بطريركية األقباط األرثوذكس
كنيسة الشهيدين أبى سيفين
ودميانة بشبرا

برنامج القراءة السنوية
فى الكتاب المقدس

[ ]1مسابقة إنجيل مرقس

اإلسم :
العنوان :
التليفون :
االجتماع الذى تنتسب إليه :
الدرجة :
الترتيب :
اإلصحاح األول
( )1قيل عن يوحنا المعمدان أنه

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

( )2كان يوحنا يعمد ويكرز بمعمودية التوبة .لماذا؟
( )3يوحنا المعمدان  :ماذا كان يأكل وماذا كان يلبس؟

الذى يهيئ الطريق أمام يسوع.

( )4عمد يوحنا بـ

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

أما يسوع فقد عمد بـ

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

( )5ثالثة أحداث تمت عقب صعود يسوع من الماء .ما هى؟

( )6أنت ابنى الحبيب الذى به سررت .متى سمعت؟
( )7وللوقت أخرجه الروح إلى البرية ع 12أى روح؟
( )8متى جاء يسوع إلى الجليل؟
(" )9قد كمل الزمان واقترب ملكوت هللا .فتوبوا وآمنوا باإلنجيل" من قالها ولمن؟
( )11سمعان واندراوس  ،يوحنا ويعقوب .ماذا كان يفعل كل منهم عندما دعاه يسوع؟ وماذا ترك كل منهم؟

( )11فى ص  1ترى متى ظهر سلطان يسوع؟
( )12شهد الروح النجس أن يسوع هو قدوس هللا .فلماذا انتهره يسوع؟
( )13صنع يسوع عدة معجزات فى كفر ناحوم .أذكرها؟

( )14فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فأطهر! هل تتأثر المعنى لو حذفنا كلمة {لمسه}؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )15أنظر ال تقل ألحد شيئا ً بل أذهب أر نفسك للكاهن .هل أطاع األبرص؟ وما النتيجة؟
-

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

( )16ثالثة أناجيل ذكرت فى إصحاحها األول أن يسوع هو "ابن هللا" فىى أى إنجيىل لىم تىذكر هىذه الحقيقىة فىى اإلصىحاح
األول فيه؟
-

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

اإلصحاح الثانى
( )1شفى يسوع المفلوج الذى دله األربعة من السقف .فى أى مدينة؟
(" )2مغفورة لك خطاياك" متى قالها يسوع للمفلوج؟
( )3ما هى التجاديف التى تكلم بها يسوع؟
(" )4ما رأينا مثل هذا قط" متى قالتها الجموع؟
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( " )5ال يحتاج األصحاء إلى طبيب بل المرضى" متى قالها يسوع؟
( )6لم يكن تالميذ يسوع يوومون .لماذا؟
( )7فى ع  22 ، 21تكررت كلمتان متضادتان{ .بالتذكير والتأنيث} ما هما .وكم مرة ذكروا؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8ماذا أكل داود فى بيت الرب؟ ولماذا لم يحل له؟

اإلصحاح الثالث
( )1سأل يسوع الكتبة والفريسيين  :هل يحل فى السبت فعل الخير أو فعل الشر .فسكتوا فنظرإليهم .كيف نظر؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

( )2شفى يسوع ذا اليد اليابسة؟ أين شفاه؟
( )3فى ص 1صرخ الروح النجس  ،وفى ص 3صرخت األرواح النجسة .ماذا قيل فى كل موقف؟

( )4ماذا فعل يسوع حينما أراد أن يقم األثنى عشر؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

({ )5أقرباء يسوع} { ،الكتبة} { ،أخوته وأمه} جاءوا إليه .ماذا قال أو فعل كل منهم؟

( )6ما الخطية التى ال تغفر إلى األبد بل تستوجب دينونة أبدية؟
( )7ال يستطيع أحد أن يدخل بيت قوى وينهب أمتعته .ع 27من هو القوى؟ وما هو بيتىه؟ ومىا هىى أمتعتىه؟ ومىن الىذى
ربطه؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8هل تشتاق أن تكون أخا ً ليسوع؟ هل تشتاقين أن تكونى أختا ً أو أما ً ليسوع .كيف؟

اإلصحاح الرابع
( )1عندما قال يسوع مثل الزارع كان هو فى

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

والجمع كله على

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

( )2لما أشرقت الشمس احترق وجف المزروع على مكان محجر .لماذا؟
( )3ترى هل فهم الحاضرون مثل الزارع؟ ومن هم الذين سألوا يسوع ليفهموا؟
( )4مثل الزارع هو مفتاح باقى األمثال .من يفهمه يفهم باقى األمثال .أين ذكر هذا المعنى؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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( )5هناك قوم حينما يسمعون

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

فـ
 )1ترى من هؤالء القوم؟
------------------------------------------------------------------------------

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

يقبلونها

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

بفرح .وإذا حىدث ضىيق أو اضىطهاد مىن أجىل

يعثرون.

