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   مقدمة
  
  .أما بعد ،ل اهللاعلى رسووالصالة والسالم الحمد هللا  

وهـي محاولـة    ،على جـزء عـم والفاتحـة   فهذه المسابقة 
خاصة في هذا الزمن الـذي   ،لربط الناس بكتاب اهللا تبارك وتعالى

 كثرت فيه المسابقات المختلفة والتي قلQR منها ما كـان مرتبطـاً  
لرأينـا   �فلو رجعنا إلى سيرة النبـي  ،باآليات القرآنية وتفسيرها

قرآن ما يدعونا لمراجعـة أوضـاعنا مـع  كتـاب     من االهتمام بال
  .ربنا

وقـد   ،)فيمـا نظـن  (من األقوال ما هو أرجح فيها وكتبنا 
وذلـك لوجـود الخـالف فـي     ) قيـل (اإلجابـات لفظـة    يكون في

التفسير فأي جواب يختـاره المتسـابق يعتبـر صـحيحًا بـإذن اهللا      
نسـأل   �حرصنا على الصحيح من أحاديث المصـطفى  ، مع تعالى

  . تعالى أن يوفقنا لذلكاهللا
وتم تقسيم األسئلة إلى قسمين ففي القسـم األول ال مـانع   

، وال يناسـب  ة فيـه ام المصحف في اإلجابة على األسـئل من استخد
استخدام المصحف في اإلجابـة علـى أسـئلة القسـم الثـاني التـي        

  .تعتمد على حفظ السور و ترتيبها
ناقشـات  ويمكن عرض األسئلة فـي المجـالس وخـالل الم   

وأما في األنشطة  فمـن الوسـائل   ، بين الزمالء حتى تعمQR الفائدةو
المقترحــة فــي العــرض تقســيم المشــاركين إلــى مجمــوعتين 

 - دقيقـة مـثالً  - وإعطائهم السؤال ثم ترك مجـال محـدد بـزمن     
إلجابتين لكل مجموعة فإذا أجابت إحـدى المجمـوعتين مـن أول    

اب من ثـاني إجابـة كـان    إجابة كان لها نقطتين وإذا كان الجو
  .لهم نقطة واحدة



  

  

  

٣

هو  تقسـيم  في المسابقة ومثال آخر للوسائل المستخدمة 
المشاركين إلى قسمين ثـم إعطـاء إحـدى المجمـوعتين سـؤاًال      
وإعطائهم دقيقة للبحث فإن لم يجيبوا ترك المجـال للمجموعـة   

جـال ألسـرع المجمـوعتين فـي     الثانية دقيقة أخرى ثم يترك الم
والوسائل التي يمكن استخدامها يمكن تجديـدها باالبتكـار    ،اإلجابة

والتنويـع حتــى يــزداد التشــويق وينتفــع المشــاركين بمــا فــي  
   .المسابقة من فائدة

كل مـن سـاهم معنـا فـي جمـع أو تنبيـه أو       يجزي اهللا و
بما كان لهم من دور في تقويم هـذه   أو نشر تصحيح أو مراجعة

جيات التربيـة فـي إعـادة    ، كما نشـكر مركـز اسـتراتي   المسابقة
وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله تنسيق المادة وإعادة نشرها، 

  .وصحبه وسلم
  

    المؤلف 
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  القسم األول
  
  

  للمشارك
  

يمكن استخدام المصحف  في اإلجابة على القسم األول من 
  األسئلة
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  )من شر ما خلق  (ما معنى ) س 
  
  .وقيل إبليس وقيل جهنم ،ناتمن شرور الناس والجن والحيوا) ج
  )سورة الفلق   : السورة  (
  
   )ثجاجًا وأنزلنا من المعصرات ماًء(: قال تعالى )  س

  :اختر أحد اإلجابات التالية (فما هو الماء الثجاج 
  ؟)الصب المتتابع/ الكثير / المنبت للنبات / البارد  

  
قـول  () الحج عـج وثـج  :(الثج الصب المتتابع  ومنه الحديث ) ج

  )إنما أثج ثجًا: المرأة
  )سورة عم   : السورة  (
  
  ما معنى نقعا ؟ )فأثرن به نقعا  (: قال تعالى ) س
  
  أي الغبار ) ج
  )العاديات  : السورة  (
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أنزل علي آيـات  :( �آيات  في جزء عم قال فيهن رسول اهللا ) س
  فما هي هذه اآليات ؟) .. لم ير مثلهن قط

