
 آمين. سم اآلب واالبن والروح القدس ، إله واحداب
 أورالندو ، فلوريدا -كنيسة القديسة رفقة األرثوذكسية 
 كبيرصوم اللمسابقة الكتاب المقدس ل

 سفر الرؤيـــــــــــا
 

 

 : ........................................................االسم 

 ..................................................: رقم التليفون

 

 :االصحاح األول

 :كاتب سفر الرؤيا هو -١

 القديس يوحنا المعمدان                 ب القديس يوحنا ذهبى الفم-أ

 ال أحد مما سبق -د  القديس يوحنا الحبيب -جـ

 

 :سفر الرؤيا يقرأ كامالً أثناء  -٢

 لة أبوغلمسيسلي -ب   الجمعة العظيمة -أ

 عيد الرسل -د   أحد الشعانين -جـ

 

 ........... اهد األمين إشارة للرب يسوع الش -٣

 د لألبالشاه -ب لإلعالن اإللهى اهد الحقيقيالش -أ

 د لكنيستهاهشال -د    د لقيامتهاهالش -جـ

 

 ......................البداية والنهاية إشارة إلى  -٤

 االبن خالق، وهو خالق كل اللغات -ب  هيتهولتؤكد أاالبن التي أبدية  -أ

 االبن كلى المعرفة -د  االبن هو مصدر الحكمة والمعرفة -جـ

  

 .......: ........................................................ة كنائس في هذا االصحاح هم السبع -٥

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

 

 .....................نقى كما لو كانت محميتان في أتون، وصوته كصوت ... ...............رجاله كانت مثل  -٦

  

 :االصحاح الثانى

 

 (:٥ -١من )رسائل إلى السبع كنائس رتب تسلسل ال -٧

 يكتب إلى مالك الكنيسةالقديس يوحنا   -ب               من له أذنان للسمع فليسمع  -أ

 وصف السيد المسيح لنفسه -د الوصية لمالك كنيسة -جـ

 ملخص الرسالة ومدحهم أو توبيخهم -و

 ماذا يمكن أن ينجى مالك كنيسة أفسس من زحزحة منارته؟  -٨

 تعاليمه الخاطئة  -ب   التوبـــــــة                 -أ

 ترك الملذات األرضية -د  قانونه الروحىاتباع  -جـ

 

 ..................................................................................؟ من هم النيقوالويين -٩

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

 

 ...................................إلى الموت فسأعطيك ..................... كن  -١١

 

 .....قصته مذكورة في سفر . في كنيسة برغامس قوماً متمسكين بتعليم بلعام الذى كان يعلم باالق -١١

 9يشوع االصحاح   -ب                2صموئيل األول االصحاح -أ

 6التثنية االصحاح -د 22 العدد االصحاح -جـ

 ........كوكب الصبح يشير إلى  -١٢

 مشاركة مجد السيد المسيح  -ب                      يسوع المسيحالرب -أ

 كل ما سبق -د                      الحياة األبدية -جـ



 

 :االصحاح الثالث

 

 ................فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ و  -١٣

 صورة الكالم الصحيح  -ب   تــــــب                -أ

 ما تعلمت -د ما عنــــدك -جـ

 

 ..............يأتون ويسجدون أمام رجليك، المقصود بالسجود  أصيرهم -١٤

 أنفسهم  يخضعون  -ب                 معاملة الفالدلفيين كآلهة-أ

 لآلبالسجود  -د  الرجوع لعبادة األوثان -جـ

 

 ..........بداية الخليقة لألب، باإلشارة للسيد المسيح  -١٥

 ضابط الكل  -ب خلق أوالً قبل كل األشياء                -أ

 جـ &ب  -د  مبتدأ ومصدر خلق اآلب -جـ

 

 ...................................................: .....................................اكتب كل الصفات التي تشير للسيد المسيح في هذا االصحاح  -١٦

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

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

  

 :كانت مشكلة مالك كنيسة الالودكيين  -١٧

 الفتور الروحى  -ب                  التعاليم الخاطئة-أ

 اليهود لهم مكانة بالكنيسة -د  التهاون في اإليمان -جـ

 