 )2ماذا تعنى كلمة "للوقت" فى قبول الكلمة أو العثرة فيها؟
( )6فسر يسوع الشوك بـ

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

( )7المزروعون على األمىاكن المحجىرة حينمىا يسىمعون الكلمىة يقبلونهىا للوقىت
على األرض الجيدة جينما يسمعون الكلمة يقبلونها
( )8المكان الوحيح للسراج هو

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

أمىا المزروعىون

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

أما المكان الخطأ فهو

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

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

أو

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

( )9مثل الزارع { }25-1 :4يدور حول سماع كلمة هللا  ..أحور كل الكلمات المتعلقة بالسمع مع الشاهد؟

( )11حبة الخردل هى

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

لذلك قيل إن كىان لكىم

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

مثىل حبىة الخىردل لكنىتم تقولىون لهىذا الجبىل

انتقل من هنا وانطرح فى البحر فيطيعكم.
( )11ص 4به ثالثة أمثال عن الملكوت .ماهى؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

( )12رتب األحداث التالية :
 فقام وانتهر الروح. فسكتت الريح وصار هدوء عظيم. حدث نوء ريح عظيم. وقال للبحر اسكت .ابكم. -األمواج تضرب السفينة.

اإلصحاح الخامس
( )1هل يستطيع الروح الشرير أن يعطى لإلنسان قوة أكثر من قوته الطبيعية؟ ما دليلك؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2صرخ الروح النجس بووت عظيم وقال مالى ولك يايسوع ابن هللا .استحلفك باهلل أن ال تعذبنى .لماذا قال هذا؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )3فأجاب قائالً إسمى لجئون ع 9ترى ما هو الحد األدنى لعدد الشياطين الذين خرجوا؟
( )4فى قوة الروح النجس أذكر موير كل من :
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 )1الذى خرج منه الروح النجس.
 )2الخنازير.
 )3رعاة الخنازير.
 )4أهل الكورة.
( )5ماذا طلبوا من يسوع؟
 )1الروح النجس والشياطين.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 )2أهل الكورة.
 )3الذى خرج منه الروح النجس.
( )6فى ص 5من الذى سجد ليسوع؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )7ماذا تعرف عن " اثنتى عشرة سنة؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )8أذكر المعجزات التى فعلها يسوع فى ص5؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اإلصحاح السادس
( ... )1وكثيرون إذ سمعوا بهتوا .ترى مما بهتوا؟ وهل آمنوا به؟

( )2الذين سمعوا يسوع يعلم فى المجمع بهتوا وكانوا

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

( )3أو ليست أخواته ههنا عندنا .ترى من هن أخوات يسوع؟
( )4أين تجد نبيا ً بال كرامة؟
( )5أمريض أحد بينكم فليدع قسوس الكنيسة فيولوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الىرب وصىالة اإليمىان تشىفى المىريض.
أين تجد هذا المعنى؟
( )6ظن هيرودس أن يسوع هو

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

الذى

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

( )7أرادت هيروديا أن تقتل يوحنا المعمدان ولم تقدر ع 19لماذا؟
( )8فى أى مناسبة قطع هيرودس رأس يوحنا المعمدان؟
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وقد قام من األموات .لذلك

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

( )9سر هيرودس حينما

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

وحزن جداً حينما

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

( )11خافت هيروديا أن يتراجع الملك عن قسمه البنتها فاستعجلته فى قتل يوحنا .ما هى األلفاظ الدالة على ذلك.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

( )11أراد يسوع أن يستريح تالميذه بعد رجوعهم من إرساليتهم فمضى معهم فى السىفينة إلىى
فسبقوهم إلى هناك من جميع المدن

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

أمىا الجمىوع

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

( )12كيف جلست الجموع ليأكلوا من الخمسة خبزات والسمكتين؟
( )13دخل يسوع المجمع .ولما ابتدأ يعلم كثيىرون إذ سىمعوا
--------------------------------------------------------------------------- ------------------

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

والتالميىذ أيضىا ً

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

،

حينما دخل يسوع سفينتهم المضطربة فسكتت الريح.

