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 ن ؟ــــــــــــــــم +

 ؟ التلميذان ليعرفا مكان الفصح ن حامل الجره الذي تبعهـــم -1

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

 ؟العاري عند القبض علي المسيح هو نـــــم -2

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

 ومن الذي رسمه ؟ ؟في مصرهو أول اسقف  ن ــــم-3

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

 ذي وعد يهوذا االسخريوطي أن يعطوه فضه؟ ن الــــم-4

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

 ؟حتى الموت الذي قال: " نفسي حزينه جدا  ن ـــم-5

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

 " ؟كرم اباك وأمك, ومن يشتم ابا  أو أما  فليمت موتا  ن القائــــــل : " اــم-6

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

 ؟؟؟            "ولو اضطررت أن أموت معك ال أنكرك:"ن الذي قال بأكثر تشديد ـــم -7

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

 ؟صرخ يسوع على الصليب و أسلم الروح ذي آمن عندمان الـــم -8

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

 ؟قال :" ما لنا و لك يا يسوع الناصري. أتيت لتهلكنا. أنا اعرفك. أنت قدوس هللان الذي ـــم-9

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

 

  

 كنيسه رئيس المالئكه رافائيل و مارمينا بالمديل

 "نجيل مرقسأ"مســابقة سفر 
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 :مع ذكر الشاهد ان وجد  لــمـــ++ أك

فخارستيا و حلول الروح تم فيها الفصح و اإل................................... مسيحيه هيأول كنيسه  -1

 القدس.

 ...........................................رقســـــرمز مارم -2

 .....................رقس فى مدينه ــــهد مارمـــإستش -3

 ايها السامعون.............................. يكال لكم............................. بالكيل الذي يكيل به  -4

ن من جدف على ــــتي يجدفونها ولكلبني البشر و التجاديف ال .......................جميع الخطايا  -5

 فليس له مغفره الى االبد........................................ 

 إال ليعلن..........................ال يظهر و ال صار ..............................ئ ألنه ليس ش-6

ثم أخذ ............................. ر و أعطاهم و قال خذوا كلوا هذا هو ـاخذ يسوع خبزا و بارك و كس -7

الذي .................................هووقال هذا .. .........................الكاس  وشكر و أعطاهم فشربوا منها

 للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين.

و أما الذين هم خارج ........................ ر ـــفقال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا س -8

 .يكون لهم كل شئ...........................

ال : ـــوحنا المعمدان قائـــــرز يــك -9

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

 ........................................................................................رزــــوع يكــــوجاء يس

 ................................................اقترب ملكوت هللا . فتوبوا وآمنواو يقول قد كمل الزمان و 

ومن ....... ...........ومن كل........................ و محبته من كل  د . و ليس آخر سواه.ـــالن هللا واح-10

 جميع المحرقات والذبائح.من كالنفس هي أفضل ........... .........كل النفس ومن كل القدرة  و محبه
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 !ضع صــــح او خــــطأ مع تصحـــيح الخطــــأ +++ 

 (          )       .اج لتوبه أو تطهيرــس عن إحتيــئه و ليــإعتمد نيابة  عن البشريه الخاطيح  ــيد المســالس -1

إخراج الشياطين فى فتره ان لشفاء األمراض و ــح أرسل تالميذه ليكرزوا واعطاهم سلطــالسيد المسي -2

 (        )                      .    عودهـوجوده على األرض و بعد ص

 )                (           .بتــجل السبت و لذلك يجب تقديس يوم السان جبل ألـــاإلنس-3

 )                (                  .ط و اما قلبه فمبتعد عني بعيداـــهذا الشعب يكرمني بشفيه فق -4

 )                 (       . سه ألن البرص معرض معديــالسيد المسيح طهر األبرص دون ان يلم -5

يين تشاوروا على السيد المسيح لكي يهلكوه ألنه شفي رجل يده يابسه فى يوم ــالفريسيون والهيرودس -6

 )                 (                                  .    السبت

 )                 (    . وع ليقتلوه فلم يجدواـــكان رؤساء الكهنه و المجمع كله يطلبون شهاده على يس -7

ر م أبني آخر غياأيـــل المصنوع باأليدي وفى ثالثه إني أنقض هذا الهيكيد المسيح  النه قال ـــصلب الس-8

 )                 (               .مصنوع باأليدي

 (         )                          اس .ــلب مع بارابـه ألنه صـــفتم الكتاب القائل و أحصي مع أثم-9

 (           )                                 . يح بعينيهــه شاف المســـر اآلله ألنـس بناظـــلقب مرق-10

 (        )                              ان                                 ـــس للرومــيل مرقــكتب إنج -11

 (        )                               ه               ـــو األكل بأيد دنســـان هـــالذي يدنس اإلنس -12

 (              )                                   عمل راعي لألغنام و هو صغيريح ــسيد المســـال -13
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 قيلت ) مع ذكر الشاهد(!! ل الجمل التاليه و لمنئاذكر من قا++++ 

