
 
 

ชุดท่ี 1 : การสราง – บาปแรกของมนุษย  (ปฐก. 1:1–3:24) 

จงวงกลมลอมรอบคําตอบท่ีถูกตอง 

1. ในการสราง ในวันแรกพระเปนเจาทรงสรางสิ่งใด (ปฐก.1:3-5) 

  ก. ความสวาง - ความมืด  ข. พืน้น้ํา – แผนดิน   

  ค. ดวงอาทติย – ดวงจันทร  ง. สัตวน้ํา – สัตวปก 

2. พระเจาทรงอวยพรวันที่เจ็ดและทรงทําใหวันนั้นเปนวันศักดิ์สิทธิ์เพราะเหตุใด 

(ปฐก.2:1-3) 

 ก. ทรงพักจากงานทัง้ปวงที่ทรงกระทํา  

 ข. เปนวันที่ตองถวายของสักการบูชา 

 ค. ทรงตองการใหมนุษยไดหยุดพักบาง  

 ง. เปนวันแหงการเฉลมิฉลองความสําเร็จ 

3. มนุษยแตกตางจากสิ่งสรางอ่ืนๆ อยางไร (เทยีบ ปฐก.1:26-27) 

 ก. พระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นตามภาพลักษณของพระองค 

 ข. ใหมนุษยพูดได และเปนผูตัง้ช่ือส่ิงสรางตางๆ 

บทเรียนพระคัมภีรทางไปรษณีย 
“หนังสือปฐมกาล” 

 
ชื่อ-นามสกุล................................................................................... 



 

 ค. พระเจาสรางมนุษยใหเปนชายและหญงิ 

 ง. มนุษยมอีํานาจและเปนนายปกครอง 

 

ใสเครื่องหมาย  หนาขอท่ีถูก และใสเครื่อง X หนาขอท่ีผดิ 

........ 4. “ทานกนิผลไมนัน้วันใด ตาของทานจะเปดในวันนั้น ทานจะเปนเหมือนพระเจา” 

(ปฐก.3:5) แสดงใหเราเห็นวาบาปที่มนุษยทํา ก็คือความทะเยอทะยานอยาก

เปนใหญเหมือนพระเจา  

........ 5. ผลรายจากการทําบาปของอาดัมและเอวา ทําใหพวกเขาพากันหลบซอน 

ไมยอมใหพระองคเจอ ซึ่งหมายถึง พวกเขาไดสูญเสียความมั่นใจใน

มติรภาพกับพระเจา (เทยีบ ปฐก.3:8) 

........ 6. เมื่อพระเจาทรงถามอาดัมและเอวา วาไดกินผลจากตนไมที่พระองคทรง

หามมใิหกนิหรือ  พวกเขากย็อมรับวาตนไดกนิผลไมนัน้ (ปฐก.3:12-13) 

........ 7.  เมื่อมนุษยทําผิด พระเจาทรงลงโทษพวกเขา ขับไลออกออกจากสวนเอเดน 

และไมทรงเอาใจใสมนุษยอกีเลย (เทยีบ ปฐก.3:21) 

ขอคิดท่ีทานไดรับจากเรื่อง “การสราง – บาปแรกของมนุษย” 

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

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

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

 

ชุดท่ี 2 : กาอินและอาแบล (ปฐก. 4:1-26) 

ใสเครื่องหมาย  หนาขอท่ีถูก และใสเครื่องหมาย X หนาขอท่ีผิด พรอมแก

ขอความท่ีขดีเสนใตใหถูกตอง 

____1. อาแบลเปนคนเพาะปลูก สวนกาอนิเปนคนเลี้ยงแกะ (ปฐก.4:2)  

 …………………………………………………………………………………………………………….............. 
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____2. พระยาเวหพอพระทัยอาแบลและเครื่องบูชาของเขา แตไมพอพระทัยกาอิน

และเครื่องบูชาของเขา (เทยีบ ปฐก.4:4-5) 

 …………………………………………………………………………………………………………….............. 

____3. “ถาทานทําดี ทานยอมเงยหนาขึ้นได แตถาทานทําไมดี บาปกําลังหมอบอยู

ท่ีประต ูคอยตะครุบตัวทาน แตทานจะตองเอาชนะมันใหได” (ปฐก. 4:7)  

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

____4. เมื่อพระยาเวหตรัสถามกาอินถึงนองชายของเขา เขาทูลตอบวา “ขาพเจา

ทราบวาขาพเจาตองเปนผูดูแลนอง” (ปฐก.4:9) 

 …………………………………………………………………………………………………………….............. 

____5. พระยาเวหทรงลงโทษกาอินดวยการใหเขาตองถูกสาปแชงใหออกไปจาก

แผนดนิ  เม่ือเพาะปลูกก็ไมบังเกดิผล (เทยีบ ปฐก.4:11-14) 

 …………………………………………………………………………………………………………….............. 

____6. พระยาหเวหตรัสตอบวา “ไมได ใครฆากาอิน จะถูกแกแคนเปนเจ็ดเทา” 

และพระยาหเวหทรงทําเครื่องหมายไวที่ตัวกาอิน เพื่อเตือนคนที่พบไมใหฆา

เขา (ปฐก. 4:15) .......................................................................................... 

____7. กาอินออกไปพนพระพักตรของพระยาหเวห และอาศัยอยูในแผนดินโนด 

ทางตะวันออกของเอเดน (ปฐก. 4:16) ..................................................... 

____8. อาดาหใหกําเนิดยาบาล ผูเปนบิดาของคนเลี้ยงสัตว ที่อาศัยอยูในกระโจม 

(ปฐก. 4:20) ........................................................................................... 

____9. อาดัมมีบุตรชาย 3 คน คือ กาอนิ  อาแบล  และเสท (เทยีบ ปฐก.4:1-2,25) 

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

____10. เสทมีบุตรชายคนหนึ่งดวย ซึ่งเขาตั้งช่ือวาเอโนช สมัยนั้นผูคนยังไมกลา

เรยีกขานพระนามของพระยาหเวห (ปฐก. 4:26) 

....................................................................................................................... 
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ชุดท่ี 3 : โนอาหและนํ้าวินาศ  (ปฐก.6:9–9:17) 

จงวงกลมลอมรอบคําตอบท่ีถูกตอง 

1. โนอาหเปนคนดี เปนคนชอบธรรมในทามกลางคนรวมสมัย เพราะเขาดําเนินชีวิต

อยางไร (ปฐก.6:9) 

  ก. ตามพระประสงคของพระเจา  

  ข. สันโดษแบบฤๅษ ีไมยุงกับคนอ่ืนๆ  

  ค. ปฏบิัตติามพระบัญญัตขิองพระเจา 

  ง. เคารพกฎเกณฑและชวยเหลือผูอ่ืน 

2. พระเจาทรงส่ังใหโนอาหสรางเรืออยางไร (ปฐก.6:15-16) 

 1) ลําเรือยาวสามรอยศอก กวางหาสบิศอก สูงสามสบิศอก 

 2) ตอไมใหเวนชวงที่ไมทองเรือชนกับไมขางเรือเทากับความหนาไมขางเรือ 

 3) เอาไมสนมาตอเรือใหญลําหนึ่ง ใหมหีลายหอง เอาชันยาทัง้ดานในและดานนอก 

 4) ทําหลังคาเรือเวนชองวางไวหนึ่งศอก ทําทางเขาไวขางเรือ ใหเรือมดีาดฟาสามชัน้ 

  ก. ขอ 1-4  ข. ขอ 1,3,4  ค. ขอ 2,3,4 ง. ขอ 3,4 

3. พระยาเวหไดส่ังใหโนอาหนําสัตวทุกชนิดที่ไมมีมลทินทั้งตัวผูและตัวเมียไปดวย

อยางละกี่คู (ปฐก.7:2) 

  ก. 7 คู  ข. 5 คู  ค. 3 คู  ง. 1 คู 

4. ระดับน้ําทวมสูงแผนดนิอยูเปนเวลากี่วัน (ปฐก.7:24) 

