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ชุดท่ี 1 (บทท่ี 1:1-12:36) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมลอมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. บดิาและมารดาของโมเสสเปนชนเผาอะไร 

ก. อยีปิต     ข. ราเมเสส 

ค. เลว ี     ง. กาด 

2. บดิาและมารดาของโมเสส ไดซอนโมเสสไวนานเทาไร 

 ก. 3 เดือน     ข. 6 เดือน 

 ค. 8 เดือน     ง. 10 เดือน 

3. ช่ือ “โมเสส” มคีวามหมายวาอะไร 

 ก. ทารกนอยลอยมาตามน้ํา 

ข. ฉันไดฉุดเขาขึ้นมาจากน้ํา 

 ค. ทารกนอยผูรอดตายจากการจมน้ํา  

ง. ทารกนอยผูซึ่งมารดาไดเอาใสตะกราไปลอยน้ํา 

4. โมเสสไดหลบหนฟีาโรห ไปอยูที่ใด 

บทเรียนพระคัมภีรไปรษณีย 

“หนังสืออพยพ” 
 

 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................... 
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 ก. เมืองนนิะเวห    ข. เมืองฟลิสเตยี 

 ค. แควนคานาอัน    ง. แควนมเีดียน 

5. บุตรสาวของทานเรอูเอลที่ยกใหเปนภรรยาของโมเสสมีช่ือวาอะไร 

 ก. ศปิโปราห    ข. เกอรโซม 

 ค. ซฟิราห     ง. ปูอาห 

6. บุตรชายคนแรกของโมเสสคือใคร 

 ก. วลิาห     ข. ลับทาห 

 ค. เกอรโซม    ง. ราอามาห 

7. ทานเรอูเอลมสีถานภาพอยางไร 

 ก. เปนผูนําที่ร่ํารวย   ข. เปนสมณะชาวมเีดียน 

 ค. เปนผูนําของชาวอาโมไรต  ง. เปนผูนําของชาวฮบีรูในอยีปิต 

8. เม่ือโมเสสตอนฝูงสัตวของทานไปถงึโฮเรบ ทานไดพบอะไร 

 ก. กองทหารของฟาโรหมาดักรออยู  

ข. ชาวเมืองขัดขวางการเดินทางเขาเมือง 

 ค. ขบวนของชาวเมืองโหรองตอนรับเปนอยางดี 

 ง. เสียงเรยีกจากพุมไมที่กําลังมเีปลวไฟลุกทวม แตมไิดมอดไหม 

9. ทําไมโมเสส จงึถูกหามเขาใกลพุมไม ที่มเีสียงเรยีกช่ือของโมเสส 

 ก. เกรงวาโมเสสจะไดรับอันตราย 

ข. มไีฟกําลังเผาไหมพุมไมและแผนขยายเปนบรเิวณกวาง 

ค. เปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ เพราะพระเจาทรงใชเปนที่พบโมเสส 

ง. มีบรรดาเทวดามาชุมนุมอยูเต็มบริเวณแนวปาที่มีตนไมหนึ่งซึ่งกําลังมีเปลวไฟ

ลุกทวม 

10. พระเจาทรงตรัสส่ังใหโมเสสพาชาวฮีบรูไปยังแผนดินที่ทรงสัญญาวาอยางไร 

 ก. พวกเขาจะร่ํารวยมั่งคั่ง   ข. จะมผีูคนมาตอนรับมากมาย 

 ค. เปนที่เต็มไปดวยแรธาตุนานาชนดิ ง. อุดมสมบูรณดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง 
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ตอนท่ี 2 ใสเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และใสเครื่อง X หนาขอที่ผดิ 

____ 1.  โมเสสไดกราบทูลถามพระนามของพระเจา พระองคตรัสกับเขาวา “เราเปน” 

____ 2.  พระเจาตรัสส่ังใหโมเสสพาชาวฮีบรูออกจากอียิปต เพื่อใหพนจากการเปน

ทาส แลวเขาไปอยูในประเทศซเีรยี 

____ 3.  โมเสส พรอมผูอาวุโสของชาวฮีบรู ไดพากันไปเขาเฝาพระเจาฟาโรห เพื่อ

ขออนุญาตออกเดินทางไปถิ่นทุรกันดาร เปนเวลาสามวันเพื่อกระทําการ

ถวายบูชาแดพระยาหเวห 

____ 4.  เครื่องหมายอัศจรรยแรกที่พระเจาบันดาลใหโมเสสเปนที่ยอมรับของคนทั้ง

ปวงคือ “ใหโยนไมเทาลงพืน้ ไมเทาก็กลายเปนงู แตเมื่อโมเสสจับหางงู แลว

ยกงูขึ้น งูก็กลับกลายเปนไมเทาอันเดิม” 