  
قـل  {أنزل عليR آيات لم ير مثلهن قـط  (  : �قال رسول اهللا ) ج

صـحيح الجـامع   .. } قل أعوذ برب الناس{و } أعوذ برب الفلق 
  لأللباني

  ) سورة الناس والفلق : السورة  (
  
.. ذكر فيها أنه لن يغلـب عسـر ي�سـرQين      في جزء عمآيات  )س

  فما هي اآليات؟
  
ال ابن ق} فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا{قوله تعالى ) ج

  ..كثير فالعسر األول عين الثاني واليسر تعدد 
  ) الشرح : السورة  (
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آيات أنزلت هذه الليلة لم يـر مـثلهن   :(فيها  �قال الرسول ) س
قل اعوذ بـرب الفلـق  فمـا هـي اآليـات       �وذكر الرسول ) قط

  غيرها ؟
  
  قل أعوذ برب الناس ) ج

ألـم تـر   : (الأنه ق �عن النبي  �عن عقبة بن عامر :وفي مسلم
آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الناس وقل 

  )أعوذ برب الفلق
  
  )سورة الناس : السورة  (
  
  آية في جزء عم تدل على أن علم الساعة ال يعلمه إال اهللا ؟) س
  
فيم أنت مـن  * يسألونك عن الساعة أيان مرساها  (قال تعالى ) ج

  )إلى ربك منتهاها * ذكراها 
  ) سورة النازعات : السورة  (
  
 وكـان يـدعو قريشـاً     � آية عتب اهللا تعالى علـى رسـوله    )س

  رجاء إسالمهم؟
  
  سورة عبس ) أن جاءه األعمى * عبس وتولى(قوله تعالى ) ج
  ) سورة عبس : السورة  (
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تدل  على أن المرء يرى فـي يـوم القيامـة      في جزء عمآية  )س
  صيرا جدا كنصف نهار ؟أنه لبث في الدنيا وقتا ق

  
كـأنهم يـوم يرونهـا لـم يلبثـوا إال عشـية أو        (قال تعـالى  ) ج

  )ضحاها
  ) سورة النازعات : السورة  (
  
تدل على أن المؤمنين يضحكون على الكفار   في جزء عمآية  )س

  .في الجنة
  
  )فاليوم الذين ءامنوا من الكفار يضحكون() ج
  ) المطففين : السورة  (
  
تدل على أنه ال يؤذن ألحد بالكالم في يـوم    زء عمفي جآية  )س

  .القيامة إال لمن يتكلم بالصواب وهم الرسل
  
يوم يقوم الروح والمالئكـة صـفا ال يتكلمـون إال     (قال تعالى ) ج

  )من أذن له الرحمن وقال صوابًا
  ) سورة عم : السورة  (
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نهـر وعدنيـه   : ( �صدقت الحـديث  قـال     في جزء عمآية  )س
عزوجل عليه خير كثير ، هو حوض ترد عليـه أمتـي يـوم     ربي

: النجوم في السماء فيختلج العبد منهم فـأقول   ه عددتالقيامة آني
فما هـو  ) إنك ال تدري ما أحدث بعدك:  رب انه من أمتي فيقول

  النهر وما هي اآلية؟
  
   )إنا أعطيناك الكوثر(:قال تعالى  ...النهر هو الكوثر ) ج
  ) ة الكوثر سور: السورة  (
  
فيهـا أن أصـحاب الجحـيم ال يوجـد فـي        في جزء عـم آية  )س

أكلهم إال ما كان في منتهى الحرارة أو مما ال يستطاع من شـدة  
  برده ونتنه ؟

  
إال حميمـا  * ال يـذوقون فيهـا بـردا وال شـرابا      (قال تعـالى  ) ج

. الحميم هـو الحـار الـذي بلـغ منتهـى حـره وحمـوه         )وغساقا
ما اجتمع من صديد أهل النار وعـرقهم ودمـوعهم   هو : والغساق 

  .فهو ال يستطاع من شدة برده ونتنه.. وجروحهم 
  ) سورة عم  : السورة  (
  

   



  

  

  

١٠

فيها داللة أن اإلنسان إذا لـم يـؤمن ويعمـل      في جزء عمآية  )س
  بينما هذا اإلنسان : ( أحد المفسرينيكن كما قال  صالحًا

 ،ه مخلوق قطك الذي ال يبلغمهيأ حين ينتكس ألن يهوي إلى الدر
  )حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم 

  
لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقـويم ثـم رددنـاه    (:قوله تعالى ) ج