  ก. ส่ีสิบวัน     ข. หนึ่งรอยหาสิบวัน  

  ค. หกรอยหกสบิวัน   ง. เจ็ดรอยเจ็ดสบิเจ็ดวัน  

5. ในครัง้แรก โนอาหไดปลอยสัตวชนดิใดออกไปเพื่อจะไดทราบวาน้ําลดลงแลวหรือยัง 

(ปฐก. 8:6) 

  ก. นกพริาบ ข. นกเหยี่ยว ค. นกกา  ง. นกฮูก 
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6. เมื่อโนอาหปลอยนกพริาบบนิออกไปจากเรือเปนครั้งที่สาม มันไดนําสิ่งใดกลับมา

หาเขาดวย (ปฐก. 8:10-11) 

  ก. ยอดตนออ ที่มใีบสเีขยีว  ข. ใบออนของตนปาลม  

  ค. ผลเล็กๆ ของตนมะเด่ือ  ง. มะกอกเทศกิ่งเล็กๆ ที่มใีบเขยีวสด 

7. โนอาหรูไดอยางไรวาน้ําเริ่มแหงจากแผนดินแลว (ปฐก.8:11-14)  

  ก. ทูตสวรรคมาบอกโนอาหในฝน 

  ข. พระเจาทรงตรัสบอกกับโนอาหเอง 

  ค. ใหเชมเปดหลังคาเรือดู ก็เห็นวาแผนดินนัน้แหงสนทิ 

  ง. ปลอยนกพริาบออกไป แลวมันไมกลับมาหาเขาอกีเลย 

8. โนอาหสรางแทนบูชาสําหรับพระยาหเวห เขาเลือกส่ิงใดมาเผาเปนเครื่องบูชาบนแทน

นัน้ (ปฐก. 8:20) 

  ก. แพะและแกะพันธุดีอยางละคู 

  ข. ผลติผลในปแรกที่เก็บเกี่ยวได 

  ค. สัตวและนกที่ไมมมีลทนิแตละชนดิ 

  ง.  นกพริาบและแพะอยางละคู ทัง้เพศผูและเพศเมยี 

9. “สิ่งมีชีวิตที่เคล่ือนไหวทั้งหมดจะเปนอาหารของทาน ดังที่เราใหพืชเขียวเปน

อาหารแกทานแลว แตทานอยากนิ________ตดิอยู เพราะ________นัน้ คือชีวิต...” 

(ปฐก. 9:3-4) พระเจาส่ังไมใหโนอาหกนิส่ิงใด 

  ก. เลือดสัตว   ข. เนือ้ที่มเีลือด 

  ค. หัวใจของสัตว   ง. ขอตอสะโพกของสัตวทุกชนดิ 

10. พระเจาตรัสวา “นี่คือเครื่องหมายแหงพันธสัญญาซึ่งเวลานี้เรากําลังทําระหวาง

เรากับทาน และกับบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยูกับทานสืบไปทุกช่ัวอายุ...” 

(ปฐก.9:12-13) พระเจาทรงใชส่ิงใดเปนเครื่องหมายแหงพันธสัญญาที่กลาวถึงนี้ 

  ก. น้ํา   ข. รุง   ค. เมฆ  ง. ฝน 
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1. แตเดิมมนุษยทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน ใชถอยคําเดียวกัน แตเพราะเหตุใด มนุษย

จงึกระจัดกระจาย และภาษาของมนุษยก็เกิดความสับสนวุนวาย (ปฐก.11:1-4,8-9) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. เมื่อมนุษยคิดจะสรางเมืองและสรางหอใหยอดสูงเทียมฟานั้น  พวกเขาสรางหอ

ดวยส่ิงใด และเกดิอะไรขึ้นกับส่ิงที่พวกเขาจะสราง (ปฐก.11:3,8-9) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. ขอคดิที่ทานไดรับจากเรื่องบาเบล 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ชุดท่ี 4 : พระเจาทรงเรียกอับราม (ปฐก. 12:1-13:18) 

จงวงกลมลอมรอบคําตอบท่ีถูกตอง 

1. เมื่อพระเจาใหอับรามออกจากแผนดินของทาน ไปยังแผนดินที่พระองคทรง

สัญญาวาจะใหนัน้ ทานตอบรับการเรยีกนี้อยางไร (ปฐก.12:4-5) 

 ก. ใหพระเจาทรงทําพันธสัญญา  

 ข. ขอเครื่องหมายอัศจรรยใหแนใจ 

 ค. ออกเดนิทางตามที่พระเจาไดตรัส  

 ง. ตอรองขอพาครอบครัวและทาสไปดวย 

2. เมื่ออับรามเดินทางไปถึงแผนดินอียิปต เขากลัววาจะถูกชาวอียิปตฆา เขาจึงได

วางแผนอยางไรเพื่อไมใหตนถูกฆา (ปฐก.12:11-13) 

 ก. ใหนางซารายบอกวา นางเปนนองสาวของตนเอง 
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 ข. มอบนางซารายใหเปนขาราชบรพิารของกษัตรยิฟาโรห 

 ค. ใหนางซารายบอกกษัตรยิฟาโรหวาเปนภรรยาของโลทหลานชาย 

 ง. ไดนําฝูงแกะ โค ลา ทาสชายและหญงิเปนของกํานัลใหกษัตรยิฟาโรห 

3. อับรามไดขานพระนามพระยาเวหที่ใด (ปฐก.12:8,13:3-4) 

 ก. ที่เคยตัง้กระโจมระหวางเบธเอลกับอัย  

 ข. ที่เคยสรางพระแทนบูชาไวระหวางเบธเอลกับอัย 

 ค. ในนมิติทีต่นไดพบพระยาเวหที่ใตตนโอกของโมเรห ที่เชเคม 

 ง. ที่ดนิแดนฮารานบานเกดิของตนที่พระยาเวหทรงทําพันธสัญญาไว 

4. เพราะเหตุใดโลทจงึตองแยกทางกับอับราม (ปฐก.13:5-8) 

 ก. เกดิการกันดารอาหาร  

 ข. พระเจาส่ังใหไปคนละทศิ  

 ข. นางซารายเกดิไมพอใจโลท  

 ง. คนเล้ียงสัตวของทั้งคูเกดิการทะเลาะกัน 

5. โลทอาศัยอยูทามกลางหัวเมืองในลุมแมน้ําจอรแดน และตั้งกระโจมอยูใกลชานเมือง

ใด (ปฐก. 13:12-13) 

 ก. อูร  ข. ฮาราน  ค. โสดม  ง. โศอาร 

6. เพราะเหตุใดนางซารายถงึขมเหงนางฮาการจนนางตองหนไีป (ปฐก.16:4-6) 

 ก. นางซารายอจิฉาที่นางฮาการสวย  

 ข. นางซารายโกรธจัดที่อับรามนอกใจ 

 ค. นางฮาการดูหมิ่นนางซารายที่ไมมลูีก  

 ง. นางซารายรูวานางฮาการจะฆาตน 

7. “นี่แนะ ทานตั้งครรภแลวจะคลอดบุตรชาย และจะตั้งช่ือเขาวาอิชมาเอลเพราะ

พระยาหเวหทรงสดับฟงเสียงรองทุกขของทาน...” เปนถอยคําที่ทูตสวรรคพูดกับ

ใคร (ปฐก.16:7-12) 
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 ก. โลท  ข. อับราม  ค. นางซาราย  ง. นางฮาการ 

8. บอน้ําที่อยูระหวางคาเดชและเบเรด ที่ช่ือวา “บอลาไฮโรอี” แปลวาอะไร (ปฐก.

16:14) 

 ก. องคพระผูเปนเจาของขาพเจา  

 ข. พระยาเวหทรงเลยีวมองขาพเจา 

 ค. พระผูทรงพระชนมทรงเห็นขาพเจา  

 ง. ขาแตพระยาเวหผูทรงสรรพานุภาพ 

9. “ทานและลูกหลานของทานที่จะตามมาทุกรุนจะตองรักษาพันธสัญญาของเราไว 

นี่คือพันธสัญญาของเรา ซึ่งทานจะตองรักษาไวคือพันธสัญญากับทานและกับ

ลูกหลานของทานที่จะตามมาภายหลัง” (ปฐก.17:9-14) พันธสัญญาที่ตองทํานี้

คืออะไร  

 ก. การเขาสุหนัต    ข. เปนบดิาทุกชนชาติ  

 ค. รักษาพระบัญญัตพิระเจา  ง. รักษาแผนดินแหงพระสัญญา 

10. “เขาจะเปนบิดาของเจาชายสิบสององค เราจะทําใหเขาเปนชนชาติใหญ” (ปฐก. 