( )14متى جاء يسوع لتالميذه فى السفينة؟ ومتى تعرفوا عليه بعد أن ظنوه خياالً؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اإلصحاح السابع
( )1اهتم اليهود وخووصا ً الفريسيون بالنظافة الخارجية .ماذا كانوا يفعلون؟

( )2ضع عالمة (√) أمام العبارة الوحيحة أوعالمة (×) أمام العبارة الخاطئة :
 )1غسل األباريق والكؤوس هى تنفيذ لوصايا هللا.

(

)

 )2سلك التالميذ حسب تقليد الشيوخ.

(

)

 )3رفض اليهود وصايا هللا ليحفظوا تقليد الشيوخ.

(

)

 )4تقليد الشيوخ يبطل وصية هللا.

(

)

" )5قربان هو الذى تنتفع به منى " هو تنفيذ للوصية "اكرم أباك وأمك"

(

)

 )6األشياء التى تخرج من اإلنسان هى التى تنجسه.

(

)

( )3الذى يدخل اإلنسان من خارج يدخل إلى

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

اإلنسان .أما الذى يخرج من اإلنسان فيخرج من

ثم يخرج إلىى

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

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

 .الىذى يطهىر كىل األطعمىة وهكىذا

جميع هذه الشرور تخرج من الداخل و

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

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

( )4فى قوة المرأة الفينيقية {الكنعانية} أنظر أيضا ً مت  15ضع عالمة (√) أمام العبارة الوحيحة أو عالمة (×) أمام
العبارة الخاطئة:
 )1كانت ابنتها مجنونة.

(

)

 )2كان بابنتها روح نجس.

(

)
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 )3تضجرت من كالم يسوع "  ......ويطرح للكالب".

(

)

 )4وضع يسوع يده على ابنتها فخرج الروح الشرير.

(

)

 )5شهد لها يسوع بعظم إيمانها.

(

)

 )6بعد خروج الروح الشرير طرحت األبنة على الفراش.

(

)

( )5فى وسط حدود العشر مدن جاءوا إلى يسوع بأصم أى
فى

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

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

ولمس

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

وقىال لىه

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

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

أعقىد أى

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

أى انفىتح .وللوقىت انفتحىت

وتكلم مستقيماً .وبهت الناس قائلين أنه جعل

يسمعون و

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

ولىذلك وضىع يسىوع أصىابعه

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

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

وانحىل ربىاط

يتكلمون.

اإلصحاح الثامن
( )2قارن بين معجزاتى إشباع الجموع ص ، 6ص 8
المقــــــــــــــــــــــــــارنــــــــــة
فترة المكوث مع المسيح

ص8

ص6

رد فعىىل التالميىىذ حينمىىا نىىوه أنىىه يريىىد
إطعام الجموع
الطعام الموجود
كيف اتكأ الجموع
اآلكلون
الفائض من الكسر
( )3قيل عن تالميذ يسوع أن قلوبهم كانت غليظة .متى قيل فى ص  ، 6ص 7

( )4فى معجزة شفاء أعمى بيت صيدا  :ضع عالمة (√) أمام العبارة الوحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة :
 )1تفل على األرض وصنع من التفل طينا ً وطلى به عينى األعمى.

(

)

 )2تفل فى عينى األعمى.

(

)

 )3وضع يديه عليه مرة.

(

)

 )4وضع يديه عليه مرتين.

(

)

 )5أبور دفعة واحدة.

(

)
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(

 )6أبور على دفعتين.

)

( )5شهد بطرس أن يسوع هو المسيح .أين؟
( )6أذهب عنى يا شيطان .قالها يسوع لبطرس .لماذا؟
( )7ماذا يفعل كل من :
 )1من أراد أن يأتى وراء يسوع.
 )2من أراد أن يخلص نفسه.
 )3من أراد أن يهلك نفسه من أجل يسوع ومن أجل اإلنجيل.

اإلصحاح التاسع
( )1فى حادثة التجلى ضع عالمة (√) أمام العبارة الوحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة :
 )1كان إيليا وموسى يتكلمان مع يسوع.

(

)

 )2كان بطرس ويعقوب ويوحنا ينوتون بابتهاج.

(

)

 )3تغيرت هيئتهم قدامه.

(

)

 )4أدرك بطرس الموقف فقال فلنونع ثالث مظال.

(

)

 )5اآلب تكلم من السحابة.