____ 5.  พระเจาทรงส่ังใหโมเสสสอดมือเขาไปในเส้ือ แตเมื่อทานเอามือออกจาก

เสื้อ มือของทานก็เปนโรคเรื้อน และเมื่อทานสอดมือของทานเขาไปในเส้ือ

อีกครั้งตามที่พระเจาทรงส่ังใหทํา คราวนี้ พอทานดึงมือออกจากเสื้อ มือ

ของทานก็หายจากโรคเรือ้น เปนปกตดีิ 

____ 6.  พระยาหเวห ทรงแนะนําโมเสสใหอาศัยพี่ชายที่ช่ืออาโรน พูดถอยคําตางๆ 

กับชาวฮบีรูแทนโมเสส ซึ่งอางวาทานเปนคนพูดไมเกง 

____ 7.  เม่ือโมเสสและอาโรนไดไปเขาเฝาพระเจาฟาโรห เพื่อขออนุญาตพาชาวฮีบรู

ไปถวายเครื่องบูชาในถิ่นทุรกันดาร ทรงอนุญาตใหไปและกลับภายในเวลา

สามวัน 

____ 8.  ภัยพิบัตแรกที่พระยาหเวหไดชวยชาวอิสราเอล (ฮีบรู) คือทรงทําใหน้ําใน

แมน้ําไนลกลายเปนเลือด 

____ 9.  พระยาหเวหตรัสแกโมเสสวา “จงบอกอาโรนใหยื่นมือกับไมเทาไปเหนือ

แมน้ําลําคลอง จะมจีรเข ขึ้นมาเต็มบาน เต็มแผนดินอยีปิต” 

____ 10. พระยาหเวหทรงชวยชาวอิสราเอล โดยบันดาลใหเกิดภัยพิบัติแกชาวอียิปต

เปนครั้งที่สาม โดยใหเกิดมีกองทัพมดออกมาไตตอมรางกายของทั้งมนุษย
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และสัตว 

 

ตอนท่ี 3 ใหเตมิขอความที่เหมาะสมและถูกตองลงในชองวาง 

1. ภัยพบิัตเิกี่ยวกับฝูงเหลือบ ที่แพรกระจายไปทั่วแผนดินอียิปต แตมีเพียงแหงเดียว

ที่ปลอดภัยจากฝูงเหลือบเหลานี้คือที่................................................................... 

2. ภัยพบิัตทิี่เกดิขึ้นแกทัง้พระเจาฟาโรหและประชากรชาวอยีปิต เกิดขึ้นทั้งหมด........

ครัง้ 

3. ภัยพิบัติครั้งสุดทายที่เกิดขึ้นกอนที่ชาวอิสราเอลจะเดินทางออกจากประเทศ

อยีปิตคือ ........................................................................................................... 

4. กอนการเดินทางออกจากประเทศอียิปต ชาวอิสราเอลไดทําการเล้ียงฉลอง โดย

การฆาลูกแกะ อายุไมเกินหนึ่งป แลวเอาเลือดทาที่กรอบประตูที่พัก เพื่อใหพน

จากการ.........................................ทั้งของคนและสัตว 

5. เราเรียการเฉลิมของชาวอิสราเอลในคืนของวันกอนเดินทางออกจากประเทศ

อยีปิตวา ............................................................................................................ 

 

ชุดท่ี 2 (บทท่ี 12:37-18:27) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. พระเจาทรงตรัสกับโมเสสวา ใหชาวอสิราเอลเดินทางไปตัง้คายพักที่ใด 

ก. หนาเมืองบาอัลเซโฟน ซึ่งอยูใกลทะเล   

ข. ตลอดแนวสอดฝงของทะเลแดง 

ค. ใกลไรองุนที่อุดมสมบูรณ     

ง. รมิฝงแมน้ําไนล 
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2.  พระเจาฟาโรหทรงบัญชาใหจัดกองกําลังติดตามชาวอิสราเอลไปถึงที่ตั้งคายของ

พวกเขา ทําใหพวกเขากลัวมาก จึงตอวาโมเสสตางๆนานา แตโมเสสไดตอบเพื่อ

ปลอบใจพวกเขาไปวา 

 ก. พระเจาจะสงทูตสวรรคมานําทางทาน  

ข. พระเจาจะทรงโปรดใหพวกทานเดินทางอยางปลอดภัย 

 ค. พระเจาจะทรงบันดาลใหทานไดพบทุกส่ิงทุกอยางตามที่ทานตองการ 

 ง. พระเจาจะทรงสูรบแทนทาน จงสงบจติใจและใหพวกทาน “จงวางใจเถดิ” 