17:20)  คําที่ขดีเสนใตหมายถงึใคร 

 ก. อสิอัค     ข. อับราฮัม  

 ค. อชิมาเอล     ง. พระผูไถเสด็จมา  

 

ใสเครื่องหมาย  หนาขอท่ีถูก และใสเครื่อง X หนาขอท่ีผดิ 

......11. ทูตสวรรคส่ังใหนางฮาการกลับไปหานางซารายเพราะวานางจะมีบุตรชาย

และมอีํานาจอยูเหนือนางซาราย (ปฐก.16:7-9) 

......12. “‘เราคือพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ’ จงดําเนินชีวิตตามความประสงคของ

เราและเปนคนดพีรอมเถิด...” เปนถอยคําที่พระยาเวหทรงตรัสกับอับราฮัม 

(ปฐก.17:1) 
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.......13. บุคคลที่พระยาเวหทรงเปล่ียนช่ือใหใหม คือ อับราม เรียกวาอับราฮัม 

(ปฐก. 17:5) และนางซาราย เรยีกวา นางซาราห (ปฐก.17:15)  

…….14. “นางจะเปนมารดาของชนหลายชาติ กษัตริยของชนหลายชาติจะมาจาก

นาง”  คําที่ขดีเสนใตเปนคําทํานายหมายถงึ พระนางมารยี(ปฐก.17:15-16) 

......15.  บุตรชายที่พระเจาทรงสัญญาไวกับอับราฮัม ก็คือ อิสอัค ที่จะเกิดจากนาง

ซาราย (ปฐก.17:19) 

 

- พันธสัญญาระหวางพระเจากับอับราม คืออะไร (ปฐก.12:2-3) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ชุดท่ี 5 : อับราอัมออนวอนเพ่ือเมืองโสโดม (ปฐก. 18:1-19:29) 

จงวงกลมลอมรอบคําตอบท่ีถูกตอง 

1. เขาพูดวา “เจานายของขาพเจา ถาทานโปรดปรานขาพเจา โปรดอยาผานผูรับใช

ของทานไปเลย” คําที่ขดีเสนใตหมายถงึใคร และกลาวกับผูใด (ปฐก.18:1-5) 

  ก. โลท – อับราฮัม   ข. อับราฮัม – ชายสามคน 

  ค. ทูตสวรรค – นางซาราห  ง. อับราฮัม – กษัตรยิฟาโรห  

2. เมื่อชายสามคนบอกวา นางซาราหจะมีบุตรชาย  เมื่อนางซาราหไดยินดังนี้ นางมี

ปฏกิริยิาอยางไรบาง (ปฐก. 18:9-12) 

 ก. กลัว และคดิวาขอใหส่ิงนี้เกดิขึ้นจรงิ  

 ข. หัวเราะ และคิดวาพวกเขาโกหกแนๆ  

 ค. กลัว และคดิในใจวาจะเปนไปไดอยางไร 

 ง. หัวเราะอยูในใจ และคดิวาตนแกเกนิจะมบีุตร 
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3. พระยาหเวหทรงพระดําริวา “ควรหรือที่เราจะปดบังไมใหอับราฮัมรูถึงสิ่งที่เราจะ

กระทํา...” สิ่งที่พระยาเวหทรงกระทําคือสิ่งใด (เทียบ ปฐก.18:17) 

 ก. ลงโทษครอบครัวของโลท  ข. ใหนางซาราหมบีุตรชาย 

 ค. ทําลายเมืองโสดมและโกโมราห ง. ใหแผนดนิคานาอันแกอับราฮัม 

4. อับราฮัมตอรองขอพระยาเวหไมใหทําลายเมืองโสดมและโกโมราห วาจนสุดทาย

ถาพบคนชอบธรรมอยูในเมืองเพยีงกี่คน (เทยีบ ปฐก.18:23-32) 

 ก. 20 คน  ข. 10 คน  ค. 5 คน  ง. 1 คน 

5. เมื่อทูตสวรรคสององคมาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็น โลทกําลังนั่งอยูที่ประตู

เมืองโสโดม เมื่อโลทเห็นเขา เขาทําอยางไร (ปฐก.19:1-2)   

 ก. ลุกขึ้นไปตอนรับ กราบลงกับพืน้ดนิ  

 ข. จับตัวและมอบใหตามที่ประชาชนรองขอ 

 ค. วิ่งออกจากกระโจมและเชญิเขามาขางใน 

 ง. เชญิเขาไปในเมือง และจัดงานเล้ียงตอนรับ 

6. ทูตสวรรคทําอยางไรถึงทําใหชาวเมืองโสโดมไมสามารถเขามาในบานโลทได 

(ปฐก.19:6-11) 

 ก. ใชแสงสวางจาทําใหตาบอด  ข. ใหลูกสาวโลทออกไปแทน 

 ค. เล่ียงหนอีอกไปทางหนาตาง  ง. ใหมีลูกไฟตกลงมาจากฟา 

7.  ทูตสวรรคองคหนึ่งกลาววา “จงหนีใหรอดชีวิต อยาเหลียวหลังกลับ หรือหยุดใน

ที่ลุมแมน้ํา จงหนีไปที่ภูเขาเถิด มิฉะนั้น ทานจะถูกทําลายไปดวย” (ปฐก.19:17)  

เมื่อภรรยาของโลทหยุดและหันกลับไปมอง เกดิอะไรขึ้นกับนาง (ปฐก.19:25-26) 

 ก. ถูกไฟเผาเปนเถา    ข. กลายเปนเสาเกลือ  

 ค. ถูกสาปเปนกอนหิน   ง. กลายเปนคนตาบอด 

 

  

10  

 



 

ใสเครื่องหมาย  หนาขอท่ีถูก และใสเครื่อง X หนาขอท่ีผดิ 

……8. ทูตสวรรคของพระเจาไดสําแดงตนแกอับราฮัมที่หมูตนโอคของมัมเร 

ขณะนัน้เปนเวลาแดดรอนจัด อับราฮัมกําลังนั่งอยูที่ประตูกระโจม (ปฐก.18:1) 

……9. เมื่อไดยินคําทํานายวาตนจะมีบุตร  นางซาราหจึงหัวเราะอยูในใจและคิดวา

ตนแกเกนิกวาจะมบีุตรได (เทยีบ ปฐก.18:10-13) 

……10. โลทขอทูตสวรรคใหตนและครอบครัวหนีไปยังเมืองโศอาห กอนที่เมืองโสโดม

จะถูกทําลาย (ปฐก.19:18-22) 

…….11. พระยาหเวหทรงบันดาลใหกํามะถันและไฟตกจากฟา เผาเมืองโสโดมและโก

โมราห พระองคทรงทําลายสองเมืองนี้ ลุมแมน้ําทั้งหมดพรอมกับชาวเมือง

และพืชตางๆที่นั่น (ปฐก. 19:24-25) 

……12. พระเจาทรงทําลายเมืองในลุมแมน้ํา พระองคทรงระลึกถึงความชอบธรรม

ของโลท จึงทรงพาเขาออกไปใหพนจากความหายนะ เมื่อทรงทําลายเมืองที่

โลทอาศัยอยู (ปฐก.19:29) 

 

ชุดท่ี 6 : กําเนิดของอิสอัค (ปฐก. 21:1-21, 22:1-19) 

จงวงกลมลอมรอบคําตอบท่ีถูกตอง 

1. เมื่อนางซาราหใหกําเนดิบุตรชายแกอับราฮัม  เขาตัง้ช่ือบุตรวาอะไร (ปฐก.21:3) 

 ก. อสิอัค  ข. ยาโคบ  ค. เอซาว  ง. อชิมาเอล 

2. อับราฮัมใหบุตรชายที่เกดิจากนางซาราหเขาสุหนัตเมื่ออายุไดกี่วัน (ปฐก.21:4) 