(

)

( )2كان موسى وإيليا يتكلمان مع يسوع .ترى فيما كانا يتكلمان؟ انظر لو 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )3ترى متى أعلنت حادثة التجلى للناس؟

( )4يقول الكتبة إن إيليا يأتى أوالً ع 11ضع عالمة (√) أمام العبارة الوحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة :
 )1إيليا لم يمت بل صعد حيا ً فى المركبة النارية.

(

)

 )2قال مالخى " ها أنذا أرسل إليكم إيليا النبى قبل مجئ يوم الرب العظيم والمخوف"( .

)

 )3فعالً اتى إيليا يعدما صعد ورد قلب اآلباء على األبناء والعكس.

(

)

 )4المقوود هو يوحنا المعمدان الذى أتى بروح إيليا.

(

)
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( )5انتهىىىىىر يسىىىىىوع الىىىىىروح الىىىىىنجس قىىىىىائالً لىىىىىه أيهىىىىىا الىىىىىروح
وفى ص  7نقرأ عن
وضع فى

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

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

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

أنىىىىىا آمىىىىىرك أخىىىىىرج منىىىىىه  ..فخىىىىىرج.

الذى جاءوا به إلى يسوع وطلبىوا أن يضىع يىده عليىه .وقىد شىفاه يسىوع بىأن

أذنيه .وتفل ولمس

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

وقال له

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

( )6ضع عالمة (√) أمام العبارة الوحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة  :قدم الرجل ابنه الذى به الروح الىنجس
للتالميذ ليخرجوه فلم يقدروا ألنهم :
 )1لعدم إيمانهم.

(

)

 )2لعدم وجود صالة وصوم.

(

)

 )3لم يأخذوا سلطانا ً من يسوع.

(

)

 )4ليظهر سلطان يسوع.

(

)

( )7ص  9يعلن أن التالميذ لم يفهموا وتساءلوا  ..ترى ما الذى لم يفهموه وتساءلوا عنه؟
( )8فى طريقهم إلى كفر ناحوم كان التالميذ يتكلمون فيما بينهم .ترى فى ماذا؟
( )9ما نتيجة هذه األفعال :
 )1من كان آخر الكل وخادما ً للكل.
 )2من سقى التالميذ كأس ماء بإسم يسوع.
 )3من أعثر أحد الوغار المؤمنين.
 )4من قطع يده التى أعثرته.
 )5من قطع رجله التى أعثرته.
 )6من قطع عينه التى أعثرته.
 )7من ال يقطع يده أو رجله وال يقلع عينه التى أعثرته.
( )11فى العهىد القىديم كانىت كىل ذبيحىة تملىح بىـ

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

أمىا اإلنسىان فىيملح بىـ

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

سىواء اختياريىا ً بقبىول حمىل

الوليب والضيقات واالضطهادات أو إجباريا ً إذا رفض أن يملح بهذه النار ،فهناك نار أخرى تنتظره هى نار جهنم.

اإلصحاح العاشر
( )1ضع عالمة (√) أمام العبارة الوحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة :
 )1حينما سأل الفريسيون عن الطالق كانوا يعرفون اإلجابة.
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(

)

 )2موسى هو الذى كتب وصية الطالق.

(

)

 )3كان للرجل أن يطلق إمرأته.

(

)

 )4كان للمرأة أن تطلق زوجها.

(

)

 )5شريعة الزوجة الواحدة موضوعة من بدء الخليقة.

(

)

 )6انتهر التالميذ األوالد الذين قدموا ليسوع ليلمسهم.

(

)

 )7ملكوت هللا قاصر على األوالد فقط.

(

)

 )8من طلق امرأته لعلة الزنى وتزوج بأخرى يزنى عليها.

(

)

 )9رفض يسوع أن يدعى صالحا ً من قبل الشاب الغنى.

(

)

 )11ليس أحد صالحا ً إال واحد وهو هللا.

(

)

 )11األموال الكثيرة تسبب حزناً.

(

)

 )12دخول غنى إلى ملكوت هللا أيسر من مرور جمل من ثقب أبرة.

(

)

 )13لكن كثيرون آخرون يكون أولين  ،واألولون آخرين.

(

)

 )14شرب يعقوب ويوحنا من الكأس التى شربها يسوع.

(

)

 )15اغتاظ العشرة بسبب الكالم الذى قاله يسوع ليعقوب ويوحنا ابنى زبدى.

(

)

 )16ألن ابن اإلنسان ما جاء ليخدم بل ليخدم.