 .............يشير إلى سر " إن سمع أحد صوتى وفتح الباب، أدخل إليه وأتعشى معه " -١٨

 االفخارستيا -ب  مسحة المرضى                -أ

 ةجالـزي -د  يةدمعموال -جـ

 

 :االصحاح الرابع

 

 ................. كان حولهوصف فى هذا اإلصحاح كما العرش  -١٩

 سبع كواكب  -ب   قوس قزح                -أ

 جميع الشهداء -د  سبع نجوم -جـ

 

 .......................األربعة والعشرين شيخاً ترمز إلى  -٢١

 االثنى عشر نبياً الصغار، واالثنى عشر سبط-أ

  يعقوب واالثنى عشر تلميذاً االثنى عشر ابناء -ب

 االثنى عشر نبياً الصغار، واالثنى عشر تلميذاً  -جـ

 ليس مما سبق - د

 

 ..................وصفهم موجود كمثل " حول العرش أربعة كائنات حية" -٢١

 ٤-١:  ١٧دانيال   -ب                    ٤:  ٣متى -أ

 ٣-١: ٦ اشعياء -د  ١١-٧:  ١٤حزقيال  -جـ

 

 ..................كرمز لـــ  تصور الحيوانات األربعة حول العرش -٢٢

 االنجيليين األربعة  -ب                  األربعة ذبائح المقبولة-أ

  أربع أركان قبة الكنيسة -د  األربع اتجاهات -جـ

 

 .ير المتجسدةمستوحاه من تسابيح المخلوقات غ....................................  -٢٣

 الثالث تقديسات  -ب  القديسين                 مجمع-أ

 "كرسيك يا إلهى" ٦:  ٤٥مزمور  -د  قانون األيمان -جـ

 

 



 :االصحاح الخامس

     

 .....................إشارة إلى " األسد الذى من سبط يهوذا" -٢٤

 يهوذا ابن يعقوب  -ب   الملك داود                -أ

 القديس يوحنا نفسه -د  المسيحيسوع  -جـ

 

 .....................السبع قرون والسبع عيون إشارة إلى  -٢٥

 يسوع المسيح هو أسقفنا الحقيقى  -ب ملئ السيد المسيح بالقوة والمعرفة             -أ

  مظهر من مظاهر الطبيعة اإللهية -د     السبع قرون للسبع تيجان -جـ

 

 ..................إشارة إلى لصلوات الطقسية االصحاح تستخدم الكنيسة البخور في امما قرأت في هذا  -٢٦

 الروحية لليقظة  -ب     للتأكــــيد            -أ

 للشكــــــــر -د     للتبجيل و التكريس -جـ

 

 :االصحاح السادس

 :صل بين الجمل من اإلصحاح  -٢٧

 يوم الرب  -١     األول              ختمال-أ

 روح الغلبة -٢     الثانى ختمال-ب

 الحــــــرب -٣     لثالثا ختمال -جـ

 الغــــالء -٤  الرابع ختمال -د

 الموت الممتد -٥  الخامس ختمال -هـ

 طلب الشهداء لالنتقام -٦  السادس ختمال -و

 

 "لدمائنا.. ............و ... .........حتى متى أيها السيد القدوس والحق ال : "وصرخوا بصوت عظيم قائلين -٢٨

 و تقضي تقتل  -ب      و تنتفمتقضى-أ

            و تقتل تنتقم -د     و تعصب تسحق -جـ

 

 ...............................................................................الثياب البيض إشارة إلى  -٢٩

 

 : االصحاح هذان م................... تقليد اتبعت الكنيسة  -٣١

 بناء الكنائس على رفات الشهداء  -ب  صوم األربعاء والجمعة            -أ

 م الفرس في الحرباستخدا -د     طلب االنتقام -جـ

 

 :بعاالصحاح السا

 

 :السابع واألخير إشارة إلى  ختمال -٣١

 الكنيسة المنتصرة في العهد الجديد فقط -ب أنقذت من غضبه             التي  كنيسة المؤمنين-أ

 الكنيسة المنتصرة في العهد القديم فقط -د     الكنيسة المجاهدة تتعامل مع العالم الفاسد -جـ