  )أسفل سافلين إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات
  ) التين : السورة  (
  
فيها دليل على رؤية العبد هللا تعالى في يوم   في جزء عمآية  )س

  القيامة؟
  
قـال ابـن كثيـر أي     )إال ابتغاء وجه ربه األعلـى (قوله تعالى ) ج

طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار اآلخرة في روضات النعـيم  
.  
  ) الليل  : السورة  (
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: قال عند تفسيرها الشيخ نسـيب الرفـاعي     في جزء عمآية  )س
فمـا  .. ليس من دليل  على جواز تأخير الصالة عمدًا عـن وقتهـا   

  آلية ؟هي ا
  
  ).فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون  (قال تعالى ) ج
  ) الماعون : السورة  (
  
تضـع الدسـتور   :( أحد المفسـرين قال عنها   في جزء عمآية  )س

وهذا هـو اإلعجـاز الـذي ال    ... اإلسالمي كله في كلمات قصار 
إنه على امتـداد الزمـان فـي جميـع     : وقال ... يقدر عليه إال اهللا 

األعصار ، وامتداد اإلنسان في جميع األدهار ليس هنـاك إال مـنهج   
وكـل مـا وراء ذلـك ضـياع     .. واحد رابح وطريق واحـد نـاج   

  )وخسار
  
إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بـالحق وتواصـوا   ) (ج

  )بالصبر
  ) سورة العصر : السورة  (
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اهللا العباد عن يسأل :  �قال فيها ابن عباس   في جزء عمآية  )س
صحة األبدان واألسماع واألبصار فيم استعملوها وهو أعلم بذلك 

  . منهم 
  
  .)ثم لتسألن يومئذ عن النعيم () ج
  ) التكاثر : السورة  (
  
استدل بها أبو هريرة وطائفـة مـن العلمـاء     في جزء عمآية  )س

  على تفضيل المؤمنين على المالئكة؟
  
  نةالبي )أولئك هم خير البرية() ج
  ) البينة : السورة  (
  
لتسألن عن هذا يوم : ( �قال فيها الرسول   في جزء عمآية  )س

  وكان يقصد طعاما أكله بعض الصحابة ) القيامة 
  
  )ثم لتسألن يومئذ عن النعيم  () ج
  ) التكاثر : السورة  (
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استدل بها اإلمام الشافعي على أن الكفر كله  في جزء عمآية  )س
ورث اليهود من النصارى وبالعكس إذا كـان بينهمـا   ملة واحدة في

نسب أو سـبب يتـوارث بـه ألن األديـان مـا عـدا اإلسـالم كلهـا         
  . كالشيء الواحد في البطالن 

ال يتوارث أهل ملتـين  :( مخالفا لما ذهب إليه اإلمام أحمد لحديث
  .رواه أبو داود و الترمذي وابن ماجة) شتى

  
  الكافرونسورة  )لكم دينكم ولي دين() ج 
  ) سورة الكافرون : السورة  (
  
  ؟يها أن كل أعمال العباد ستكتب آية في جزء عم ف )س
  
   )وكل شيء أحصيناه كتابا (قوله تعالى ) ج
  ) سورة عم  : السورة  (
  
  فيها داللة أن محبة اإلنسان للمال عظيمة ؟ في جزء عمآية  )س
  
  )وانه لحب الخير لشديد(:قوله تعالى ) ج
  ) العاديات :   السورة(
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مـا علمـت   (قالها فرعون بعد قولـه  : آية قال فيها ابن عباس  )س
  .بأربعين سنة )لكم من إله غيري 

  
  )أنا ربكم األعلى (قال تعالى ) ج
  ) سورة النازعات : السورة  (
  
آيتان متتاليتـان يـذكر اهللا فيهمـا نفختـي الصـور األولـى        )س

  .والثانية
  
  )ف الراجفة تتبعها الرادفة يوم ترج (قال تعالى ) ج
  ) سورة النازعات : السورة  (
  
وقـت المغـرب ويـوم    أقسم اهللا تعالى بأوقـات معينـة منهـا      )س

  )في جزء عم. (فاذكر اآليات التي ذكرت في ذلك القيامة  
  
  )واليوم الموعود (: يوم القيامة ) ج

  )فال أقسم بالشفق(: وقت المغرب 
  )ق البروج واالنشقا: السورة  (
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فـاذكر اآليـات    الضـحى  أقسم اهللا تعالى بأوقات معينة منها  )س
  )في جزء عم. (التي ذكرت في ذلك