(

)

( )2لماذا كتب موسى وصية الطالق؟
( )3ماذا فعل يسوع لألطفال؟
( )4كم وصية ذكرها يسوع للشاب الغنى وهل تجدها فى اللوح األول أم الثانى من لوحى الشريعة؟
( )5جاء الشاب الغنى ليسوع راكضا ً  ،لكنه مضى حزيناً .لماذا؟
( )6ليس أحد ترك

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

إال ويأخذ مئة ضعف اآلن فى هذا الزمان

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

ما الذى ذكر فى {الترك} ولم يذكر فى {األخذ}؟

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

( )7اعتاد يسوع  ...ترى ماذا اعتاد؟
( )8اغتاظ يسوع  ...لماذا؟
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وما الذى زيد فى األخذ اآلن؟

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

( )9تحير التالميذ من عبارة ذوى

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

فأوضحها يسوع بعبارة

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

( )11فى قوة الشاب الغنى "نظر يسوع"  3مرات  .إلى من نظر؟ وماذا قال؟

( )11ما هو حال التالميذ حينما كانوا صاعدين إلى أورشليم؟
( )12ترى كيف توير عظيماً؟ وكيف توير أوالً؟
( )13فى ص  11كثيرون سألوا المسيح .من سأله وماذا طلب؟

( )14من الذى شفى بارتيماوس؟ وما الذى شفاه؟
( )15ماذا تريد أن أفعل بك؟ سؤال شخوى لك أنت!!

اإلصحاح الحادى عشر
( )1ألقى التلميذان ثيابهما على

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

بينما فرش كثيرون ثيابهم فى

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

( )2ماذا فرش فى الطريق؟
( )3مبارك  ،مباركة  ..من هو؟ ومن هى؟
( )4لم يكن تين فى شجرة التين  .لماذا؟

( )5شجرة التين المورقة دون ثمار تشير إلى رذيلة

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

( )6طلب الكتبة ورؤساء الكهنة كيف يهلكون يسوع .لماذا؟
( )7مهما قال يكون له ع 23ما المطلوب لتحقيق ذلك؟
( )8ما الشرط أن يغفر هللا لنا؟
( )9ضع عالمة (√) أمام العبارة الوحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة :
 )1توجد "بيت فاجى" داخل مدينة اورشليم.

(

)

 )2أوصنا  ..قالها السائرون أمام يسوع والسائرون خلفه.

(

)

 )3قلب يسوع كراسى الويارفة وموائد باعة الحمام.

(

)
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 )4الهيكل هو بيت صالة لكل اليهود.

(

)

 )5أقبل رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ على يسوع وهو جالس فى الهيكل.

(

)

 )6واجه رؤساء الكهنة يسوع على ما فعله بالهيكل فى نفس اليوم.

(

)

 )7أدرك الشعب أن معمودية يوحنا كانت من السماء.

(

)

 )8لم يكن رؤساء الكهنة يعلمون معمودية يوحنا من أين كانت.

(

)

اإلصحاح الثانى عشر
( )1وابتدأ يقول لهم  ...ع 1لمن يقول؟
( )2ماذا فعل اإلنسان لكرمه؟
( )3ثم أرسل إلى الكرامين فى الوقت  ...ع 2أى وقت؟
( )4العبد األول أخذه الكرامون و

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

والعبد الثالث

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

أما العبيد اآلخرين فـ

بعضهم و

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

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

بعضا ً آخر.

( )5ما الذى صا عجيبا ً فى أعيننا؟
( )6طلب السامعون المثل أن يمسكوا يسوع .لماذا؟
( )7فى ص  12 ، 11نقرأ عن كثير من فئات اليهود  ..من هم؟
(" )8وال تبالى بأحد" ع  14ما تعنى؟
( )9ضع عالمة (√) أمام العبارة الوحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة :
 )1العبد الثانى رجم حتى الموت.

(

)

 )2أخيراً أرسل إليهم صاحب الكرم ابنه الحبيب إليهم  ..فأخذوه وقتلوه.

(

)

" )3أيجوز أن نعطى جزية لقيور" سأل الفريسيون والهيرودسيون المرآوون.

(

)

 )4تعجب السائلون من يسوع ألنه لم يقل نعطى أو ال نعطى جزية لقيور.

(

)

 )5إن مات أخ وترك إمرأته وأوالده يأخذ أخوه إمرأته ويقيم نسالً ألخيه.

(

)

" )6أنا إله إبراهيم  ..ليس إله أموات بل إله أحياء" أثبت بها يسوع أنه توجد قيامة.

(

)

" )7أية وصية هى أول الكل" سأل كاتب.