 

 كم عدد األسباط المذكورين بهذا اإلصحاح؟ -٣٢

 ١١ -ب                ٩-أ

 ١٢ -د     ١١ -جـ

 

 :  المئة وأربعة وأربعون ألفاً إشارة إلى -٣٣

   .الملكوتهم فقط من يفوزوا ب-أ

 استطاع القديس يوحنا رؤيتهم ولكن كثيرون يذهبون للملكوتالذين  -ب

 لكماليمثل ا رمزىالرقم  -جـ

 جميع االجابات خاطئة -د

ولكن لديهم جميعاً شيء واحد . جميع األمم والقبائل والشعوب واأللسنة ي تقف أمام العرش انهم منيصف هذا االصحاح الجموع الت -٣٤

 ......................مشترك 

 جميعهم بثياب بيض وفى أيديهم سعف النخيل -ب               جميعهم شهداء-أ

 جميع االجابات خاطئة -د     جميعهم كهنة وشمامسة -جـ



 

 :إشارة إلى " الثياب البيض وسعف النخيل" -٣٥

 الزهد -ب               النقاء والنصرة-أ

 الحب والتجمع -د     احتفال أحد الشعانين -جـ

 

 :إشارة إلى " غسلوا بدماء" -٣٦

 سر الميرون -ب   مسحة المرضى            -أ

 الكهنوت -د     المعمودية -جـ

 

 :االصحاح الثامن

 ...................كل مالك قد أعطى  -٣٧

 ســــــيف -ب    مبخرة            -أ

 نجمــــــــة -د     بـــــــوق -جـ

 :له صل كل صوت بوق بالضربة المناسبة  -٣٨

 ضربة المياه  -١    صوت البوق األول             -أ

 ضربة النبات -٢    صوت البوق الثانى-ب

 ضربة السماء -٣     صوت البوق الثالث -جـ

 ضربة الجراد -٤  صوت البوق الرابع -د

 ضربة البحار -٥  صوت البوق الخامس -هـ

 ضربة المالك من الفرات -٦  صوت البوق السادس -و

 

 : ما حدث في  يشبهوق المالك في هذا اإلصحاح صوت ب -٣٩

 ٢١قضاة  -ب                ٤دانيال -أ

 ٦يشوع  -د     ١٧ارمبا  -جـ

 

 :االصحاح التاسع

 

 .........................يعطى للمئة وأربعة وأربعون ألفاً " ختم هللا على جباههم" -٤١

 لروحانيتهم -ب                كهدية-أ

 جميع االجابات خاطئة -د     لحمايتهم -جـ

 

 المسيحيون يحصلون على ختم الروح القدس................ خالل سر  -٤١

 التوبة واالعتراف -ب                الزواج-أ

 تنــــــــاولال -د     ميرونال -جـ

 

 .....................يشير إلى ". أما بقية الناس الذين يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا" -٤٢

 الخطية ولم يتوبوا بالرغم من األوبئة الذين فى-أ

 جميع االجابات خاطئة -د  أيديهم أعمال رحمةأعمال  -جـ    الذين لم يقتلوا ألنهم صالحين-ب

 :االصحاح العاشر

 

 ................رأيت مالكاً آخر قوياً نازالً من السماء متسربالً  -٤٣

 قزح بقوس -ب    بالشمس            -أ

 بعمود نار -د     بالسحاب -جـ

 

 .........................فى .................... للقيام به يشبه األمر لــ  األمر للقديس يوحنا -٤٤

 (١٢دانيال )دانيال  -ب               (١١حزقيال )حزقيال -أ

 (٢يونان )يونــــان  -د     (٨اشعياء )اشعياء  -جـ

 

 ....................يوحنا للمالك وقال له ذهب القديس  -٤٥

 عرفنى الطريق -ب     صلى ألجلى            -أ

 اعطنى السفر الصغير -د     ارحمنى -جـ

 



 .رمز لتلقى الوحى من هللا........................  -٤٦

 اعطى السفر لألكل -ب   تقديم البخور لفم هللا            -أ

 يوم ٤١عدم النوم لمدة  -د     من الفمخروج نار  -جـ

 