  
  )والشمس وضحاها ( )والضحى(: الضحى )ج
  )الضحى والشمس : السورة  (
  
فـاذكر   العصر و الفجر  أقسم اهللا تعالى بأوقات معينة منها  )س

  )في جزء عم. (اآليات التي ذكرت في ذلك
  
والصـبح  ( )والفجـر (: الصبح أو الفجر  -  )والعصر(: العصر ) ج

  )إذا تنفس
  : *** )السورة  (
  
  
فاذكر اآليـات التـي    الليلأقسم اهللا تعالى بأوقات معينة منها  )س

  )في جزء عم. (ذكرت في ذلك
  
والليـل  (/  )والليل إذا يسـر (/  )والليل إذا عسعس(قوله تعالى )ج

والقمـر إذا  (/  )والليل إذا يغشى(/ )سجى والليل إذا(/  )إذا يغشاها
  )فال أقسم بالشفق (/  )والليل وما وسق(/  )تالها

  فهي للعشر األوائل من ذي الحجة )وليال عشر(وأما قوله 
  : *** )السورة  (
  
يـوم الجمعـة وعشـر ذي    أقسم اهللا تعالى بأوقات معينة منها  )س

  )زء عمفي ج. (فاذكر اآليات التي ذكرت في ذلك الحجة  
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  )شاهد ومشهود(الشاهد في : يوم الجمعة ) ج

  )وليال عشر(: عشر ذي الحجة 
  )البروج والفجر : السورة  (
  
فـاذكر   يـوم النحـر    أقسم اهللا تعالى بأوقات معينـة منهـا    )س

  )في جزء عم. (اآليات التي ذكرت في ذلك
  
  )الشفع والوتر (هو الشفع في : يوم النحر) ج
  )الفجر : السورة  (
  
فاذكر اآليات  يوم عرفة  أقسم اهللا تعالى بأوقات معينة منها  )س

  )في جزء عم. (التي ذكرت في ذلك
  
شاهد (وهو مشهود في   )الشفع والوتر (هو الوتر في : عرفة )ج

  )ومشهود
  )الفجر والبروج : السورة  (
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   )من الجنQRة و الناس  (إلى ماذا تعود اآلية  )س
  
الـذي يوسـوس فـي    (فـي اآليـة    الناسعلى  أنها عائدة: قول ) ج

  .موسوس بهم  ) الجن واإلنس(فكالهم  )صدور الناس
  فكالهم موسوسون الذي يوسوسأنها عائدة على : وقول آخر

  )سورة الناس : السورة  (
  
  أول سورة نزلت كاملة في القرآن : اختر الجواب الصحيح  )س

  الفاتحة  - المزمل  - المدثر  - اقرأ 
  
  الفاتحة)ج
  ) الفاتحة: السورة  (
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اختلف فـي حكـم قـراءة الفاتحـة فـي الصـالة بـين راجـح          )س
  فما هي األقوال وما الراجح فيها ؟.. ومرجوح  

  
  :اختلف الى ثالث أقوال ) ج

وهـذا  (ال تجب بالكلية ال في سرية وال جهرية وال امام أو مأموم 
  )مرجوح لمخالفته األحاديث الصحيحة

  م واالمام  تجب القراءة للمأمو
تجب على اإلمام وتجب على المأموم في السرية لحديث انما جعل 

رواه مسلم )االمام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فأنصتوا
فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم  (وقوله تعالى

وذكر دعاءه ثم قال تعالى  )قال موسى(وقوله تعالى  )ترحمون
فدل على أن هارون أمن فكانت بمنزلت  )قد اجيبت دعوتكما(

أما في الصالة السرية فتجب القراءة بفاتحة الكتاب لقوله . الدعاء
  )ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (  �
  )الفاتحة : السورة  (
  
  
  اذكر أسماء يوم القيامة التي ذكرت في جزء عم ؟ )س
  
  يوم الدين  - الغاشية  - الطامة الكبرى  - الصاخة  - القارعة ) ج
   
  

   



  

  

  