(

)

 )8جلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كم يلقى الجمع نحاسا ً فى الخزانة.

(

)

 )9رياضة إلهية  :فلسى األرملة أكثر من جميع الذين ألقوا فى الخزانة.

(

)
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 )11ألقت األرملة من فضلتها .ألقت كل ما عندها كل معيشتها.

)

(

( )11لماذا ضل الودوقيون؟
(" )11فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل  " ...ماذا فى إجابة الكاتب يشير إلى ذلك؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )12مع أن يسوع هو رب داود إال أنه هو أيضا ً ابن داود من جهة
( )13تحرزوا من

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

 )1المشى بـ

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

الذين يرغبون :

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

 )2التحيات فى

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

 )3المجالس األولى فى
 )4المتكآت األولى فى

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

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

اإلصحاح الثالث عشر
( )1لفىت واحىىد مىىن التالميىىذ نظىىر يسىىوع إلىىى حجىىارة الهيكىل وأبنيتىىه حينمىىا كىىان يسىىوع
التالميذ عن خراب الهيكىل حينمىا كىان
لنتعلم المثل وطلب من التالميذ أن
أما المختارون فألجلهم

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

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

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

أمىا دانيىال فقىد تنبىأ عىن

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

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

وأشىار يسىوع إلىى

لكى ال يكون هىربهم فىى شىتاء .وأعطىى الويىل لىـ

وفى النهاية يرسل مالئكته فيجمعونهم من

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

وسىىأله أربعىىة مىن

من أقواء

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

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

و

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

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

إلى أقواء

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

(" )2أنظروا " بمعنى النظىرة الروحيىة أو االسىتنارة الواعيىة  ..تكىررت عىدة مىرات فىى الحىديث عىن عالمىات النهايىة.
أحورها؟
------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

( )3عند رؤية رجسة الخراب ماذا يفعل كل من :
 )1الذى فى اليهودية {الحياة الشكلية}

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

 )2الذى على السطح {القامة الروحية العالية}

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

 )3الذى فى الحقل {حقل الخدمة والعمل مع هللا}

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

( )4متى ؟
 )1ال نرتاع.
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{االرتقاء والسمو}
{ال يعود للعالم}
{الينظر إلى الوراء}

 )2ال نودق.
 )3ال نعتنى من قبل بما نتكلم به.
 )4نهرب من اليهودية إلى الجبال.
( )5ضع عالمة (√) أمام العبارة الوحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة :
 )1كالم يسوع عن النهاية مقوود به فقط نهاية العالم.

(

)

 )2كالم يسوع عن النهاية مقوود به خراب أورشليم ونهاية العالم.

(

)

 )3الحروب البد أن تكون لكنها ال تعنى المنتهى.

(

)

 )4الزالزل والمجاعات واالضطرابات تعنى مبتدأ األوجاع.

(

)

 )5أن يكرز باإلنجيل فى جميع األمم  ..العالمة التى تسبق المنتهى مباشرة{ .مت}24

(

)

 )6رجسة الخراب هى تقديم خنزير على مذبح المحرقة فى الهيكل.

(

)

 )7لو لم يقور الرب تلك األيام لم تخلص نفس.

(

)

 )8يستطيع المسحاء الكذبىة واألنبيىاء الكذبىة أن يوىنعوا معجىزات حقيقيىة يضىلون بهىا لىو أمكىن المختىارين أيضىاً.
(

)

 )9من عالمات الضيقة أن الشمس تظلم والقمر ال يعطى ضوءه.

(

)

 )11تظهر أوراق التين قرب حلول فول الويف.

(

)

 )11الحق أقول لكم ال يمضى هذا الجيل حتى تكون نهاية العالم.

(

)

 )12الحق أقول لكم ال يمضى هذا الجيل حتى يكون خراب اورشليم.

(

)

 )13اإلبن ال يعلم ساعة النهاية.

(

)

 )14الهدف من الحديث عن النهاية هو السهر.

(

)

 3 )15أزمنة يحتمل أن يأتى فيها رب البيت  :مساء – نوف الليل – صباحاً.

