
 ’’...جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله‘‘ مرقس ١: ١٤.

’’...جاء يسوع إلى ------ يكرز ------- ملكوت -----‘‘ مرقس ١: ١٤.



’’فقال لهما يسوع: «هلمَّ ورائي فأجعلكما تصيران صيَّادي الناس»‘‘ مرقس ١: ١٧.

’’فقال لهما يسوع: «هلمَّ ------ فأجعلكما تصيران ------- الناس»‘‘ مرقس ١: ١٧.



’’فلمَّا رأى يسوع إيمانهم، قال للمفلوج: «يا بنّي، مغفورٌة لك خطاياك»‘‘ مرقس ٢: ٥.

’’فلمَّا رأى ------ إيمانهم، قال للمفلوج: «يا بنّي، ------ لك -------»‘‘ مرقس ٢: ٥.



’’فقام وانتهر الريح، وقال للبحر: «اسكت! ابكم!». فسكنت الريح وصار هدوٌء عظيم‘‘ مرقس ٤: ٣٩.

’’فقام و------ الريح، وقال للبحر: «------! ابكم!». ------- الريح وصار ------- 
عظيم‘‘ مرقس ٤: ٣٩.



م السمكَتين للجميع‘‘ مرقس ٦: ٤١. موا إليهم، وقسَّ ر األرغفة، وأعطى تالميذه ليقدِّ ’’وبارك ُثمَّ كسَّ

م -------  موا إليهم، وقسَّ ر -------، وأعطى ------- ليقدِّ ’’و------- ُثمَّ كسَّ
للجميع‘‘ مرقس ٦: ٤١.



’’فأجاب بطرس وقال له: «أنت المسيح!»‘‘ مرقس ٨: ٢٩.

’’فأجاب ------- وقال له: «أنت -------!»‘‘ مرقس ٨: ٢٩.



’’َمن َقِبَل واحًدا من أوالٍد مثل هذا بِاْسمي يقبلني، وَمن َقِبَلني فليس َيقَبُلني أنا بل الذي
أرسلني‘‘ مرقس ٩: ٣٧.

’’َمن ----- واحًدا من أوالٍد مثل هذا بِاْسمي يقبلني، و---- َقِبَلني فليس َيقَبُلني أنا بل 
الذي -------‘‘ مرقس ٩: ٣٧.



’’فنظر إليهم يسوع وقال: «عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، ألنَّ كلَّ شيٍء
مستطاٌع عند الله»‘‘ مرقس ١٠: ٢٧.

’’فنظر إليهم يسوع وقال: «عند ------ غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، ألنَّ ---- شيٍء 
-------- عند الله»‘‘ مرقس ١٠: ٢٧.



’’فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع‘‘ مرقس ١٠: ٥٠.

’’فطرح ------- وقام و----- إلى -------‘‘ مرقس ١٠: ٥٠.



موا، والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: «أوصنَّا! مبارٌك اآلتي بِاْسم الرَّّب!‘‘ مرقس ١١: ٩. ’’والذين تقدَّ

موا، والذين ------ كانوا يصرخون قائلين: «-------! مبارٌك اآلتي -----  ’’والذين تقدَّ
الرَّّب!‘‘ مرقس ١١: ٩.



’’وتحبُّ الربَّ إلهك من كلِّ قلبك، ومن كلِّ نفسك، ومن كلِّ فكرك، ومن كلِّ قدرتك‘‘
مرقس ١٢: ٣٠.

’’وتحبُّ ------ إلهك من كلِّ -------، ومن كلِّ -------، ومن كلِّ -------، ومن 
كلِّ -------‘‘ مرقس ١٢: ٣٠.



’’السماء واألرض تزوالن، ولكنَّ كالمي ال يزول‘‘ مرقس ١٣: ٣١.

’’------- واألرض -------، ولكنَّ ------- ال يزول‘‘ مرقس ١٣: ٣١.



’’وانشقَّ حجاب الهيكل إلى اثنين، من فوق إلى أسفل‘‘ مرقس ١٥: ٣٨.

’’وانشقَّ ------- الهيكل إلى -------، من فوق إلى ------‘‘ مرقس ١٥: ٣٨.



’’فتطلَّعن ورأين أنَّ الحجر قد دحرج‘‘ مرقس ١٦: ٤. 

’’فتطلَّعن ورأين أنَّ ------ قد --------‘‘ مرقس ١٦: ٤. 



’’أنتنَّ تطلبن يسوع الناصريَّ المصلوب. قد قام! ليس هو َهُهنا‘‘ مرقس ١٦: ٦.

’’أنتنَّ ------ يسوع الناصريَّ -------. قد -----! ليس هو َهُهنا‘‘ مرقس ١٦: ٦.



’’اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلِّها‘‘ مرقس ١٦: ١٥.

’’اذهبوا إلى ------- أجمع و-------- باإلنجيل ------- كلِّها‘‘ مرقس ١٦: ١٥.