 ก. 3 วัน   ข. 8 วัน  ค. 30 วัน  ง. 40 วัน  

3. เมื่อนางซาราหเห็นบุตรชายของนางฮาการกําลังเลนอยูกับบุตรของตน นางซาราห

จงึไปบอกใหอับราฮัมทําอยางไร (ปฐก.21:9-10) 

 ก. แบงมรดกใหบุตรชายคนละครึ่ง  

 ข. ใหสองแมลูกไปเปนทาสอยูกับโลท 

11  

 



 

 ค. ใหไลนางฮาการและบุตรไปอยูที่อ่ืน  

 ง. จับบุตรชายของนางฮาการบูชาพระเจา  

4. พระเจาตรัสกับอับราฮัมวา “...เราจะทําใหบุตรของทาสหญิงเปนชนชาติใหญดวย 

เพราะเขาก็เปนบุตรของทานเชนกัน” (ปฐก.21:12-13) คําที่ขดีเสนใตหมายถงึใคร 

 ก. อสิอัค  ข. ยาโคบ  ค. เอซาว  ง. อชิมาเอล 

5. นางฮาการและบุตรชายเรรอนไปถิ่นทุรกันดารเบเออรเชบา เมื่อน้ําในถุงหนังหมด 

นางก็รองไหเพราะกลัวเด็กจะตายเพราะไมมีน้ําใหด่ืม พระเจาทรงชวยเหลือนาง

ฮาการอยางไร (ปฐก.21:17-19) 

 ก. ใหทูตสวรรคมาคอยปกปองดูแล  

 ข. ดลใจใหนางซาราหเปล่ียนใจมารบักลับ 

 ค. สัญญาจะชวยนางฮาการใหไดรับมรดก  

 ง. ทูตสวรรคมาปลอบใจและบันดาลใหเห็นบอน้ํา 

6.  อชิมาเอล บุตรของอับราฮัมกับนางฮาการ ไดเตบิโตขึ้นเปนอะไร (ปฐก.21:20) 

  ก. พอคา    ข. หัวหนาชนเผา 

  ค. หัวหนาสมณะ   ง. นายพรานผูชํานาญ 

7. พระเจาตรัสวา “จงพาอสิอัคบุตรของทาน บุตรคนเดยีวที่ทานรัก ไปยังดนิแดน 

โมรยิาห....” เพื่อใหอับราฮัมกระทําสิ่งใด (ปฐก.22:2) 

  ก. ใหทัง้คูเห็นอัศจรรยของพระเปนเจา 

  ข. ถวายอสิอัคเปนเครื่องเผาบูชาบนภูเขา 

  ค. ทดลองใจของอับราฮัมและความเช่ือของอสิอัค 

  ง. ทําพันธสัญญากับอับราฮัมและลูกหลานของเขา 

8.  เมื่อทูตสวรรคมาหามอับราฮัม และเห็นวาเขามิไดหวงบุตรคนเดียวของเขาที่จะ

ถวายใหแกพระเจา  แสดงใหเห็นวาอับราฮัมเปนคนเชนไร (เทยีบ ปฐก.22:12) 

   ก. รูสกึเกรงกลัวพระเจา   ข. มคีวามยําเกรงพระเจา 
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  ค. นอบนอมเช่ือฟงในคําส่ัง   ง. โอนออนผอนตามพระประสงค 

9.  อับราฮัมเงยหนาขึ้น แลเห็นแกะตัวผูตัวหนึ่ง เขาของมันติดอยูในพุมไม อับราฮัม

จึงไปจับมันมาฆาเผาถวายบูชาแทนบุตรชาย อับราฮัมเรียกสถานที่นั้นวาอะไร 

(ปฐก.22:13-14) 

  ก. พระยาเวหทรงทดลอง   ข. ขาพเจาไดเห็นพระเจา 

  ค. พระยาหเวหทรงจัดเตรยีมไว  ง. พระเจาทรงสดับฟงเสยีงขาพเจา 

10. อับราฮัมเดนิทางกลับไปยังเมืองใด (ปฐก.22:19) 

  ก. เออร  ข. โศอาห  ค. โกโมราห  ง. เบเออรเชบา 

 

ชุดท่ี 7 : เอซาวและยาโคบ (ปฐก. 25:19-34 , ปฐก. 27:1-45) 

จงวงกลมลอมรอบคําตอบท่ีถูกตอง 

1. นางเรเบคารเปนบุตรสาวของใคร  (ปฐก.25:20) 

 ก. โศหาร   ข. เบธูเอล  ค. ฮาการ  ง. เนบาโยท 

2. บุตรแฝดในครรภด้ินเบยีดกัน นางจงึพูดวา “ถาจะตองเปนดังนี้ละก็ ฉันจะ มี ชี วิ ต

อยูตอไปทําไมเลา” ประโยคขางตนใครเปนคนพูด (ปฐก.25:22) 

 ก. ฮาการ  ข. ซาราย  ค. เรเบคาร  ง. ภรรยาเอซาว 

3. “ชนสองชาติอยูในครรภของทาน ประชากรสองชาติที่เปนอริกันจะออกมาจากทาน  

ชนชาติหนึ่งจะมีอํานาจมากกวาอีกชนชาติหนึ่ง และคนพี่จะรับใชคนนอง” คํา

ทํานายนี้หมายถงึใคร (ปฐก. 25:23) 

 ก. กาอนิ – อาแบล    ข. เอซาว – ยาโคบ 

 ค. อสิอัค – อชิมาแอล   ง. โยเซฟ – เบนยามนิ 

4. คนแรกที่ออกมามผีวิแดง มขีนปกคลุมอยูทัง้ตัว จงึไดช่ือวา... (ปฐก.25:25) 

 ก. อสิอัค  ข. ยาโคบ  ค. เอซาว  ง. อชิมาแอล 

5. อสิอัครกัเอซาวมากกวายาโคบเพราะอะไร (ปฐก.25:28) 
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 ก. เอซาวรูปรางดกีวายาโคบ  ข. เอซาวมักจะหาของดีๆ  มาให 

 ค. ชอบกนิผลไมที่เอซาวหามาให ง. ชอบกนิเนือ้สัตวที่เอซาวลามาให 

6. เอซาวขายสิทธบิุตรคนแรกของตนแกยาโคบกับสิ่งใด (ปฐก.25:29-34) 

 ก. ขนมปง - แกงถั่ว   ข. ขนมปง - แกงเนือ้  

 ค. เนือ้สัตว - แกงถั่ว   ง. แกงสีแดง – เนือ้สัตว 

7. นางเรเบคาหออกอุบายใหยาโคบปลอมตัวเปนเอซาวอยางไร (ปฐก.27:15-17) 

 ก. ใหใสเสือ้ของเอซาว และใชหนังแพะคลุมแขนและคอ 

 ข. ใหใสเสือ้ขนแกะของเอซาว และใชหนังแกะคลุมแขนไว 

 ค. ใหยาโคบนําลูกแพะมาปรุงอาหาร และสวมชุดหนังแพะไว 

 ง. ใหยาโคบสวมเสือ้ของเอซาว และดัดเสียงพูดใหเหมือนกับพี่ 

8. เมื่ออิสอัคถามยาโคบวา “ลูกเอย ทําอยางไรลูกถึงลาสัตวมาไดเร็วเชนนี้” ยาโคบ

ตอบอสิอัควาอยางไร (ปฐก.27:20) 

 ก. ไมมส่ิีงใด ที่พระยาเวห พระเจาของพอ จะทําไมได 

 ข. พระยาเวห พระเจาของพอ ทรงบันดาลใหลูกลามันได 

 ค. เพราะพอใหพรลูก ลูกจงึเปนนายพรานผูชํานาญในการลา 

 ง. พระยาเวห พระเจาของอับราอัม และอสิอัค ทรงอวยพรลูก 

9. เพราะเหตุใด เอซาวจึงพูดวา “เขาช่ือ ยาโคบนั้นถูกตองแลว เขาหลอกลวงลูก

สองครัง้แลว” (ปฐก.27:36) 