١٩

  )يمكن تكرار السؤال(اذكر فائدة من سورة الفلق  )س
  
أهميـة   - خطـر السـحر والعـين والحسـد      - أهمية االسـتعاذة  ) ج

  .. - شرور الليل  - السورة في االستعاذة 
  )سورة الفلق : السورة  (
  
  ؟) يمكن تكرار السؤال(اذكر فائدة من سورة الناس  )س
  
 - الحذر من شياطين اإلنس والجـن   - ده فضل اهللا ورحمته بعبا) ج

  االلتجاء هللا بالذكر والدعاء - لإلنس شياطين 
  )سورة الناس : السورة  (
  
  اذكر كيفية المد في آمين ؟  )س
  
هنالك مدان في كلمة آمين المد األول في بداية الكلمة وهو ) ج

فيـه الكثيـر أثنـاء الصـالة      ويخطـئ (مد بدل ومقداره حركتان 
والمد الثاني فـي آخـر الكلمـة وهـو مـد      ) حركات ٦- ٥فيمدونه 

  .عارض للسكون
  )الفاتحة : السورة  (
  

   



  

  

  

٢٠

فـي  - اقسم اهللا بمجموعة أوقات في عدد كبيـر مـن اآليـات     )س
  )في جزء عم(فعالمQ تدل هذه اآليات ؟  - آية  ٢٠أكثر من 

  
  .تدل على عظم الزمان وقيمته ) ج
   
  
  منها ؟ تستحب البسملة في بعض المواضع عدد  )س
  
تستحب البسملة عند دخول الخالء وعند الوضوء وعند األكل ) ج

  .وعند الجماع وعند الذبيحة وبعضهم أوجبها عند الذبيحة
  )الفاتحة : السورة  (
  
أفال يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصـل مـا فـي     (تكلم عن  )س

  ) الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير 
  
هير القلوب ممـا يطـرأ عليهـا مـن     تط.. أهمية سالمة الصدر ) ج

  ..أدران 
  )العاديات : السورة  (

  اذكر فائدة ؟ . ذكر اهللا قصة أصحاب األخدود  )س
  
االنتصـار ال   - التمسك بالهدى ولو أدى الـى عذابـه أو قتلـه    ) ج

يقاس بالنتائج الدنيوية بل بالصبر على التمسك بدين اهللا تعـالى  
.  
  )البروج : السورة  (

   



  

  

  

٢١

  :بن كثير رحمه اهللا تعالى أمارات ليلة القدر فما هي ذكر ا )س
  
إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بQل�جQة كأن فيها قمـرا سـاطعا   ) ج

ساكنة ساجية ال برد  فيها وال حر وال يحل لكوكـب يرمـى بـه    
وذ�كر في حديث آخر أن الشمس صبيحتها تخـرج  .. حتى يصبح 

لبر وال يحل للشـيطان أن  مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة ا
  يخرج معها يومئذ

  )القدر : السورة  (
  
  
  ذكر اهللا تعالى أسباب الحصول على الجنة بآية واحدة ؟ )س
  
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عـن الهـوى    (قال تعالى ) ج

  )فإن الجنة هي المأوى
  )سورة النازعات : السورة  (
  
يـة بمـا أصـابهم مـن     ذكر اهللا شعب إحدى المناطق الجغراف )س

  ؟)في جزء عم(فمن هم ؟وما هي اآلية . فتنة 
  
  )قتل أصحاب األخدود(شعب نجران ) ج
  )البروج : السورة  (

   



  

  

  

٢٢

  فما هي قصتهم ؟ . ذكر اهللا قصة أصحاب األخدود  )س
  
هم شعب نجران ، وكان لهم ملك وله سـاحر فاختـار غالمـا     )ج

.. ى راهـب فـآمن   ليتعلم منه السحر فكان إذا خرج إليـه مـر علـ   
اللهم إن كان أمـر الراهـب   : وحدثت أن جاءت دابة عظيمة فقال 

أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابـة ، فرمـى الدابـة بحجـر     
وكان للملك جليس فعمي وسمع بـالغالم فأتـاه بهـدايا    . فقتلها 

ما أنا أشفي أحدا إنمـا يشـفي اهللا   : فقال له .كثيرة فقال اشفني 
آمنت بـه دعـوت اهللا فشـفاك فـآمن فـدعا اهللا       عز وجل فإن أنت

ثم أتى الملك فجلس على نحو ما كان يجلس فقال لـه  . فشفاه 
أنا ؟ قـال ربـي   : فقال. الملك من رد عليك بصرك ؟ فقال ربي 

ولك رب غيري؟ فمازال يعذبه حتـى  : فقال الملك . وربك اهللا 
فقـال   فمازال يعذب الغالم حتى دل على الراهـب . دل على الغالم 

ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار علـى مفـرق رأسـه وقطـع     
فاخـذ إلـى جبـل    . فأبى . وقال للغالم ارجع عن دينك . نصفين 