3. พระเจาไดส่ังใหโมเสสพาชาวอิสราเอลขามทะเลหนกีองทหารของอยีปิตอยางไร 

 ก. จงยกมือทัง้สองยื่นตรงออกไปขางหนา น้ําก็จะแหง 

 ข. จงยกไมเทาขึ้น ยื่นมือออกไปเหนือทะเล น้ําก็จะแยกออกจากกัน 

 ค. จงกาวเทาลงไปเปนคนแรก แลวน้ําก็จะคอยๆ ลดระดับลงไปในทันที 

 ง. จงออกคําส่ังใหน้ําทะเลลดลงอยางรวดเร็ว แลวใหพากันรบีเดินขามไปฝง 

  ตรงขาม 

4.  เพราะเหตุใด กองกําลังทหารของอียิปต จึงมองไมเห็นฝูงชนชาวอิสราเอลที่กําลัง

เดินขามทะเลแดง 

 ก. มพีายุ ฝน ลมแรง  

ข. มลีมพายุพัดฝุน ทราย ฟุงกระจาย 

 ค. ทูตสวรรคไดนําเสาเมฆหนาทบึมาบังไว 

ง. มฝีูงนกพริาบบนิเต็มทองฟา บดบังแสงจนมืดครืม้ 

5. ชาวอสิราเอล อาศัยแสงสวางจากส่ิงใดในการดํารงชีวติ 

 ก. อาศัยแสงฟาแลบ 

 ข. เสาเมฆที่สองสวางเปนเปลวเพลิง 

 ค. กอกองไฟจากกิ่งไมและเศษหญาแหง 

 ง. เผากิ่งไมจากตนไมที่ตายแหงเกล่ือนทะเลทราย 
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6.  โมเสสไดพาชาวอิสราเอลออกจากทะเลตนกกไปสูถิ่นทุรกันดารซูร ตองใช

เวลานานเทาไรจงึไดพบกับแหลงน้ํา เพื่อใชในการอุปโภคและบรโิภค 

 ก. หนึ่งวัน     ข. สองวัน 

 ค. สามวัน     ง. หาวัน 

7. พระเจาทรงโปรดใหชาวอสิราเอลพนจากความหิว กระหาย ณ ที่ใด 

 ก. ถิ่นทุรกันดารศนิ   ข. ซเีรยี 

 ค. มเิซยี     ง. เลาดีเซยี 

8.  พระเจาทรงประทานส่ิงใดใหชาวอิสราเอล เพื่อชวยใหเขามีชีวิตรอดจากการที่

ตองใชชวีติในถิ่นทุรกันดาร 

ก. นกพริาบ    ข. นกกาและแรง 

ค. ฆาสัตวที่พามา   ง. นกคุมและมานนา 

9.  โมเสสส่ังใหชาวอิสราเองใชอะไรตวงอาหารใหเหมาะสมกับความตองการของแต

ละคน  

ก. ทะนาน     ข. โอเมอร 

ค. สัด     ง. ถัง 

10. มานนา มลัีกษณะอยางไร (คลายกับส่ิงใด) 

ก. เกล็ดหิมะสีขาว 

ข. แปงสาลีที่ปนเปนกอน 

ค. ฝกขาวโพดที่สุกเหลืองอราม   

ง. เมล็ดผักชีสีขาว รสเหมือนขนมปงกรอบผสมน้ําผึ้ง 

 

ตอนท่ี 2 ใสเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และใสเครื่อง X หนาขอที่ผดิ 

____ 1.  ชาวอสิราเอลใชมานนาเปนอาหารดํารงชีวติในถิ่นทุรกันดารนานถงึส่ีสบิป 

____ 2.  โมเสสหาน้ําใหชาวอสิราเอลสามารถใชด่ืมกนิไดโดย เอาไมเทาของทานตีลง

ไปในแมน้ําไนล 
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____ 3.  โมเสสใชไมเทาของทานตีหินที่หนาผาบนภูเขาโฮเรบ ก็ปรากฏมีน้ําไหล

ออกมาใหประชาชนใชด่ืมกนิได 

____ 4.  โมเสสไดสรางแทนบูชาขึ้นเปนครัง้แรก เมื่อกองกําลังของอิสราเอลสามารถ

สูกับชาวอามาเลข จนไดรับชัยชนะ 

 ____ 5.  เยโธร พอตาของโมเสส เปนสมณะชาวมเีดียน 

____ 6.  โมเสสไดแตงงานกับนางศิปโปราห ซึ่งเปนบุตรสาวของของเยโธร และมี

บุตรสาวสองคน คือ เกอรโซมและเอลีเยเซอร 

____ 7.  เยโธร ไดไปรับบุตรสาวของทาน ซึ่งเปนภรรยาของโมเสสกลับบาน เพราะ

โมเสสมคีวามเช่ือในพระเจาที่แตกตางจากทาน 

____ 8.  เอลีเยเซอร แปลวา “พระเจาของบิดาของขาพเจาทรงเปนผูชวยเหลือ และ

ไดทรงชวยขาพเจาใหรอดพนจากดาบของพระเจาฟาโรห” 