 .؟و خادم للكل ر الكلـــون آخـــإذا أراد أحد أن يكون أوال فيك-1

 (                                ) (   الشاهد                        )(   لمن قيلت                      )القائل : 

 . وات ال يزوجون وال يتزوجون بل يكونوا كمالئكه فى السمواتـألنهم متي قاموا من األم -2

 (                          )لشاهد  ( ا                              )( لمن قيلت                            )القائل 

 .علي طــبق   دانــنا المعمــــأريد أن تعطيني حاال رأس يوح -3

 (                             )( الشاهد                           )( لمن قيلت                              )القائل 

 .يهاـــك عليها لتشفــتضع يدي تي وــمه, ليتك تأبنتي الصغيره على آخر نسإ-4

    (                            )( الشاهد                              )( لمن قيلت                        )القائل 

 .ن فتات البنينــا تحت المائده تأكل مــدي و الكالب ايضــنعم يا سي-5

     (                         )( الشاهد                              )( لمن قيلت                          )القائل 

 يه هللا لتحفظوا تقليدكم.ـنا  رفضتم وصـــال لهم حســــق-6

      (                         )( الشاهد                             )( لمن قيلت                          )القائل 

 .ر نفسهــم كله و خســنسان لو ربح العالينتفع اإلألنه ماذا  -7

                       )(الشاهد                            )( لمن قيلت                            )القائل 

 .وني !ــ. اجيباسـاء كانت أم من النـا من السمــممعموديه يوحن– 8

 (                          )( الشاهد                                )( لمن قيلت                            )القائل 

 .ادق و ال تبالي بأحد ألنك ال تنظر إلي وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق هللاــنعلم أنك ص -9

 (                          )( الشاهد                                )( لمن قيلت                           )القائل  

 .الوه فيكون لكمــنوا أن تنــكل ماتطلبونه حينما تصلون, فآم -10

 (                         )هد  ( الشا)                              ( لمن قيلت                           )القائل  
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 يحه:ـه الصحــابـاإلج ارــــ+++++ إخت

 (                          )  تمن الطيب الذي سكبته المرأه على رأس السيد المسيح     -1

 (                          )        وع خمسه آالف رجل منــــأشبع الرب يس -2

 (                          )     ن يكفي إلشباع خمسه اآلف رجل ـــام الذي كامن الطعث -3

 (                          )       ف من الاأشبع الــرب يســـوع اربعه  -4

 (                          )     ه آالفـــــباع اربعــرفع من الكسر فى معجزه اش-5

 (                          )    سه آالف رجلــــمعجزه إشباع خمرفع من الكسر فى  -6

 (                          )     فينه إالــفى السهم عنسوا أن يأخذوا خبزا و لم يكن م-7

 (                          )    ح فى الساعه  يــــيد المســـصلب الس-8

 (                          ) لم الروح فى الساعه ــــيم و اســـــصرخ يسوع بصوت عظ -9

 (                          )             بوع ــــقام يسوع فى أول اإلس -10

 (                 ) الشاطين , و كانت تخدمه ين يوما يجرب منـــيح كان فى البريه اربعـــيد المســالس -11

 (                          )    ال يزوجون و ال يتزوجون بل يكونوا    إلنهم متي قاموا من األموات -12

 (                          )                   هر     ـــان أنت نائم اما قدرت أن تســـا سمعــي -13

 (                      ) ـــرج منها التى كان قد أخ بوع ظهر لمريم المجدليهـــو بعد ما قام فى أول اإلس -14

 (                )ان به روح نجس إلنهم كانوا ـورإنســـين إستقبله من القبــو لكا جاء إلي كوره الجدري-15

ئه دينار / امئتي دينار / ثلثم / جدا   ا  كر)))كمالئكه / المالئكه / ساعه واحد / رغيف واحد / با

شياطين كثيره / سبعه شياطين / التاسعه / السادسه / سبع خبزات / خمسه أرغفه و سمكتين  / سبع 

 إثنتي عشر قفه (((سالل / 
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 مرقـــــــــــــس له الموضوعيه ) من انجيــلاالسئـ

 وس؟ــــما أعظم وصيتين فى النام -1

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

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

 ؟هور اآللهيــــاس بعيد الظـــالغطلماذا سمي عيد  -2

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

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

 !عه منهاــس عدة مرات فى مواقف مختلفه .أذكر اربـــــني عشر فى إنجيل مرقــذكرت كلمه إث -3

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

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

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

 ما ؟؟ـا هـوع فمــــتان من الرب يســــنال المفلوج عطي -4

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

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

فران ــغعلى   -2/   ياطين  "الروح النجس"ــالش– 1: ايه توضح سلطان المسيح على اذكر  -5

 يعه !!ــعلى الطب -3/ايا / ــالخط

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

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

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

 نا معه في ثالث أماكن مختلف. أذكرها!!!        ـــوب و يوحــرس و يعقـــوع بطـــأخذ يس-6

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

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

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

 ه !!ـــــح بعد القيامــــيد المسيــــورات الســـــأذكر ثالث من ظه -7

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

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

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