ليلقى منه فلما بلغوا إلى علو الجبل فقـال اللهـم اكفنـيهم بمـا     
شئت فاهتز الجبل فسقطوا أجمعون ورجـع الغـالم إلـى الملـك     

بما شـئت فغرقـوا ورجـع     اللهم اكفنيهم:فأ�خذ إلى البحر فقال 
إلى الملك فقال إنك لن تقتلني إال أن تجمع الناس علـى صـعيد   
واحد وتأخذ سهما من كنانتي وتقـول بسـم اهللا رب هـذا الغـالم     
وتصوبه على صدري ففعل الملك ذلـك وأصـاب الغـالم فمـات     

فحفرت األخاديـد وح�ـر�Rق   . فقال الناس أجمعون آمنا برب الغالم 
  .الناس 

  )البروج :  السورة (
  



  

  

  

٢٣

روى اإلمام مسلم في صحيحه والنسائي واللفظ له عـن ابـن    )س
وعنده جبرائيـل إذ سـمع نقيضـا فوقـه      �عباس بينا رسول اهللا 

فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح مـن السـماء   
أبشـر  : فقـال   �فنزل منه ملك فأتى النبـي  : ما فتح قط ، قال

ــم ي  ــا ل ــد أوتيتهم ــورين ق ــك  بن ــي قبل ــا نب و : ......... ؤتهم
  فما هذين النورين ؟) لم تقرأ حرفًا منه إال أوتيته............ 

  
  ..فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ) ج
  )الفاتحة : السورة  (
  
روى البخاري أن عائشة رضي اهللا عنها سئلت عن آية فقالـت   )س
دد النجوم شاطئاه عليه در مجوف آنيه كع �نهر أعطيه نبيكم : 
  فما هذه اآلية ؟. 
  
  )إنا أعطيناك الكوثر(: قوله تعالى ) ج
  )سورة الكوثر: السورة  (

   



  

  

  

٢٤

أحد الصحابة بقراءتها قبل النوم ألنهـا   �سورة أمر الرسول  )س
  فماهي ؟.. براءة من الشرك 

  
 )قل يـا أيهـا الكـافرون    (اقرأ :(  �لقوله .. سورة الكافرون ) ج

  صحيح الجامع لأللباني) ..ة من الشركعند منامك فإنها براء
  ) سورة الكافرون : السورة  (
  
  ؟أحد الصحابة في رقية لدغة العقربسورة استخدمها  )س
  
  .سورة الفاتحة) ج
  
  )ماهي  اآلية أو السورة: نوع السؤال  - الفاتحة : السورة  (
  
  سورة تعدل ثلث القرآن ؟ )س
  
  قل هو اهللا أحد) ج
  ) الصمد : السورة  (
  
  سورة تعدل ربع القرآن  )س
  
  قل يا أيها الكافرون)ج
  ) سورة الكافرون : السورة  (

   



  

  

  

٢٥

فيهـا ذكـر لـبعض خـوارق المألوفـات        في جزء عمسورة  )س
جعلت بعض العقالنيين مثل محمـد عبـده يفسـرها بالجـدري أو     

ونحن ال نرى : ( مبقوله المفسرونبالذباب والبعوض فرد عليهم 
ويستوي عندنا أن تكون السـنة  ) .. (افترضهاأن هذه الصورة التي 

أو أن تكون سـنة  ) .. (المألوفة للناس المعهودة المكشوفة لعلمهم
اهللا قد جرت بغيـر المـألوف للبشـر وغيـر المعهـود المكشـوف       

ومن ثم فنحن ال نقف أمـام الخارقـة متـرددين وال    ) .. (لعلمهم 
ة ومـاهي  ما هي هـذه السـور  )  .. مؤولين لها متى صحت الرواية

  الخارقة ؟
  
وأرسـل علـيهم طيـرا    (والخارقة قوله تعـالى  .. سورة الفيل ) ج

  )ترميهم بحجارة من سجيل *أبابيل 
  ) الفيل  : السورة  (
  
مفاصـلة  ( :أحـد المفسـرين  قـال فيهـا     في جزء عـم سورة  )س

إن الجاهلية جاهلية واإلسـالم   ،كاملة وشاملة وتميز واضح دقيق
بعيد والسبيل هو االنسالخ من الجاهلية بكل  إسالم والفارق بينهما

وال  ،ال ترقيع  وال أنصـاف حلـول   ،ما فيها إلى اإلسالم بكل ما فيه
مهما تزيت الجاهلية بـزي اإلسـالم أو    ،التقاء في منتصف الطريق