____ 9.  พอตาของโมเสสเห็นเขานั่งพิจารณาคดีของประชากรตั้งแตเชาจนค่ํา จึงถาม

วา “ทานทําเชนนี้ทําไม” โมเสสตอบวา “ขาพเจาทําเชนนี้เพราะพวกเขามา

หาขาพเจา เพื่อจะรูวาขอกําหนดและกฎหมายของพระเจาเปนอยางไร” 

____10.  เยโธร บอกใหโมเสสเลิกกระทําการเปนผูตัดสินคดีความตางๆ ของ

ประชากร เพราะจะเหนื่อยเปลาๆ 

 

ตอนท่ี 3 ใหเขยีนทัศนคตขิองทานตอโมเสสในกรณตีางๆ 

1. ลักษณะของการปฏิบัติภารกิจตางๆ ในการนําพาชาวอิสราเอลใหพนจากแผนดิน

อยีปิต 

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

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

2. ลักษณะนสัิยและพฤตกิรรมสวนตัวของโมเสส 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ชุดท่ี 3 (บทท่ี 19:1-24:18) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1.  ชาวอิสราเอลไดเดินทางออกจากแผนดินอียิปตจนมาถึงถิ่นทุรกันดาร “ซีนาย” 

เมื่อไร 

ก. วันแรกของตนป    ข. วันแรกของเดือนที่สาม 

ค. วันแรกของเดือนที่หก   ง. วันแรกของเดือนที่เกา 

2.  หลังจากที่โมเสสกลับจากการเขาเฝาพระเจาบนภูเขา ทานไดนําคําตรัสส่ังมาบอก

ชาวอสิราเอลดังนี้ 

ก. “. . . เราจะนําทางพวกทาน”   

ข. “. . . เราจะคอยคุมครองชวยเหลือพวกทาน” 

ค. “. . . เราจะบอกทุกส่ิงที่พวกทานควรจะตองทํา” 

ง. “. . . เราจะนําทานมาหาเราที่นี่เหมือนนกอนิทรทีี่พยุงลูกออนไวบนปก” 

3.  เมื่อโมเสสไดบอกทุกอยางที่พระเจาตรัสแกทานใหชาวอิสราเอลทราบ พวกเขา

ตอบเปนเสียงเดียวกันวาอยางไร 

ก. เราจะทําทุกอยางตามที่พระยาหเวหตรัส 

ข. เราจะทําทุกอยางตามกําลังและความสามารถ 

ค. เราจะทําทุกอยางเพื่อความอยูรอดปลอดภัยของพวกเรา 

ง. เราจะทําทุกอยาง เพื่อใหไดดังที่เราทุกคนกําลังแสวงหา 

4.  พระเจาตรัสส่ังโมเสสใหลงจากภูเขาไปบอกชาวอิสราเอลที่รอคอยอยูใหทําอะไร 

เพ่ือที่จะไดเห็นองคพระเจา 

ก. ใหชําระตนใหบรสุิทธิ์และซักเส้ือผาใหสะอาด 

ข.  เตรยีมจติใจและรางกายใหเขมแข็ง 

ค. รวบรวมทุกอยางที่จําเปนตองใช 

ง. ทําทุกอยางตามที่ใจตองการ 
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5.  หลังจากที่โมเสสไดเขาเฝาพระเจาบนภูเขาซีนาย อีกนานเทาไร ประชากรอิสราเอล

