
 
 اسرة القديس اثناسيوس                                    بالشاطبي                  سكنيسة مار جرج

 لدرس الكتاب                              كتاب مفتوح                                      مسابقة   

 انجيل مرقس امتحان 

 ( أمام العبارة الخطأ: الصحيحة و) ( امام العبارة ضع عالمة ) أواًل: 

 )      (  دعا السيد المسيح بطرس واندراوس أخية للخدمة قبل أن يدعوا يعقوب ويوحنا أخيه  .1
 )      (  قال المسيح للصدوقيين السبت أنما جعل ألجل األنسان ال األنسان ألجل السبت  .2
 )      (  أطلق السيد المسيح على يعقوب ويوحنا لقب بوانرجس أي أبنى الرعد  .3
 )      (  شفى السيد المسيح نازفة الدم وهو في طريقة إلقامه أبن أرملة نايين  .4
 )      (   بأحد األحياء األربعة التي تحيط بالعرش السماوي وله وجه أسد  مرقس لماريرمز  .5
 )      (  أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن قال المسيح لوالد غالم به روح نجس إن كنت تستطيع  .6
 )      (  من التالميذ بطرس واندراوس ويوحنا  معهتجلى المسيح على جبل تابور وكان  .7
 )      (  قال السيد المسيح اول كل الوصايا: الرب الهك رب واحد وتحب الرب الهك من كل قلبك .8
 )      (  التي اخرج منها سبع شياطين   بعد ما قام المسيح اول األسبوع ظهر اواًل لمريم المجدلية .9

 )      (  أرسل السيد المسيح ثالث من تالميذه الى المدينة ليعدا الفصح  .10

 :والشاهد  أكمل اآليةثانيًا: 

 (…: 2مر) .................  فلما رأى يسوع ايمانهم قال للمفلوج يا بنى  .11
 (…: 2مر) .........  طبيب.............لم آت ألدعو ابرارال يحتاج االصحاء الى  .12
 (…: 4مر) .................              ألن من له سيعطى وأما من ليس له .13
هي    .................لكن األشياء التي تخرج منهيقدر أن  دخل فيه  إذاليس شيء من خارج االنسان   .14

 (…: 7مر)                             ...........................           التي
 ( … :8مر... ).....فداء ...........او ماذا يعطى االنسانلو ربح العالم كله ألنه ماذا ينتفع االنسان .15
أذهب  .16 واحد  شيء  يعوزك  يسوع  الرب  له  الفقراء  قال  وأعط  مالك  كل  لك  وبع  وتعال  ..........فيكون 

 ( …: 10مر) ................ اتبعني



 ( …: 11مر)           لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون فأمنوا................ .17
 ( …: 16مر) ...................    من آمن واعتمد خلص ومن .18
 : ...(10)مر كثيرين ألن ابن االنسان أيضًا لم يأت ليخدم بل.........وليبذل نفسة........عن  .19
 ؟ أذكر ثالث نقاط مشتركة بين معجزتي أشباع الجموع .20

-  
-  
-  

 

 :أختار اإلجابة الصحيحةثالثًا 

 للخدمة اوصاهم أن........ تالميذه عندما أرسل المسيح   .21
 .ال يحملوا شيئًا للطريق سوى العصا -أ

 . ال يحملوا مزودًا وال خبزًا وال نحاسًا في المنطقة -ب 

 . ال يلبسوا ثوبينج_ 

 كل ما سبق  -د 

 إال...........  ءأن يخرج بشي نقال السيد المسيح عن الشيطان: هذا الجنس ال يمك  .22
 .باإليمان والمعمودية -ج            بالصالة والصوم -ب .          بالتوبة واالعتراف -أ
 ............ نهاية الزمانمن عالمات   .23

 .وتقوم امه على أمة ومملكة على مملكة حروب واخبار حروب  -أ
 زالزل ومجاعات واضطرابات. -ب 

  يقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب. -ج

 والقمر ال يعطى ضوئه ونجوم السماء تتساقط.  الشمس تظلم -د 

 كل ما سبق.  -ه