 ก. ยาโคบแยงเอาสทิธบิุตรคนแรก และยังมารับพรของเขาไป 

 ข. ยาโคบปลอมตัวเปนเอซาว และยังมาหลอกรับพรของเขาไป 

 ค. เคยหลอกเอาแกงถั่งมาแลกกับสทิธบิุตรคนแรกเพื่อมารับพร 

 ง. ยาโคบขโมยเสือ้ของเอซาวและเนือ้ที่ลามาเพื่อจะปรุงเปนอาหารไป 

10. นางเรเบคาหบอกใหยาโคบไปอยูกับใครที่เมืองฮาราน (ปฐก.27:43) 

 ก. ลาบัน พี่ชายของนาง   ข. โลท หลานของอับราฮัม 
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 ค. บดิาของนางที่แควนปดดาน  ง. อชิมาเอล พี่ชายของอัสอัค 

 

ชุดท่ี 8 : ความฝนของยาโคบ  (ปฐก. 28:1-22, 29:1-30:24) 

จงวงกลมลอมรอบคําตอบท่ีถูกตอง 

1. ยาโคบเอาหินกอนหนึ่งมาหนุนศีรษะ แลวนอนที่นั่น เขาฝนเห็นบันไดอันหนึ่งทอด

จากพืน้ดิน ขึ้นไปสูทองฟา และทูตสวรรคของพระเจาเดินขึ้นลงบนบันไดนั้น มีใคร

มายืนอยูขางเขา (ปฐก.28:11-13) 

  ก. อสิอัค  ข. อับราฮัม  ค. พระยาเวห  ง. ทูตสวรรค 

2. เมื่อยาโคบตื่นขึ้นจากความฝน เขาเอากอนหินที่ใชหนุนศีรษะมาตั้งเปนเสาศักดิ์สิทธิ์ 

และเทน้ํามันบนยอดเสานัน้เพื่ออะไร (ปฐก.28:18) 

  ก. ถวายเกยีรตแิดพระเจา 

  ข. เปนเครื่องหมายวาเขาจะไดพบลาบันที่ดินแดนนี้ 

  ค. ระลกึถงึพันธสัญญาที่พระเจาทรงทํากับอับราฮัม 

  ง. เปนสัญลักษณแหงพันธสัญญาระหวางเขากับพระเจา 

3. จากขอ 2 ยาโคบเรยีกสถานที่นัน้วา เบธเอล  ซึ่งกอนหนามช่ืีอวาอะไร (ปฐก. 28:19) 

  ก. อูร   ข. ลูส   ค. เออร  ง. ฮาราน 

4. “หินกอนนี้ซึ่งขาพเจาตัง้เปนเสาศักดิ์สทิธิ์ เปนที่ประทับของพระเจา  ทุกสิ่งที่พระเจา

ประทานใหขาพเจานัน้ ขาพเจาจะถวาย.................... แดพระองค” (ปฐก.28:22)  

  ก. ใหครึ่งหนึ่ง ข. ทุกสิ่งที่มี ค. หนึ่งในสาม ง. หนึ่งในสิบ  

5. ใครเปนคนมาบอกขาวเรื่องยาโคบกับลาบัน (เทยีบ ปฐก.29:11-12) 

  ก. ราเคล  ข. เลอาห  ค. ศลิปาห  ง. คนรับใช 

6. ยาโคบตกลงกับลาบันวาจะทํางานเจ็ดปเพื่อแตงงานกับลูกสาวคนเล็กของลาบัน  

ซึ่งมช่ืีอวาอะไร (ปฐก. 29:18) 

  ก. ราเคล  ข. ดีนาห  ค. เลอาห  ง. ศลิปาห 

15  

 



 

7. ใครเปนภรรยาที่ยาโคบรักมาก (เทยีบ ปฐก.29:20,30) 

  ก. ราเคล  ข. เลอาห  ค. ศลิปาห  ง. บลิฮาห 

8. เมื่อครบกําหนดเจ็ดปแลว ลาบันไดยกลูกสาวคนเล็กตามที่สัญญาไวกับยาโคบ

หรือไม (ปฐก.29:20-26) 

 ก. ทํา เพราะลาบันเปนคนซื่อสัตยตอคําพูด 

 ข. ทํา โดยขอใหยาโคบทํางานอยูกับตนอกีเจ็ดป 

 ค. ไมทํา เพราะเห็นวายาโคบมนีสัิยไมซื่อสัตยกับพี่นอง 

 ง. ไมทํา โดยอางเหตุผลวาเขาไมมธีรรมเนยีมที่นองจะแตงงานกอนพี่ 

9. นางเลอาหมบีุตรทัง้หมดกี่คน (เทยีบ ปฐก.29:32-35, 30:17-21) 

  ก. 3 คน  ข. 5 คน  ค. 7 คน  ง. 9 คน 

10. เลอาหตัง้ช่ือบุตรคนแรกวา “รูเบน” เพราะเหตุใด (ปฐก.29:32) 

  ก. พระเจาทรงใหความยุตธิรรมแกนาง 

  ข. นางจะสรรเสรญิพระยาเวหตลอดไป 

  ค. พระยาเวหทอดพระเนตรความทุกขของดฉิัน 

  ง. พระยาเวหทรงไดยนิวาสามไีมไดรักนาง จงึประทานบตุรให 

11. ดนีาห เปนบุตรหญงิของยาโคบที่เกดิจากใคร (ปฐก.30:21)  

  ก. ราเคล  ข. เลอาห  ค. ศลิปาห  ง. บลิฮาห 

12. บุตรของราเคลมช่ืีอวาอะไร (ปฐก.30:24) 

  ก. เลว ี  ข. โยเซฟ  ค. ดีนาห  ง. อสิสาคาร 

 

ชุดท่ี 9 : ยาโคบพบเอซาว  (ปฐก. 32:4-33:17) 

ขอความท่ีขดีเสนใต ขอใดถูกตองใหใสเครื่องหมาย  หนาขอท่ีถูก และขอใด

ผดิใหแกไขขอความท่ีขีดเสนใตใหถูกตอง 
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_____1. ยาโคบสงผูนําสารลวงหนาไปหาเอซาวพี่ชายในแผนดินเสอีร ทุงกวางแหง

เอโดม (ปฐก.32:4) ____________________________________ 

_____2. “ขาพเจาเปนเจาของโค ลา ฝูงแพะแกะ และทาสชายหญิง ขาพเจาสงของ

กํานัล เหลานี้มาเรียนทานผูเปนเจานายของขาพเจาโดยหวังวาจะไดรับ

ความกรุณาจากทาน" (ปฐก.32:6) ______________________ 

_____3. เมื่อผูนําสารกลับมาหายาโคบ และบอกวาไดเจอเอซาว พี่ชายของยาโคบ

แลว และเขากําลังเดนิทางมาพบและมีคนมาดวยสี่รอยคน เมื่อยาโคบไดยิน

ดังนี้ก็รูสกึกลัวและเปนทุกขมาก (ปฐก.32:7-8) 

 __________________________________________________________ 

_____4. ยาโคบแบงผูคนที่มาดวยออกเปนสองพวก ทั้งแบงแพะแกะ ฝูงโคและอูฐ

ดวย คดิในใจวา “ถาเอซาวมาโจมตีพวกแรก อีกพวกหนึ่งก็จะเปนกองหนุน

ชวยโจมตตีลบหลังได ” (ปฐก.32: 8-9)  

 __________________________________________________________ 

_____5. ยาโคบส่ังผูที่นําหนาวา “เมื่อเอซาวพี่ชายของขาพเจาพบทาน ถามวา “ทาน

เปนคนของใคร ทานกําลังไปไหน สัตวที่กําลังตอนอยูนี้เปนของผูใด"  ทาน

จะตองตอบวา “เปนของยาโคบนองชายของทาน  นี่เปนของกํานัลที่เขาสง

ใหเอซาว นายของขาพเจา สวนยาโคบนัน้กําลังตามมา" (ปฐก.32:18-19)  