จงึจะไดเห็นองคพระเจา 

ก. หนึ่งวัน     ข. สองวัน 

ค. สามวัน     ง. สิบวัน 

6.  เมื่อมีเสียงฟารอง ฟาแลบแปลบปลาบ มีเมฆหนาปกคลุมภูเขา เสียงเปาเขาสัตว

ดังกองไปทั่วบริเวณ โมเสสจึงไดนําประชากรออกมานอกคายเพื่อเขาเฝาพระเจา 

โดยรอคอยอยู ณ ที่ใด 

ก. ยืนอยูที่เชิงเขา    ข. รบีไตขึ้นไปตามแนวเขา 

ค. คอยๆ เดินทางเขาไปใกลๆ   ง. ขึ้นไปรอคอยที่ยอดภูเขา 

7.  บรรดาประชากรอิสราเองปฏิบัติตามคําบอกของโมเสสเพื่อจะไดเขาเฝาพระเจา

อยูนานเทาไร 

ก. หนึ่งวัน     ข. สองวัน 

ค. สามวัน     ง. สิบสองวัน 

8. โมเสสไดนําประชากรชาวอสิราเอลออกมานอกคายเพื่อเขาเฝาพระจา ณ เวลาใด 

ก. หัวค่ํา     ข. กลางดึก 

ค. เชาตรู     ง. ตอนเชา ขณะที่มแีสงสวางมาก 

9. ขณะที่โมเสสพาประชากรออกมานอกคายเพื่อเขาเฝาพระเจา เกิดส่ิงใดขึ้นจนเห็น

ไดชัดเจน 

ก. ภูเขาคอยๆ เอนลง    

ข. ประชากรเอนตัวลงนอนราบ 

ค. มทีูตสวรรคปรากฏกระจายอยูไปทั่ว 

ง. มีควันไฟพลุงขึ้น เหมือนควันจากเตาไฟใหญและภูเขาส่ันสะเทือนอยาง

รุนแรง 

10. พระเจาทรงส่ังใหโมเสสนําใครขึ้นไปบนภูเขาพรอมกับทาน เพื่อพบพระเจา 

ก. เยโธร     ข. อาโรน 



 10  
 

ค. โยชูวา     ง. บรรดาสมณะ 

 

ตอนท่ี 2 ใสเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และใสเครื่อง X หนาขอที่ผดิ 

 ____ 1. พระเจาตรัสแกโมเสสวา “ทานตองไมทําเทวรูปดวยเงินหรือทอง เพื่อกราบไหว

เคยีงคูกับเราเลย” 

____ 2.  พระเจาตรัสแกโมเสสอีกวา “ทานจะตองสรางแทนบูชาสําหรับเราดวยหิน 

เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาและศานตบิูชา” 

____ 3.  พระเจายังตรัสแกโมเสสตอไปอีกวา “ทานอยาไดทําบันไดขึ้นแทนบูชาของ

เรา เพื่อจะไดไมเปนที่นาเกลียดเมื่อทานตองขึ้นบันได” 

____ 4.  ชาวฮบีรูที่ถูกซือ้ไปเปนทาส เขาจะตองอยูรับใชผูเปนนายเปนเวลาหกป และ

เขาจะเปนอสิระโดยไมตองจายคาไถตนเองในปที่เจ็ด 

____ 5.  ถาทาสชาวอีบรูมีภรรยามาดวย ก็ตองใหภรรยาของเขาอยูเปนทาสรับใชนาย

ตอไป 

____ 6.  เครื่องหมายที่ตดิตัวทาสไปจนตลอดชีวติ คือ รอยเจาะที่ใบหูดวยเหล็กหมาด 

____ 7.  ผูมีเจตนาจะฆาผูอ่ืน โดยวางแผนไวลวงหนาจะตองนําผูนั้นไปประหารชีวิต 

แตถาเขามาถวายบูชาที่แทนบูชาของเรา เราจะอภัยโทษให 

____ 8.  ผูใดสาปแชงบดิา มารดา ผูนัน้จะตองถูกประหารชีวติ 

____ 9.  เมื่อเกิดทะเลาะวิวาทกัน และมีผูบาดเจ็บ ไมถึงตาย คูกรณีไมตองรับโทษ 

เพียงแตตองชดใชคาเวลาที่เขาไมอาจทํางานไดเปนเงิน และยังตองจายคา

รักษาพยาบาลจนกวาเขาจะหายปวยดวย 

____ 10. ผูใดใชไมตีทาสของตนจนตายคามือ เขาไมตองถูกลงโทษ เพราะทาสนั้น

เปนสมบัตขิองเขา 
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ตอนท่ี 3 ใหแสดงทัศนคติของทานเกี่ยวกับพันธสัญญาของพระเจาที่ประทานกับ

ประชากรชาวอสิราเอล (ถาทานเปนพวกเขาเอง) 

1. พันธสัญญาที่ภูเขาซนีาย “ทานจะเปนประชากรของเรา และเราจะเปนพระเจาของ

ทาน” 

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

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

2. พระบัญญัตสิิบประการ ทานปฏบิัตติามในชีวติปจจุบันของทานไดอยางไร 

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

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

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

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

 

ชุดท่ี 4 (บทท่ี 25:1-31:18) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. สีของเครื่องใชในการสักการสถานจะมสีีอะไรเปนสําคัญ 