(

)

اإلصحاح الرابع عشر
( )1لم يرد رؤساء الكهنة أن يمسكوا يسوع فى العيد .لماذا؟
( )2ما نوع الطيب الذى سكبته المرأة ؟ وبكم يقدر؟
( )3يقرأ الجزء األول من ص  11-1 : 14فى أسبوع البوخة .فى أى يوم وأى ساعة؟
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( )4لماذا لم يسلم يهوذا يسوع مباشرة بعد اتفاقه مع رؤساء الكهنة؟
( )5ما هى مالمح العلية؟
( )6لم يشير يسوع صراحة إلى المكان الذى يأكل فيه الفوح ..ترى لماذا؟
( )7ذهىب يهىوذا إلىى رؤسىاء الكهنىىة ليسىلم يسىوع فلمىا سىمعوا
يسلمه .ابتدأوا

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

أمىىا التالميىذ حينمىا عرفىوا أن واحىداً مىىنهم

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

( )8تسبح الكنيسة مزمور { 151سبحوا هللا فى جميع قديسيه} أثناء التناول كما فعل التالميذ فبعدما تناولوا جسد الرب
ودمه

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

وخرجواإلى جبل الزيتون.

( )9ما العالمة التى سلم بها يهوذا معلمه؟
( )11صاح الديك للمرة األولى بعدما أنكر بطرس المرة
( )11كل التالميذ هربوا  ،لكن بطرس تبعه

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

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

وصاح ثانية بعدما أنكر بطرس المرة

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

أما يوحنا فلم يفارقه حتى الوليب.

( )12ضع عالمة (√)أمام العبارة الوحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة :
 )1برر يسوع ما فعلته المرأة من سكب الطيب على رأسه أنه ليس معهم فى كل حين.

(

)

 )2فى حادثة سكب الطيب أشار يسوع إلى موته.

(

)

 )3يقرأ إنجيل ساكبة الطيب فى ليلة خميس البوخة.

(

)

 )4اعتبر ق .مرقس الفوح والفطير عيداً واحداً { 8أيام} وعليه إعتبر الفوح اليوم األول من الفطير( .

)

 )5اإلنسان حامل جرة الماء يقال انه مرقس .والعلية هى ملك أمه.

(

)

 )6التزم بطرس بوعده للمسيح .إن شك فيك الجميغ فأنا ال أشك.

(

)

 )7لو اضطررت أن أموت معك ال أنكرك .قالها يعقوب أيضاً.

(

)

 ..." )8لكن ليكن ال ما أريد أنا بل ما تريد أنت" رددها يسوع  3مرات.

(

)

 )9بعد صالته األولى قال يسوع لتالميذه أما قدرتم أن تسهروا ساعة واحدة.

(

)

 )11أقبل يهوذا والجمع على يسوع وهو يولى.

(

)

 )11استل واحد {بطرس} سيفه وقطع أذن رئيس الكهنة.

(

)

 ... )12فتركه الجميع وهربوا ع 51أى يهوذا والجمع والجنود.

(

)

 )13الشاب الذى هرب عريانا ً يقال أنه ق .مرقس.

(

)
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 )14لم يجد رؤساء الكهنة شهادة على يسوع ليقتلوه ألن كثيرين شهدوا عليه زوراً.

(

)

 )15لم يجد رؤساء الكهنة شهادة على يسوع ليقتلوه ألن شهادات الزور لم تتفق.

(

)

 )16لم يحتاج المجمع إلى شهود ألن شهادتهم زور.

(

)

 )17أنكر بطرس الثالث مرات أمام جاريتين والحاضرين فى الدهليز.

(

)

 )18لغة بطرس كانت تشبه لغة المسيح.

(

)

اإلصحاح الخامس عشر
( )1لماذا تعجب بيالطس؟
( )2فى قوة الوليب  3لووص .من هم؟
( )3سجن باراباس من أجل

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

و

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

وأول عذاب ليسوع أمر به بيالطس هو

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

( )4وجه بيالطس عرضه بإطالق ملك اليهود للجموع وليس لرؤساء الكهنة .لماذا؟
( )5فمضى به العسكر إلى داخل الدار .أى دار؟
( )6الثوب األرجوان  +إكليل الشوك  +تحية يسوع بقولهم "السالم يا ملك اليهىود"  +الضىرب علىى رأسىه القوىبة ثىم
السجود له  ...هذه عالمات إستهزاء العسكر بيسوع ما الذى لم يذكر فيها؟
( )7اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ع 24وضحها ق .يوحنا بقوله "اقتسىموا

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

بيىنهم وعلىى

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

ألقوا قرعة {يو .}19
(" )8أحوى مع آثمة" متى تمت هذه النبوة؟
( )9معىىروف أ ن صىىلب المسىىيح تىىم فىىى السىىاعة السادسىىة .أمىىا ق .مىىرقس فأشىىار إلىىى توقيىىت بدايىىة عمليىىة الوىىلب
{موكب الوليب} فقال وكانت الساعة
( )11أسلم يسوع روحه بقوله

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

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

فولبوه.