 __________________________________ 

_____6. บุรุษผูหนึ่ง ตอสูกับยาโคบจนรุงสาง เมื่อบุรุษผูนั้นเห็นวาจะเอาชนะยาโคบ

ไมได ก็ทุบขอตอสะโพกของเขา  สะโพกของยาโคบก็เคล็ดไปขณะที่เขา

ตอสูกันอยู (ปฐก.32:25-26) ______________________ 

_____7. บุรุษผูนั้นจึงวา“ทานจะไมช่ือยาโคบอีก แตช่ืออิสราเอล เพราะทานไดตอสู 

กับพระเจา และกับมนุษย แลวทานก็ชนะ” (ปฐก.32:29)  

 __________________________________________________________ 
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_____8. ยาโคบจึงเรียกช่ือสถานที่นั้นวาเปนีเอล พูดวา “ขาพเจาไดเห็นพระเจา

อยางเต็มตา แลวยังมชีีวติอยูได” (ปฐก.32:31) 

__________________________________________________ 

_____9. ดวยเหตุนี้ ชาวอสิราเอลจึงไมกินเสนเอ็นท่ีขอตอสะโพก จนกระทั่งทุกวันนี้ 

เพราะยาโคบถูกทุบตรงขอตอสะโพกนั่นเอง (ปฐก. 32:33)  

 __________________________________________________ 

_____10. ยาโคบเดินไปขางหนา จูบลงท่ีพื้นดินเจ็ดครั้ง จนมาถึงพี่ชาย เอซาววิ่ง

ออกมารับ สวมกอด ซบหนาที่คอ จูบยาโคบ ทั้งสองคนรองไห (ปฐก. 

33:3-4) __________________________________________ 

_____11. ยาโคบนําของกํานัลมาใหเอซาว เพื่อหวังใหเอซาวยกโทษให ยาโคบรบเรา

จนเอซาวยอมรับของกํานัลใชหรอืไม (ปฐก. 33:8-11)   

_______________________________________________________ 

_____12. ยาโคบขอใหเอซาวเดินทางไปพรอมกับตนและครอบครัวดวย (ปฐก. 

33:12) ___________________________________________ 

- จากเรื่องราวของยาโคบ ทานเห็นวายาโคบมลัีกษณะเชนใด 

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

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

 

ชุดท่ี 10 : โยเซฟกับพ่ีชายท้ังสิบคน (ปฐก. 37:2-36, 39:1-23) 

จงวงกลมลอมรอบคําตอบท่ีถูกตอง 

1. ยาโคบรักโยเซฟมากกวาบุตรคนอ่ืนๆ เพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อยาโคบชราแลว 

ยาโคบไดมอบส่ิงใดเปนพเิศษใหโยเซฟ (ปฐก. 37:3) 

  ก. ใหฝูงแพะแกะพันธุดี   ข. ตัดเย็บรองเทาที่นุมเปนพเิศษ 
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  ค. ตัดเสือ้ยาวที่สวยเปนพเิศษ  ง. ใหคําอวยพรที่ไดมาจากอสิอัค 

2. “นองฝนวาเราทุกคนกําลังมัดฟอนขาวอยูในทุงนา ฟอนขาวของนองลุกขึ้นตั้งตรง 

สวนฟอนขาวของพวกพี่ๆ  ก็เขามาหอมลอม และกราบไหวฟอนขาวของนอง” เมื่อ

โยเซฟเลาความฝนใหพี่ๆ ฟง พวกเขาคิดอยางไรกับความฝนของโยเซฟ (ปฐก. 

37:7-8) 

  ก. โยเซฟจะร่ํารวยและเปนนายพวกพี่ๆ  

  ข. โยเซฟตองการเปนกษัตรยิปกครองพวกเขา 

  ค. โยเซฟตองการขึ้นเปนผูนําชนเผาแทนยาโคบ 

  ง. โยเซฟจะมทีุงนาที่อุดมสมบูรณมากกวาพวกเขา 

3. ใครที่มอีกีช่ือวา “อสิราเอล” (ปฐก. 37:13) 

  ก. ยาโคบ  ข. โยเซฟ  ค. รูเบน  ง. เอซาว 

4. เมื่อบรรดาพี่ชายเห็นโยเซฟกําลังเดินมา พวกเขาวางแผนคิดจะทําอะไร   (ปฐก. 

37:18-19) 

  ก. วางแผนจะฆา   ข. จับโยนทิ้งบอ  

  ค. ปลอยใหสัตวกนิ  ง. ขายใหคนอยีปิต 

5. พวกพี่ๆ ใหฉายาโยเซฟวาอยางไร (เทยีบ ปฐก. 37:19) 

  ก. นักทํานาย ข. ชอบคุยโว ค. คนเพอเจอ ง. คนชางฝน 

6. พวกพี่ๆ ขายโยเซฟใหแกชาวอชิมาแอลเปนราคาเงินหนักเทาไร (ปฐก. 37:28) 

  ก. สิบเหรยีญ   ข. ยี่สบิบาท  

  ค. หาตาแลนท   ง. สามสิบเหรยีญ 

7. พวกพี่ๆ ใชวธิใีดเพื่อโกหกบดิาวาโยเซฟตายแลว (ปฐก.37:31-33) 

  ก. บอกบดิาวาโยเซฟตกบอน้ําตาย 

  ข. บอกบดิาวาโยเซฟถูกจับไปเปนทาส 

  ค. โกหกบดิาวาโยเซฟถูกสัตวรายกัดกนิ 
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  ง. เอาเสือ้ยาวของโยเซฟจุมเลือดแพะไปใหบดิาดู 

8. ชาวมเีดียนขายโยเซฟในประเทศอยีปิตใหแกโปทฟิาร ซึ่งมหีนาอะไร (ปฐก.37:36) 

  ก. หัวหนาพนักงานถวายน้ําจัณฑ   

  ข. ผูวาสําเร็จราชการแผนดนิและราชเลขาสวนพระองค 

  ค. หัวหนาพนักงานเครื่องเสวยและที่ปรกึษาสวนพระองค  

  ง. ที่ปรกึษาพระเจาฟาโรหและผูบังคับบัญชาทหารรักษาพระองค 

9. เพราะเหตุใด โปทิฟารจึงพอใจโยเซฟ และใหเขาเปนผูรับใชสวนตัว แตงตั้งใหเขา

ดูแลบาน และทรัพยสมบัตทิั้งปวง (ปฐก.39:3-4) 

  ก. รูวาโยเซฟมพีรสวรรคพเิศษในเรื่องการทํานายฝนโชคชะตา 

  ข. เห็นวาโยเซฟมรีูปรางสงางามหนาตาด ีดูนสัิยใจคอนาเช่ือถือ 

  ค. รูวาโยเซฟมรีูปรางสงางาม และมคีวามสามารถในการทํานายฝน 

  ง. เห็นวาพระยาหเวหทรงสถิตอยูกับโยเซฟ และใหทุกสิ่งที่เขาทําประสบ

 ความสําเร็จ 

10. เพราะเหตุใด โปทฟิารจับโยเซฟขังคุก (ปฐก.39:11-20) 

  ก. ภรรยาของโปทฟิารใสรายวาโยเซฟทํารายนาง 

  ข. คนใชกลาวหาโยเซฟวาแอบขโมยเงินของเจานาย 

  ค. โยเซฟตองการภรรยาของโปทฟิารมาเปนภรรยาตนเอง 

  ง. โปทฟิารจับไดวาโยเซฟยักยอกทรัพยสนิของตนไปใหภรรยา 

ชุดท่ี 11 : โยเซฟทํานายฝน (ปฐก.40:1-41:57) 

จงวงกลมลอมรอบคําตอบท่ีถูกตอง 

1. พนักงานถวายน้ําจัณฑและพนักงานเครื่องเสวยของกษัตริยอียิปตไดกระทําผิด

ตอ เจานายของตน (ปฐก. 40:1) คําที่ขดีเสนใตหมายถงึผูใด 

  ก. กษัตรยิอยีปิต    ข. ผูสําเร็จราชการ  

  ค. ที่ปรกึษาของพระเจาฟาโรห ง. ผูบังคับบัญชาทหารรักษาพระองค 
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2. “ขาพเจาฝนเห็นเถาองุนอยูตรงหนาขาพเจา มีกิ่งอยูสามกิ่ง เมื่อกิ่งแตกใบ ก็ออก