ก. มวง แดง แดงเขม   ข. มวงแดง 

ค. แดงเขม     ง. ขาว 

2.  ประชากรชาวอสิราเอล โดยเฉพาะผูที่มใีจเอือ้เฟอ มักจะนําส่ิงใดมาเปนของถวาย

ในสักการสถานรวมกัน 

ก. ทองคํา เงิน     

ข. ไมกระถนิเทศ และทองสัมฤทธิ์ 

ค. ผาปานเนือ้ดี หลากหลายสี เพื่อใชตัดเส้ือเอโฟด 

ง. สินแรที่ทรงคุณคา ผาปาน ผาขนแพะ หนังแกะฟอกอยางดี น้ํามัน กํายาน  

   และเครื่องหอม 
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3. หีบพันธสัญญาสรางจากส่ิงใด 

ก. ไมจากลําตนปาลม   ข. ไมกระถนิเทศ 

ค. ไมยางพารา    ง. ไมสักทอง 

4.  หีบพันธสัญญามขีนาดใหญเทาไร 

ก. กวางหนึ่งศอก สูงหนึ่งศอก ยาวหาศอก 

ข. กวางสองศอก สูงหนึ่งศอก ยาวส่ีศอก 

ค. กวางหนึ่งศอกครึ่ง สูงหนึ่งศอกครึ่ง ยาวสองศอกครึ่ง 

ง. กวางสองศอก สงหนึ่งศอกครึ่ง ยาวสามศอกครึ่ง 

5. หีบพันธสัญญาสรางขึ้นเพื่อบรรจุอะไรบาง 

ก. ของถวายมคีา 

ข. เครื่องเทศหอมตางๆ และกํายาน 

ค. แผนศลิาจารกึสองแผน ซึ่งโมเสสรับมาจากพระเจา 

ง. เครื่องประดับเส้ือเอโฟดศักด์ิสิทธิ์ และเครื่องประดับอกของมหาสมณะ 

6. วัตถุสําคัญที่ใชบุภายใน และหุมภายนอกทําจากส่ิงใด 

ก. ทองคําบรสุิทธิ์    ข. ทองสัมฤทธิ์บรสุิทธิ์ 

ค. เหล็กกลาแผนบางๆ    ง. ผาปานเนือ้ดีสีมวงแดง 

7.  ดานบนของปลายหีบพันธสัญญาทัง้สองดาน มส่ิีงใดตัง้ไว โดยทําใหหันหนาเขาหากัน 

ก. มังกรพนไฟเปนสาย   ข. เครูบกางปก 

ค. พญานาคชูคอ    ง. นกอนิทรยืีน 

8.  เครื่องใชบนแทนบูชาทั้งหมด เชน จาน ถวย เหยือก และชามสําหรับเทเครื่องด่ืม

ถวาย ทําจากวัสดุชนดิใด 

ก. รัตนชาตหิลายชนดิ   ข. อัญมณสีีแดงสด 

ค. ทองสัมฤทธิ์    ง. ทองคํา 

9. ชาวอสิราเอลทําเชิงประทปี เพื่อใชจุดถวายบนพระแทนบูชาดวยส่ิงใด 

ก. ทองคําบรสุิทธิ์ หนัก 25 กโิลกรัม ข. ทองคําบรสุิทธิ์ หนัก 30 กโิลกรัม 
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ค. ทองคําบรสุิทธิ์ หนัก 35 กโิลกรัม ง. ทองคําบรสุิทธิ์ หนัก 40 กโิลกรัม 

10. แตละกิ่งของเชิงประทีป จะทําเปนรูปดอกไมประดับไว ซึ่งมีทั้งดอกบานและดอกตูม 

ชางทําเชิงประทปีเปนรูปดอกไมอะไร 

ก. ดอกปาลม    ข. ดอกกลวยไม 

ค. ดอกอนิทผลัม    ง. ดอกอัลมอนด 

 

ตอนท่ี 2 ใหเตมิขอความใหสมบูรณ 

1. พระเจา ส่ังใหสรางกระโจมที่ประทับ โดยทําดวย 

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

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

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

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

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

2. “สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่สุด” ถือวาเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่สุดเพราะเปนบรเิวณที่ 

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

3. ของถวายบูชาแดพระเจา ตองทําอยางไร 

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

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

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

4. การเสียภาษบีํารุงสักการสถาน 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ชุดท่ี 5 (บทท่ี 32:1-34:15) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1.  เมื่อโมเสสขึ้นไปเฝาพระเจาบนภูเขาซีนาย มีผูใดทําหนาที่ดูแลประชากรชาว