  )ادعت هذا العنوان
  
  سورة الكافرون) ج
  ) سورة الكافرون : السورة  (
  



  

  

  

٢٦

على الرسـول صـلى اهللا عليـه    لما أنزلت   في جزء عمسورة  )س
وسلم ذكر ذلك عمرو بن العاص رضـي اهللا عنـه قبـل إسـالمه     

ففكر مسـيلمة  .. أنها وجيزة بليغة  �لمسيلمة  وقال عنها عمرو 
وما هـو ؟  : فقال له عمرو . وقد أنزل علي مثلها : هنيهة ثم قال

. فقال يا وبر يا وبر وإنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفـر نقـر  
واهللا إنك لتعلم : كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو : ثم قال 

  فما هي هذه السورة ؟!! .. أني أعلم أنك كاذب 
  
  سورة العصر) ج
  ) سورة العصر :السورة  (
  
سورة في جزء عم أمر اهللا تعالى رسوله أن يقرأها على أبـي   )س

فما هـي  .. فبكى .. نعم : وسماني لك؟ قال : بن كعب فقال أبي
  .السورة 

  
  ).والرواية أخرجها البخاري ومسلم. (سورة البينة ) ج
  ) البينة : السورة  (
  

   



  

  

  

٢٧

.. سورة من قرأها عشر مرات بنى اهللا له قصـرًا فـي الجنـة     )س
  هي ؟ فما
  
  )٥٨٩السلسلة الصحيحة .. (سورة اإلخالص ) ج
  ) الصمد : السورة  (
  
بهما  نعمت السورتان يقرأ:  �سورتان قال عنهما رسول اهللا  )س

  فما هما ؟) في ركعتين قبل الفجر 
  
  صحيح الجامع..  )قل ياأيها الكافرون(و )قل هو اهللا أحد() ج
  ) سورة الكافرون والصمد :السورة  (
  
يقـرأ بهمـا فـي صـالة الجمعـة       �سورتان كان رسول اهللا  )س

  وصالة العيدين ؟ 
  
  رواه مسلم.. األعلى و الغاشية  ) ج
  ) اشية األعلى والغ: السورة  (
  
يقـرأ بهمـا فـي صـالة الظهـر       �سورتان كان رسـول اهللا   )س

  والعصر ؟ 
  
  رواه مسلم.. األعلى و الغاشية  ) ج
  ) األعلى والغاشية : السورة  (
  

   



  

  

  

٢٨

  شيء ذكره اهللا تعالى في جزء عم تنفس بال روح ؟ )س
  
  )والصبح إذا تنفس(الصبح ) ج
  )التكوير : السورة  (

نه المغرب فقرأ البقرة والنسـاء فقـال   صلى معاذ رضي اهللا ع )س
و  ... أفتان أنت يا معاذ ما كان يكفيك أن تقرأ ب�ــ  ( �له النبي 

  .فما هي تلك السورتين ) نحوهما.... 
  
  .والسماء والطارق ، والشمس وضحاها ) ج
  )الطارق والشمس : السورة  (
  
  
  عدد بعض أسماء الفاتحة ؟ )س
  
م القرآن والسبع المثـاني والقـرآن   فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأ) ج

أم القــرآن وأم : الحمــد هللا رب العــالمين : ( �العظــيم لقولــه 
ويقال لها الحمـد ويقـال   ) الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم

  ) قسمت الصالة بيني وبين عبدي قمسين (لها  الصالة لحديث 
  )الفاتحة : السورة  (
  

   



  

  

  

٢٩

جنبها األتقى الذي يـؤتي مالـه   وسي(فيمن  نزلت هذه اآليات  )س
يتزكى وما ألحد عنده مـن نعمـة تجـزى إال ابتغـاء وجـه ربـه       

  )األعلى ولسوف يرضى
  
  .  �في أبي بكر الصديق ) ج
  )الليل   : السورة  (
  
  
  ما هي التذكرة  ؟ )كال إنها تذكره  (قال  تعالى )س
  
  قال ابن كثير القرآن  الكريم) ج
  )على الوحيويحتمل عود الضمير : وقال (
  )سورة عبس : السورة  (
  
فما هي أخواتها  مـن جـزء   ) شيبتني هود وأخواتها: ( �قال  )س

  عم ؟
  
  ) عم يتساءلون وإذا الشمس كورت )  (ج

  الواقعة والمرسالت: وبقية السور في غير جزء عم
  ) التكوير  - عم : السورة  (
  

   



  

  

  