ดอก แลวมีผลเปนพวงองุนสุก ขาพเจาถือถวยของพระเจาฟาโรหเด็ดผลองุนมา

คั้นน้ําลงใสถวย และนําไปถวายพระเจาฟาโรห” (ปฐก.40:9-11) ความฝนนี้เปน

ความฝนของใคร 

  ก. กษัตรยิฟาโรห    ข. หัวหนาพนักงานเครื่องเสวย 

  ค. หัวหนาพนักงานถวายน้ําจัณฑ ง. ผูบังคับบัญชาทหารรักษาพระองค 

3. โยเซฟทํานายความฝนใหหัวหนาพนักงานเครื่องเสวยวาอยางไร (ปฐก.40:18-19) 

  ก. ไดกลับคืนตําแหนง   ข. จะถูกประหารชีวติ 

  ค. ถูกจับแขวนตนไมใหนกจกิกนิ ง. ไดรับบําเหน็จรางวัลจากฟาโรห 

4. โยเซฟทํานายฝนของพระเจาฟาโรหวาแมโคลักษณะดีเจ็ดตัว และรวงขาว

สมบูรณเจ็ดรวง มคีวามหมายวาอยางไร (ปฐก. 41:26, 29) 

  ก. เจ็ดปที่อุดมสมบูรณ  ข. ความมั่งคั่งร่ํารวยของอยีปิต 

  ข. ความแหงแลงกนัดาร ง. การเก็บเกี่ยวพืชผลจะไดกําไร 

5. เมื่อโยเซฟทํานายฝนใหพระเจาฟาโรหแลว ยังไดแนะนําใหพระเจาฟาโรหทํา

อยางไรเพื่อปองกันการกันดารอาหารในประเทศอยีปิต (ปฐก.41:33-36) 

  ก. แตงตัง้โยเซฟเปนผูบรหิารราชการแผนดินแทน 

  ข. ใหจัดเกบ็ภาษหีนึ่งในสิบของพืชผลเกษตรเขาคลังหลวง 

  ค. หาที่นาที่มคีวามอุดมสมบูรณในการทําเกษตรไดตลอดป 

  ง. หาคนที่ฉลาดและมปีรชีามาจัดการเก็บเสบยีงอาหารสํารองไว 

6. พระเจาฟาโรหแตงตั้งโยเซฟเปนผูสําเร็จราชการ พรอมกับมอบส่ิงใดให (ปฐก.

41:41-42) 

  ก. คฑาทองคํา    ข. ตราประจําตําแหนง 

  ค. พระธํามรงคตราแผนดนิ  ง. รถมาคันงามประจําตําแหนง 

7. พระเจาฟาโรหพระราชทานนามใหโยเซฟวาอะไร (ปฐก.41:45) 

21  

 



 

  ก. มนสัเสห  ข. อาเสนัท  ค. โปทิเฟรา ง. ศาเฟนาท ปาเนอาห 

8. โยเซฟมอีายุกี่ปเมื่อเขาเขารับราชการกับพระเจาฟาโรห (ปฐก.41:46) 

  ก. 25 ป  ข. 30 ป  ค. 40 ป  ง. 60 ป 

9.  โยเซฟมบีุตรชายสองคนช่ืออะไร (ปฐก.41:50-52) 

  ก. อาเบรค-อาเสนัท  ข. อาเสนัท – มนัสเสห 

  ค. มนัสเสห-เอฟราอนิ  ง. ศาเฟนาท – เอฟราอนิ 

10. เมื่อประชาชนทั่วแผนดินอยีปิตเริ่มรูสึกขาดแคลนอาหาร ก็รองขออาหารจากพระเจา

ฟาโรห พระองครับส่ังแกชาวอยีปิตทัง้ปวงวาอยางไร (ปฐก.41:55) 

  ก. นําเสบยีงที่เก็บไวมาขาย  ข. จงขอใหโยเซฟนําอาหารมาแจก 

  ค. จงซือ้อาหารกับโยเซฟเถดิ  ง. จงไปหาโยเซฟเถดิและทําตามที่เขาส่ัง 

 

ชุดท่ี 12 : โยเซฟพบพ่ีชาย (ปฐก. 42:1-44:34) 

จงวงกลมลอมรอบคําตอบท่ีถูกตอง 

1. เมื่อเกิดความกันดารอาหารในแผนดินคานาอัน ยาโคบส่ังใหลูกๆ ไปซื้อขาวที่

อยีปิต ยาโคบไมอนุญาตใหลูกคนใดไปดวยเพราะกลัวเกดิอันตรายแกเขา  (ปฐก. 

42:1-4) 

  ก. รูเบน  ข. ยูดาห  ค. สิเมโอน  ง. เบนยามนิ 

2. เมื่อพี่ชายของโยเซฟมาถึง เขาก็กราบคํานับโยเซฟ ศีรษะจรดพื้น โยเซฟเห็น

พี่ชายก็จําได แตแสรงทําเปนไมรูจัก... แตพี่ชายจําโยเซฟไมได โยเซฟจึงระลึก

ถึงความฝนท่ีเขาเคยฝน แตกอน (ปฐก.42:7-8) โยเซฟเคยฝนวาอะไร (เทียบ 

ปฐก.37:7-9) 

   ก. พวกพี่ๆ ตองคุกเขาเขามากราบไหวโยเซฟ 

  ข. เห็นดวงจันทรสบิเอ็ดดวงมากราบไหวดวงอาทติย 

  ค. ฟอนขาวของพวกพี่ๆ  มากราบไหวฟอนขาวของโยเซฟ 
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  ง. มกีระจาดใสขนมปงสามใบ แลวนกก็เขามาจกิกนิขนมปง 

3. โยเซฟกลาวหาพวกพี่ๆ ของเขาวาอยางไร (ปฐก.42:9,14)     

  ก. มาสอดแนมประเทศอยีปิต  

  ข. จอมโจรที่ปลอมตัวมาขโมย 

  ค. เปนเฉลยที่แอบหลบหนเีขามา  

  ง. เปนทาสจากแผนดินมเีดียนที่หนมีา 

4. โยเซฟพูดกับพี่ชายวา “จงทําดังนี้ และทานจะมชีีวติรอด เพราะเรายําเกรงพระเจา 

ถาทานทัง้หลายเปนคนซื่อตรง ใหทานคนหน่ึงถูกจองจําในคุกที่นี่ สวนอีกเกาคน

จงนําขาวกลับไปใหครอบครัวที่กําลังอดอยาก…” (ปฐก.42:18-19,24) โยเซฟ

เลือกพี่คนใดใหถูกจองจําเปนตัวประกัน 

  ก. รูเบน  ข. ยูดาห  ค. สิเมโอน  ง. เบนยามนิ 

5. เมื่อบรรดาพี่ๆ ของโยเซฟกลับไปถึงบาน แตละคนเทขาวจากกระสอบก็พบสิ่งใด

ในกระสอบของตน (ปฐก.42:35) 

  ก. ถุงเงิน     ข. ทองคํา  

  ค. เหรยีญทอง    ง. ถวยที่โยเซฟใช 

6. ยูดาหตอบวา “ทานผูสําเร็จราชการไดกําชับลูกไวอยางแข็งขันวา เราจะไปพบทาน

ไมได ถาไมพานองชายไปดวย” (ปฐก.43:3) “ผูสําเร็จราชการ” ทานนี้คือใคร 

  ก. โยเซฟ     ข. โปทฟิาร  

  ค. พระเจาฟาโรห    ง. ขาราชการในสํานัก 

7. เมื่อโยเซฟเห็นบรรดาพี่ๆ พาเบนยามินมาที่อียิปตดวย เขาจึงส่ังใหหัวหนาผูรับใช

ในบานทําอะไร (ปฐก.43:16) 

  ก. พาไปที่จวนวาราชการ  

  ข. เตรยีมอาหารเทีย่งตอนรับ 

  ค. พาไปพบพีน่องที่ถูกจับขังคุก  
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  ง. เตรยีมเสือ้ผาอยางดีใหเบนยามนิ 

8. โยเซฟไดนั่งทานอาหารรวมโตะกับพี่นองหรือไม เพราะเหตุใด (ปฐก.43:32) 

  ก. รวม เพราะเขาคดิถงึพวกพี่ๆ  มาก  

  ข. รวม เพราะเขาอยากใกลชดิเบนยามนิ 

  ค. ไมรวม เพราะเขายงัโกรธพวกพี่ๆ และตองการแกแคน  

  ง. ไมรวม เพราะคนอยีปิตรังเกยีจที่จะทานรวมโตะกับคนฮบีรู  

9. เมื่อบรรดาพี่นองจะเดินทางกลับ โยเซฟไดส่ังใหหัวหนาผูรับใชทําสิ่งใด (ปฐก. 