อสิราเอล 

ก. อาโรน     ข. โยชูวา 

ค. โอนัน     ง. ยูดาห 

2.  ประชากรอิสราเอลสรางอะไรขึ้นเพื่อกราบไหวแทนองคพระเจา ขณะที่โมเสสขึ้น

ไปเฝาพระเจา 

ก. รูปหลอเปนลูกแกะ   ข. รูปหลอเปนลูกแพะ 

ค. รูปหลอเปนลูกโค   ง. รูปหลอเปนลูกจามรี 

3. โมเสสขึ้นไปเฝาองคพระจาบนภูเขาซนีายนานกี่วัน 

ก. 10 วัน     ข. 20 วัน 

ค. 30 วัน     ง. 40 วัน 

4.  ประชากรชาวอิสราเอลไดสรางเทวรูปขึ้น เพื่อถวายสักการแทนองคพระเจาดวย

อะไร 

ก. เงิน     ข. ทองคํา 

ค. ทองสัมฤทธิ์    ง. โลหะประดับรัตนชาต ิ

5.  เมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาซีนาย ไดเห็นประชากรชาวอิสราเอลไดหลอเทวรูปขึ้น

บูชาแทนพระเจาผูทรงชวยนําทางพวกเขาตลอดมา และพวกเขากําลังกระทําพิธี

บูชาอยู ทานมปีฏกิริยิาอยางไร 

ก. เงียบดวยความโกรธจัด  ข. ออนวอนพระเจาเพื่อขออภัย 

ค. รองหามการกระทําดวยเสียงดัง ง. ทุมศลิาจารกึทัง้สองแผนลงไปที่เทวรูป 
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6.  โมเสสไดทําอะไรกับเทวรูปที่ชาวอิสราเอลไดหลอขึ้นแทนพระเจา ผูทรงชวยพวก

เขามาตลอดการอพยพ 

ก. ทุบจนแตก    ข. เผาจนสลายส้ิน 

ค. ทุบแลวโยนใสฝูงชน   ง. เผาแลวบดใหเปนผง 

7. โมเสสไดทําอะไรกับเทวรูป หลังจากไดถูกทําลายแลว 

ก. โปรยลงในน้ํา ใหชาวอสิราเอลด่ืม ข. โยนใหประชากรชาวอสิราเอลทุบ 

ค. ใหพวกเขาชวยกันเก็บไปทิ้ง  ง. บอกใหผูที่ตองการเก็บเอาไป 

8.  เมื่อโมเสสยืนอยูที่ประตูคาย รองตะโกนวา “ใครบางที่เปนพวกพระยาหเวห จง

กาวออกมาหาขาพเจาเถดิ” ปรากฏวามใีครออกมาชุมนุมรอบโมเสส 

ก. ชาวฮไีวต    ข. ชาวเลวี 

ค. ชาวเยบุส    ง. ชาวเปรสิซี 

9. โมเสสส่ังใหทุกคนที่ออกมาชุมนุมรอบตัวทานทําอะไร 

ก. ใหทุกคนคาดดาบไวที่ตัว เพื่อฆาทุกคนที่ทําผดิ ไมวาเขาจะเปนใคร 

ข. เพื่อปองกันผูที่ไมเห็นดวยกับการกระทําของโมเสส จะรุมทําราย 

ค. เพื่อปองกันไมใหผูที่กําลังทําพธิมีาทํารายโมเสส 

ง. รวมกันสรรเสรญิพระเจา 

10. เมื่อผูที่เขามาชุมนุมรอบโมเสส ไดปฏิบัติตามคําส่ังของโมเสสแลว ทานไดกลาว

กับพวกเขาถงึเรื่องใด 

ก. วันนี้ เราขอบใจทานมากที่เช่ือเรา 

ข. วันนี้ พวกทานจะไดรับพระพรจากพระเจาเต็มเปยม 

ค. วันนี้ ทานไดรับแตงตัง้เปนสมณะรับใชพระยาหเวห 

ง. วันนี้ ทานไดเปนประชากรของพระเจาแลว พระองคจะทรงนําทางใหพวกทาน 
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ตอนท่ี 2 จงเตมิขอความใหสมบูรณ 

1. การอธษิฐานออนวอนของโมเสสตอพระเจาเพื่อประชากรอสิราเอล โ ม เ ส ส ทู ล

พระยาหเวหวา 

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

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

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

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

2. โมเสสทูลขอพระยาหเวหใหทรงสําแดงพระสิรริุงโรจน โมเสสทูลวา 

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

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

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

3. การที่พระเจาไดทรงสําแดงองคแกโมเสส พระยาหเวหเสด็จผานไปขางหนาเขา 

ทรงประกาศวา “เราเปนพระยาหเวห 

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

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

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

2. พันธสัญญาครั้งที่สอง ที่พระยาหเวหทรงกระทําแกโมเสส “จงปฏิบัติตามที่เราได

บัญชาทานในวันนี้ เรากําลังจะขับไล 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………........................ 
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ชุดท่ี 6 (บทท่ี 35:1-40:38) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1.  ในสมัยที่โมเสสเปนผูนําประชากรชาวอิสราเอล ไดพูดกับพวกเขาวา “พระยาหเวห 