 "يكون حلواً في فمك ولكنه مراً في جوفك"اشرح  -٤٧

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

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

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

 :االصحاح الحادى عشر

 

 ..............سأل المالك القديس يوحنا قياس  -٤٨

 المذبـــــح -ب                هيكل هللا-أ

 جميع االجابات خاطئة -د     خارج المحلة -جـ

 

 ..............................االثنين وأربعون شهراً رمزاً إلى  -٤٩

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

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

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

 ....................المسوح رمز إلى  -٥١

 الفـــــــرح -ب                التوبــــــــــة-أ

 الصـــــوم -د     الثروة -جـ

 

 .............هذا االصحاح مماثلة ألحداث  حداثأ -٥١

 ٤زكريا  -ب                ٤صفنيا -أ

 ٤حبقوق  -د     ٤عوبيديا  -جـ

 

 لماذا يفرح الذين على األرض لرؤيتهم األنبياء الموتى؟ -٥٢

 ألنهم أحبوا مشهد الدم -ب  .ألن األنبياء الموتى يعذبون ضميرهم-أ

 كل مما سبق -د  .آخرألنهم ليس لديهم اختيار  -جـ

 

 ما كان مصير الشاهدين؟ -٥٣

 صعدا إلى السماء فى السحابة -ب               قاموا من األموات-أ

 كل ما سبق -د     رآهم أعداءهم ممجدين -جـ

 

 "نشكرك أيها الرب اإلله القادر على كل شيء الكائن والذى كان والذى يأتي: "من قال  -٥٤

 جميع الشعوب -ب                األنبياء-أ

 جميع االجابات خاطئة -د     األربعة والعشرون شيخاً  -جـ

 

 .في هيكله........ ............................................وظهر ........... .........................................وانفتح الهيكل في  -٥٥

 

 :االصحاح الثانى عشر

 ...................اإلمرأة المتسربلة بالشمس رمز إلى  -٥٦

 أمهات أطفال بيت لحم -ب                الكنيسة-أ

 مـــــــــــالك -د  أمهات الشهداء -جـ

 

 ....................التنين يرمز إلى  -٥٧

 الشيطان -ب                رئيس المالئكة-أ

 الرب يسوع -د     القديس يوحنا -جـ

 

 .....................وكان التنين مزمعاً أن  -٥٨

 يدمر المسيح -ب                يدمر االرض-أ

 يدمر الكون -د     يدمر المرأة -جـ



 

 صورت................ في هذا االصحاح أيقونة  -٥٩

 حصن اإلله -ب                أم اإلله-أ

 القديس مرقص -د     رئيس المالئكة ميخائيل -جـ

 

 ..............المؤمنين كانوا قادرون على غلبة الشيطان بــ  -٦١

 بالعمل الجاد -ب                دم المسيح-أ

 بمساعدة المالك -د     بالتوبة -جـ

 

 :إشارة إلى " الذين لم يحبوا حياتهم حتى الموت" -٦١

 المعترفون -ب               الذين قتلوا أنفسهم-أ

 جميع المسيحيين -د     الشهداء -جـ

 

 .................الشيطان لديه فترة معاناة لـ  -٦٢

 مدة قصيرة -ب                مدة طويلة-أ

 سنة ١١١١ -د     يــــــــوم -جـ

 

 :االصحاح الثالث عشر

 

 :إشارة إلى " عشرة قرون وسبعة رؤوس" -٦٣

 السيادة -ب                القدرة-أ

 اللطف -د     الحكمة -جـ

 

 .أعطى الوحش القدرة ليس الضطهاد الكنيسة ولكن لبركتها -٦٤

 خطأ -ب               صح-أ

 

 ...............كصورة يرى التقليد الكنسى الوحش  -٦٥

 ارميــــــــا -ب                المسيح الدجال-أ

 فرعـــــــون -د     رئيس كهنة اليهود -جـ

 

 ............هو " الوحش الطالع من األرض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين" -٦٦

 العالم ديانات -ب               الشهداء الحقيقيين-أ

 االنجيل كرازة -د     لحاداال -جـ

 