44:1-2)  

  ก. ใหแอบนําเงินของเขาไปซอนไวที่กระสอบขาวพี่ๆ 

  ข. ใหเอาขาวใสกระสอบของพวกพี่ๆ ใหนอยกวาราคาขาว 

  ค. เอาถวยเงินของเขาใสที่ปากกระสอบของนองชายคนเล็ก 

  ง. นําเงินคาขาวของพวกเขาใสคืนไวที่ปากกระสอบขาวเบนยามนิ 

10. พี่คนใดที่ออนวอนขอใหผูสําเร็จราชการปลอยเบนยามินกลับบานไปพรอมกับ

พวกเขาดวย (ปฐก.44:18) 

  ก. โยเซฟ  ข. รูเบน  ค. ยูดาห  ง. สิเมโอน 

11. บิดาบอกพวกเราวา “พวกลูกรูแลววา ราเคลภรรยาของพอมีลูกชายสองคน คน

หนึ่งก็จากไปแลว พอคิดวาเขาคงถูกสัตวรายกัดกิน เพราะไมไดเห็นหนากัน

อกีเลย”... (ปฐก.44:27-28) คาํที่ขดีเสนใตหมายถงึผูใด 

  ก. โยเซฟ  ข. รูเบน  ค. ยูดาห  ง. สิเมโอน 

12. “เพราะฉะนั้น ขอใหผูรับใชของทานอยูท่ีนี่เปนทาสของเจานายแทนเด็กคนนี้ 

โปรดปลอยเขากลับไปพรอมกับบรรดาพี่ชายเถิด” (ปฐก.44:33) คําที่ขีดเสนใต

หมายถงึผูใด 

  ก. รูเบน    ข. ยูดาห  

  ค. สิเมโอน    ง. ทาสของพระเจาฟาโรห 
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- จากเรื่องราวของโยเซฟ ทานเห็นวาโยเซฟมีลักษณะนิสัยอยางไร 

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

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

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

 

ชุดท่ี 13 : โยเซฟแสดงตนแกพ่ีนอง  (ปฐก. 45:1-47:6ข) 

จงวงกลมลอมรอบคําตอบท่ีถูกตอง 

1. เมื่อโยเซฟแสดงตนแกพี่นอง พวกพี่ๆไมรูจะทําประการใด เพราะอะไร (ปฐก.45:3) 

  ก. เสยีใจและโกรธตัวเองที่ขายนอง 

  ข. ดีใจและตื่นเตนที่โยเซฟยังไมตาย 

  ค. ตกใจกลัวมากที่เผชิญหนากับโยเซฟ 

  ง. กลัวและวติกกังวลวาโยเซฟจะแกแคน 

2. “...อยาโกรธตนเองที่ขายฉันมาที่นี่ พระเจาทรงสงฉันลวงหนามากอน เพื่อ

ชวยชวีติของพี่ๆ ” (ปฐก.45:5) จากคําพูดประโยคนี้ แสดงใหเราเห็นถงึส่ิงใด 

  ก. คําทํานายของโยเซฟเปนจรงิเสมอ 

  ข. ความซื่อสัตยตอความรักของพระเจา 

  ค. โยเซฟเปนบุคคลที่มจีติใจเอือ้เฟอเผื่อแผ 

  ง. เช่ือวาทุกส่ิงพระเจาทรงจัดเตรยีมไวลวงหนา  

3. โยเซฟบอกใหพวกพี่ๆ พาพอและทรัพยสินที่มียายมาอยูที่ดินแดนโกเชน เพราะ

เหตุใด (ปฐก.45:9-11) 

  ก. ตองการดูแลยาโคบในยามแกเพือ่ชดเชยชวงเวลาที่เขาหายไป 

  ข. อยากดูแลพอและเบนยามนิมา เพื่อพี่ๆจะไดไมรังแกเบนยามนิ 

  ค. ยังมกีารกันดารอาหารอกีหาป โยเซฟจะไดดูแลพอและครอบครัวได 
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  ง. เพื่อแสดงใหเห็นวาคําสัญญาของพระเจาที่จะยกแผนดินใหเปนความจรงิ 

4. เมื่อมขีาวลือวาพี่นองของโยเซฟมาที่ประเทศอยีปิต พระเจาฟาโรหและบรรดา 

ขาราชบรพิารมปีฏกิริยิาอยางไร (ปฐก. 45:16-20) 

  ก. ดีใจ และเชิญใหครอบครัวโยเซฟมาอยูที่อยีปิต 

  ข. มคีวามกลัววาสักวันชาวฮบีรูพวกนี้จะอพยพมาอยูที่อยีปิต 

  ค. รูสึกกังวลและวติกวาชาวอสิราเอลจะมาครอบครองแผนดิน 

  ง. ปลืม้ใจที่โยเซฟไดเจอญาตพิี่นอง อนุญาตใหโยเซฟไปเยี่ยมครอบครัว 

5. เพราะอะไรยาโคบถงึเช่ือวาโยเซฟยังมชีวีติอยู (ปฐก.45:26-28) 

  ก. เบนยามนิกลับมาเลาใหฟง   ข. เห็นเกวยีนที่โยเซฟสงมารับ 

  ค. พี่ๆ นําจดหมายโยเซฟมาใหดู  ง. เห็นสเิมโอนที่ถูกจับไดกลับมา 

6. บุตรชายของยาโคบที่เกดิจากนางราเคลคือใคร (ปฐก.46:19) 

  ก. รูเบน-โยเซฟ   ค. กาด-ยูดาห 

  ค. โยเซฟ-เบนยามนิ  ง. สิเมโอน-นัฟทาลี 

7. สมาชกิครอบครัวยาโคบซึ่งเขามาในประเทศอยีปิตมจํีานวนทัง้หมดกีค่น (ปฐก.46:27) 

  ก. 40 คน  ข. 50 คน  ค. 60 คน  ง. 70 คน   

8. อสิราเอลใหใครลวงหนาไปพบโยเซฟ เพื่อบอกโยเซฟใหมาพบที่แควนโกเชน  

(ปฐก.46:28) 

  ก. รูเบน  ข. ยูดาห  ค. สิเมโอน  ง. เบนยามนิ 

9. เพราะเหตุใดโยเซฟจึงบอกพวกพี่ๆ และครอบครัวของบิดาวา ถาพระเจาฟาโรห

ถามวา ‘พวกเขามอีาชีพอะไร’ ใหตอบวา ‘พวกเขาเปนผูเล้ียงสัตว’ (ปฐก.46:33-34) 

 ก. ชาวอยีปิตรังเกยีจคนเล้ียงแพะแกะ พวกเขาจะไดอยูที่โกเชนตอไป 

 ข. ใหทุกคนในอยีปิตไดรูวาพวกเขามฐีานะร่ํารวย และจะไดอยูในอยีติป   

 ค. พระเจาฟาโรหจะไดทราบวาพวกเขาสามารถทํามาหากนิไดดวยตนเอง 

 ง. พระเจาฟาโรหจะไดมอบที่ดินสวนหนึ่งใหพวกเขาสามารถเล้ียงแพะแกะได 
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10. พระเจาฟาโรหไดอนุญาตใหครอบครัวของโยเซฟอาศัยอยูที่ใด (ปฐก.47:5-6) 

  ก. แควนโกเชน   ข. แควนคานาอัน 

  ค. ประเทศอยีปิต   ง. ที่ใดก็ไดที่พวกเขาตองการ 
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