الطاعة؟إذا كانت األخالق مطل -9

 . عندما يريدون وايمكنهم اختيار أن يطيع -أ

 . مهم أمرطيع فقط عندما كنا نقول لهم أنه يينبغي أن  -ب

 . ينبغي أن تطيع بعد أربعة إنذارات -ج

 . مرة واحدة لهم قاليدائما بعد أن  واطيعييجب أن  -د



 األساسية لتعليم األطفال طرق هللا؟الذي يتحمل المسؤولية من  -11

 اآلباء -أ

 الحكومة -ب

 المدرسة التي يدرسون فيها -ج

 الكنيسة -د

 

 لآلخرين؟ هيمكن للوالدين تفويض ذاما -11

 مسؤولية -أ

 سلطان -ب

 على حد سواء -ج

 شيء ال -د

 

 األب مع أوالده؟ هماذا يقول الكتاب المقدس عن مقدار الوقت الذي ينفق -12

 . جدا مهم -أ

 . مفيد، ولكنه ليس أساسيا -ب

 .على اإلطالق اانه ليس مهم -ج

 . ال يكون مع أوالدهوالعمل، في يقضي كل وقته أن يجب على األب  -د

 

 كيف يتعلم األطفال قيم والديهم؟ -13

 ما يقول اآلباء مرةم -أ

 ما يقول اآلباء عشر مراتم -ب

 ما يفعله اآلباءم -ج

 قوم به الكنيسةتما م -د

 

 (اختر كل ما ينطبق)يقول يسوع أن  -14

 . كتظهر لي قيمفكنوزك  أرني -أ

 . لي قلبك فيظهر كتستثمر وقتك و طاقات أين أرني -ب

 . لي قلبك فيظهر كقيم أرني -ج

 . ألنها ال تساوي شيئا أرني كنوزك -د

 

 ؟هللا أعطى اآلباء مسؤولية تعليم أطفالهم الطاعة لكلمتهأن لماذا تعتقد 
 ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

أطلب منه نفس إذا كان لديك أطفال،   .مشيئتهحب أن تفعل ت حتى مطيعا اك قلبأسأل هللا أن يعطي

 . وأنت تربيهم وتعلمهم محبة هللاسأله عن اوالشيء لهم. 

 

 

 

 



 

 

 فيه وعظ موسى عظاته في سفر التثنية.صف السياق الذي  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ها أعظم خطبة وعظ أنهاعتبر من قبل العديد من العلماء ت(  9-4)اآليات  6ي الفصل لماذا خطبته ف -2

 موسى؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

كلمة هللا لألطفال؟ لماذا؟ يجب أن يعلم الذي من وفقا لموسى،  -3
______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

المسؤولية، العالقة ، ) لعملية التعليمية المذكورة هنا من قبل موسىلربعة األسس األشرح وصف  ا -4

  (والوحي و الواقع
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

هذه الخطبة وإعطاء هذه التعليمات؟  الذي جعله يقولما الدافع وراء موسى  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

آلباء تمرير القيم إلى أطفالها؟ ل يمكن كيف  -6
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

وكيف  سفرعني " النص مجددا من قانون هللا " ما هو الموضوع الرئيسي للي سفراسم هذا ال بما أن -7

؟ لسفرقانون هللا في هذا الوقت وفي هذا ا إعادةبين لنا لماذا يتم ييمكن أن 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
  

 الذهاب إلى العمق