{يو }19

( )11حينما طلب يوسف الرامى جسد يسوع من بيالطس تعجب بيالطس .لماذا؟
()12

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

الرامى جسد يسوع من بيالطس .وبيالطس

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

( )13كانت مريم المجدلية ومريم أم يوسى تنظران أين وضع .لماذا؟
( )14على الوليب صرخ يسوع بووت عظيم مرتين :
 )1فى األولى  :قال :

----------------------------------------------------------------------- ------------------
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الجسد.

 )2فى الثانية قال :

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

{يو } 31 : 19

(" )15حقا ً كان هذا اإلنسان ابن هللا" قالها قائد المئة .ماذا رأى ليقولها؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )16ضع عالمة (√) أمام العبارة الوحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة :
" )1أتريدون أن أن أطلق لكم ملك اليهود" قالها بيالطس مقرأ أن يسوع هو ملك اليهود.

(

)

 )2أطلق بيالطس باراباس وأسلم يسوع بعدما اقتنع بكالم الجمع.

(

)

 )3ألبسوه أرجوانا ً اى ثوبا ً لونه أحمر {ثوب الملوك} ليستهزأوا به.

(

)

 )4صلب يسوع وهو يرتدى ثوب األرجوان.

(

)

 )5عرض سمعان القيروانى أن يحمل الوليب مع يسوع.

(

)

 )6الوحيد الذى ذكر الكسندرس وروفس ،أوالد سمعان القيروانى هو ق  .مرقس.

(

)

 )7جلجثة – غولغوثا – جمجمة – االقرانيون  ..مترادفات للمكان الذى صلب فيه يسوع.

(

)

 )8الخمر الممزوجة بالمر كانت تستخدم لتخفيف اآلالم ،لذلك رفضها يسوع ليتجرع كأس اآلالم كاملة.

(

)

 )9عير اللص اليسار يسوع أما اليمين فلم يعيره قط.

(

)

 )11على الوليب نادى يسوع إيليا.

(

)

 )11عند موت يسوع انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل أى أن الموالحة بدأت من فوق من عند اآلب( .

)

(

)

 )12مريم أم يعقوب الوغير هى مريم أم ابنى زبدى {يعقوب ويوحنا}.

اإلصحاح السادس عشر
( )1أكثر ما شغل بال المريمات فى طريقهن إلى القبر هو :
( )2أين جلس الشاب داخل القبر؟
( )3كم شيطان سكن المجدلية؟
( )4وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى ألثنين منهم .من هما؟
( )5ماذا يستطيع المؤمن تجاه :
 )1الشياطين :
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 )2الكالم :
 )3الحيات :
 )4الشئ المميت :
 )5المرضى :
( )6ظهر يسوع عدة مرات بعد قيامته .ما الظهورات التى ذكرها ق.مرقس؟
( )7ما الذى يثبت الكالم؟
( )8ضع عالمة (√) أمام العبارة الوحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة :
 )1حينما آتت المريمات إلى القبر وجدن الحجر قد دحرج.

(

)

 )2لما دخلت المريمات إلى القبر وجدن شابين  .واحد عند الرأس واآلخر عند الرجلين.

(

)

" )3من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر" انفرد بذكرها ق.مرقس.

(

)

 )4أشار الشاب للمريمات إلى مكان دفن يسوع.

(

)

 )5أشار الشاب للمريمات أن يذهبن ويقلن لبطرس أن يسوع يسبقهم إلى الجليل.

(

)

 )6فرحت المريمات برؤية القبر فارغا ً فخرجن سريعا ً منه.

(

)

 )7كان التالميذ قساة القلوب فلم يودقوا القيامة.

(

)

 )8لم يودق التالميذ الذين سمعوا أنه قام.

(

)

 )9ذهبت المريمات إلى القبر والظالم باق.

(

)

 )11طاوعت المريمات كالم الشاب {المالك} وذهبن قلن لتالميذه ولبطرس.

(

)

 )11أول من بشر التالميذ بالقيامة هى المجدلية.

(

)

 )12لم يودق التالميذ كالم المجدلية لكنهم صدقوا كالم التلميذين.

(

)

نتيجة المسابقة
رقم اإلصحاح

الدرجة العظمى

األول
الثانى
الثالث
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درجة المتسابق

الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادى هشر
الثانى عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر
السادس عشر
المجموع
ملحوظة :
عدد المتسابقين هو :
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