 ..............بــ " يجعل ناراً تنزل من السماء على األرض" -٦٧

 قوة الروح القدس -ب               وسائل خداع وسحر-أ

 الحكماء المختارين -د     قوة اآلب -جـ

 

 :االصحاح الرابع عشر

 ...............المئة وأربعة وأربعون ألفاً لهم  -٦٨

 اسم الخروف -ب               اسم اآلب-أ

 اسم أبدى -د     الشهـيداسم  -جـ

 ....................يصف المائة وأربعون ألف األطهار ألنهم في هذا االصحاح  -٦٩

 كانوا بتوليين -ب               من الرهبان-أ

 كانوا مسيحيين -د     كانوا مخلصين هلل -جـ

 .......................يشجع الناس إلى كان المالك الطائر في هذا اإلصحاح  -٧١

 السجود ومخافة الرب -ب               التوبـــــــة-أ

 تمجيد أباهم في السموات -د     التوقف عن اضطهاد المسيحيين -جـ

 

 .............عنصران مهمان في خالصنا  هذا اإلصحاح تصوران١٢،١٣اآليتان  -٧١

 يمان والبراإل -ب              العدل والرحمة-أ

 الجهاد الروحى -د     اإليمان واألعمال -جـ



 ..............في أواخر هذا االصحاح نرى صورتان للحصاد  -٧٢

 ارسال الشيطان إلى حفرة النار -ب            حصاد الحبوب وحصاد العنب-أ

 ب ، جـ -د  الشهداء يحكمون على قاتليهم    -جـ

 

 :االصحاح الخامس عشر

  

 ........................حيث يمكن أن نجد تسبحة موسى وإسرائيل في " تسبحة موسى"التسبحة المذكورة في هذا االصحاح بعنوان  -٧٣

 ٣٧خروج  -ب               ١١خروج -أ

 جميع االجابات خاطئة -د     ١٥خروج  -جـ

 ....................ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق نقى .................. وهم متسربلون ................... وخرجت من الهيكل  -٧٤

 الجميع كانوا قادرون على دخول الهيكل قبل سبع ضربات السبعة المالئكة -٧٥

 خطـــــــأ -ب               صــــــــح-أ

 

 :االصحاح السادس عشر

 

 :صل الجمل بما يقابلها حسب هذا الصحاح  -٧٦

 حدثت دمامل خبيثة  -١    الجامــــــة األولى             -أ

ً  -٢    الجامــــــة الثانىة-ب  المياه والينابيع فصارت دما

ً البحر  -٣     الجامــــــة الثالثة -جـ  صار دما

 عطيت أن تحرق الناس بناراالشمس  -٤  الجامــــــة الرابعة -د

 ت ماؤهنشفنهر الفرات  -٥  الجامــــــة الخامسة -هـ

 الهواء فخرج صوت عظيم -٦  الجامــــــة السادسة -و

 صارت مملكته مظلمةو عرش الوحش  -٧  الجامــــــة السابعة -ن

 .الدمامل الخبيثة والردية جاءت على الجميع بما في ذلك المائة وأربعة وأربعين الف -٧٧

 خطــــــأ -ب               صـــــح-أ

 ....................المذكورة في هذا االصحاح هي  المالك الثالث نفهم أن األوبئةمن تسبحة  -٧٨

 تذكرة األوبئة التي حدثت للمصريين -ب               حكم هللا العادل-أ

 كل ما سبق -د     تحذير من هللا -جـ

 ..............االحتراق بنار احتراقاً عظيماً هو عقاب الذين  -٧٩

 لم يتوبوا -ب              لربجدفوا على اسم ا-أ

 كل ما سبق -د     أعطوا مجداً للرب -جـ

 

 :االصحاح السابع عشر

 

 ولمن؟" هلم فأريك دينونة الزانية العظيمة على المياه الكثيرة"من القائل  -٨١

 الخروف للقديس يوحنا -ب              المالك للقديس يوحنا-أ

 اآلب للقديس يوحنا -د    الخروف للمؤمنين األبرار -جـ

 المرأة الجالسة على وحش قرمزى تمثل الكنيسة المنتصرة -٨١

 خطـــــــأ -ب               صــــــح-أ

 