ทรงบัญชาใหทานทั้งหลายทําดังนี้ วันที่ทํางานไดมีหกวัน แตวันที่เจ็ดจะเปนวัน

ศักด์ิสิทธิ์สําหรับทาน จะตองเปนวันหยุดการทํางานอยางส้ินเชิง . . .” ซึ่งชาว

อสิราเอลเรยีกช่ือวันหยุดนี้วาอะไร 

ก. วันอาทติย    ข. วันสับบาโต 

ค. วันฉลองศักด์ิสิทธิ์   ง. วันฉลองทูตสวรรค 

2.  การนําสิ่งของมาถวายแดพระยาหเวห ในสมัยที่โมเสสนําชาวอิสราเอลอพยพหนีภัย

จากการเปนทาสในอียิปต และกระทําในขณะที่พวกเขาใชชีวิตอยูรวมกันจํานวน

มากนัน้ มกีฏเกณฑอยางไร 

ก. จายหนึ่งในสิบของรายได  ข. จายหาในรอยของรายได 

ค. จายครึ่งหนึ่งของพืชผลที่ม ี ง. จายตามความสมัครใจ 

3.  นายชางผูเช่ียวชาญการกอสรางและมีฝมือ ที่พระยาหเวหทรงเลือกใหเปนผูทํา

การกอสรางสักการสถานคือใคร 

ก. นาคับ     ข. อาโรน 

ค. เบชาเอล โอโฮลีอับ   ง. อาบฮูิ เอเลอาซาร และอชิามาร 

4. ชางผูมฝีมือและมคีวามชํานาญในงานกอสรางเปนคนจากเผาใด 

ก. ยูดาห     ข. เยบุส 

ค. ฮไีวต     ง. ฮติไทต 

5. ชางผูมฝีมือในการทํางาน ตางเต็มใจทํางานอยางดีที่สุด เพราะเหตุใด 

ก. พวกเขาไดรับคาจางจํานวนมาก 

ข. พวกเขาไดรับความเคารพและช่ืนชมจากทุกคน 

ค. พวกเขาหวังพระพรอยางเต็มเปยมจากพระยาหเวห 
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ง. พวกเขาไดรับส่ิงของมีคามากมาย เพื่อใชในการทํางาน จึงทํางานไดสะดวก

และสบายใจ 

6. นายชางไดใชส่ิงใดทํากรอบฝาตัง้ของกระโจม 

ก. ไมกระถนิเทศ    ข. ทองสัมฤทธิ์ 

ค. ทองคํา     ง. เงิน 

7. นายชางใชวัสดุใดหุมฝากรอบที่ตัง้กระโจมใหแข็งแรง และมคีวามสวยงามสงา 

ก. ผาปานเนือ้ดี    ข. ทองคํา 

ค. เงิน     ง. มุก 

8. นายชางไดสรางไดสรางหีบพันธสัญญาอยางประณตี และมคีุณคาดวยส่ิงใด 

ก. รัตนชาตนิานาชนดิ    

ข. ทองสัมฤทธิ์ขัดเงา ตเีปนแผนเรยีบ 

ค. หุมภายนอกและบุภายในดวยทองคํา  

ง. หุมภายนอกดวยหนังแกะ ยอมดวยสีแดงเขม 

9. ของถวายที่มตีัง้ประจําที่โตะบูชา คืออะไร 

ก. เนือ้ลูกแกะอายุไมเกนิหนึ่งป ข. ขนมปงและผลองุนสด 

ค. ขนมปงไรเช้ือ    ง. ขนมปง น้ําผึ้ง 

10. พระแทนเผาเครื่องบูชา เปนสวนหนึ่งของพระแทนบูชาถวายพระเจา เพียงแต

สวนตางๆ ของเครื่องประดับจะทําดวยวัตถุชนดิใด 

ก. มุก     ข. เงิน 

ค. ทองคํา     ง. ทองสัมฤทธิ์ 
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ตอนท่ี 2 จงเตมิขอความใหสมบูรณ 

1. อางทองสัมฤทธิ์ มไีวใชทําอะไร และตัง้อยูที่ไหน 

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

2. ปริมาณของโลหะตางๆ ที่ใชกอสรางกระโจมที่ประทับมีหมากนอยเพียงใด และ

ไดมาจากไหน 

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

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

3. การตัง้กระโจมที่ประทับ 

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

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

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

4. ส่ิงที่ปรากฏแกสายตาชาวอสิราเอล เมื่อพระยาหเวหเสด็จมาที่สักการสถาน 

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

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