 :االصحاح الثامن عشر

 ................فى هذا االصحاح دعوة لشعب هللا  -٨٢

ً -أ  االتفصال عن العالم  -ب              ترك العالم جسديا

 جميع االجابات خاطئة -د  شهادة   االجتهاد نحو ال -جـ

 .................الخطية كما جاء في  تفاخريرمز إلى " ألن خطاياها لحقت السماء" -٨٣

 ٣١خروج  -ب               ١١تكوين -أ

 ٢التثنية  -د     ٤الالويين  -جـ

 

 :االصحاح التاسع عشر

 .االصحاح فى العهد الجديد كلههي كلمة التسبحة التي ظهرت فى هذا ...................  -٨٤

 آمين -ب               المجد-أ

 هلليلويا -د  اكسيوس -جـ



 .............................فى هذا االصحاح الرب يسوع المسيح وصف كــــ  -٨٥

 رب األرباب -ب               كلمة هللا-أ

 كل ما سبق -د     ملك الملوك -جـ

 .الكنوز الدينوية ومحبة العالم هزمواتبين أن  ٢١،  ٢١اآليتان  -٨٦

 خطــــــأ -ب               صـــــــح-أ

 

 :االصحاح العشرين

 

 .األلف سنة التي قيد فيها الشيطان واأللف سنة التي يحكم فيها السيد المسيح والقديسين هي داللة على المدة الطويلة من الزمن -٨٧

 خطــــــأ -ب               صـــــــح-أ

 ..................قف أمام هللا على عرشه في الدينونة األبدى يواجه الموتى بـــ ي -٨٨

 أعمالهم -ب               الشيطان-أ

 القديسين -د     إيمانهم -جـ

 ..........".............................................................................وكل من لم يوجد مكتوباً فى سقر الحياة " -٨٩

 :االصحاح الواحد والعشرين

 .......................فى بداية هذا االصحاح رأى القديس يوحنا الكنيسة المنتصرة كــــــ  -٩١

 العروس المهيئة لعريسها -ب              الكوكب المضئ-أ

 النهر البلورى -د     الفرس األبيض -جـ

 .معنا........ .................................مع هللا ويكون ......... .............................في السموات سنكون "في هذا االصحاح  -٩١

 .......................................................................................................................صالة قصيرة ب( ٤)تأمل في اآلية  -٩٢

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

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

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

 .........................من الذى يغلب هو  -٩٣

 الذى يرث كل شئ -ب               ابن هللا-أ

 كل ما سبق -د     هللا سيكون إلهه -جـ

 ...............تشير إلى تم بناء أوىشليم السمائية على اثنى عشر أساساً وهى االثنى عشر رسوالً  -٩٤

 استشهاد االثنى عشر رسوالً  -ب            الكنيسة الحقيقية هي الكنيسة األولى-أ

 جميع االجابات خاطئة -د        الرسل هم رمز لألسباط االثنى عشر -جـ

 .أورشليم السمائية بها هيكل جميل مصنوع من البلور والحجر النادر -٩٥

 ـــــأخطــ -ب               صـــــــــح-أ

 .سراجها..................... قد أنارها و ......................... والمدينة التحتاج إلى الشمس والقمر ليضيئا فيها ألن  -٩٦

 

 :االصحاح الثانى والعشرين

 

 ............................هللا اآلب واالبن يتقاسمان العرش الواحد إشارة إلى  -٩٧

ً  -ب              جوهر اآلب واالبن-أ  المؤمنين يسجدون لالثنين معا

 كل ما سبق -د     عرش يرمز لآلب المتجسدال -جـ

 ........................المالك منع القديس يوحنا ألنه  -٩٨

 أنه أظهر له احترامه -ب             كان على وشك أن يفقد إيمانه-أ

 سقط وسجد له -د     أنه شعر أنه غير مستحق -جـ

 أى آية كشف عنها الرب يسوع أنه هو المسيح الذى تنبأ به؟   -٩٩

 ١١ -ب                ٢-أ

 ٢١ -د     ١٦ -جـ

ً ................ .................................انا "  -١١١  وعآمين تعالى أيها الرب يس. سريعا

 