٣٠

قـد  و) وسيزحزح عـن النـار التقـي النقـي     (قال ابن كثير  )س
فمـا هـي اآليـات       في جزء عمذكرت صفاته في آيات متتابعات 

  التي ذكرت صفة هؤالء المزحزحين عن النار ؟
  
* الذي يـؤتي مالـه يتزكـى    * وسيجنبها األتقى (قوله تعالى ) ج

* إال ابتغاء وجـه ربـه األعلـى    * وما ألحد عنده من نعمة تجزى 
  )ولسوف يرضى

ليس بذله حاله في مكافأة : ثانيا - يصرف ماله في طاعة ربه :أوال
من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابل ذلك وإنما دفعه 

ولسوف يرضى . مخلصا هللا تعالى )ابتغاء وجه ربه األعلى(ذلك 
  ..كما قال ابن كثير رحمه اهللا تعالى . من اتصف بهذه الصفات

  ) الليل  : السورة  (
  
وإن اهللا لـم ينصـر قريشـا علـى الحبشـة      : بن كثيـر  قال ا )س

لخيريتهم عليهم ولكـن صـيانة للبيـت العتيـق الـذي شـرفه اهللا       
فما هـي السـورة   ..   �وعظمه ووقره ببعثة خاتم األنبياء محمد 

  ..التي قال فيها هذا القول 
  
  الفيل ) ج
  ) الفيل  : السورة  (
  

   



  

  

  

٣١

الرب لغير اهللا إال  وال يجوز استعمال كلمة:(قال ابن كثير  )س
فنقول رب الدار ورب السيف وأما الـرب فاليقـال اال   .. باإلضافة 

  عند تفسير أي آية ذكر ابن كثير هذا القول  ؟.. هللا عز وجل  
  
   )رب العالمين(عند تفسير قوله تعالى ) ج
  )الفاتحة : السورة  (
  
  
  
كفر قلبه فلـم ينفعـل بباطنـه    : في جزء عمقال ابن كثير  )س
 بظاهره، والعلم بالحق ال يلزم اإليمان بـه ألن المعرفـة علـم    وال

عدم (فما هي اآلية التي ذ�كرت في ذلك؟ .. القلب واإليمان عمله 
  )اإليمان مع رؤية الحقائق أمامه

  
  )فكذب وعصى* فأراه اآلية الكبرى (قال تعالى )ج
  ) سورة النازعات : السورة  (

  
   



  

  

  

٣٢

أربـع  : (اب في األصول الـثالث قال اإلمام محمد بن عبد الوه )س
..  الدعوة إليـه   ..  العمل  ..  العلم :  قواعد  في الدعوة إلى اهللا 

  مستشهدا بآيات في جزء عم ما هي ؟) الصبر على األذى فيه
  
  
إال الـذين   * إن اإلنسان لفـي خسـر   * والعصر (: قوله تعالى ) ج

  )رآمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب
  ) سورة العصر : السورة  (

  

لـو تـدبر   : قال الشافعي رحمه اهللا عن سورة  من جزء عـم   )س
  فما هي هذه السورة ؟ .. الناس هذه السورة لوسعتهم 

  
  سورة العصر) ج
  ) سورة العصر : السورة  (
  
  ما معنى اآلية ؟ ) فأمه هاوية (: قال تعالى  )س
  
ن أمه التي يرجع إليهـا  وقيل أ/ أي ساقط بأم رأسه في جهنم ) ج

  .هي الهاوية
  ) القارعة : السورة  (
  

   



  

  

  

٣٣

وأوفـوا الكيـل إذا كلـتم وزنـوا بالقسـطاس      (: قال تعـالى   )س
فمـا   )و التخسروا الميزان(وحرم اهللا إخسار الميزان  )المستقيم 

هي اآلية في جزء عم التي تتحدث عن هذا المعنى ومن هم القـوم  
  هذه الفعلة ؟ الذين أنكر اهللا تعالى عليهم

  
  .وهم قوم شعيب ..  )ويل للمطففين(: قوله تعالى ) ج 
  ) المطففين : السورة  (
  
مـا   )ووجوه يومئذ عليهـا غبـرة ترهقهـا قتـرة    (:قال تعالى  )س

  معنى قترة؟
  
  ..قترة أي  سواد ) ج
  ) سورة عبس : السورة  (
  
  ما معنى الخناس )الوسواس الخناس  (قال تعالى  )س
  
  إذا ذ�كر اهللا خنس.. ري المختفي المتوا) ج
  ) سورة الناس : السورة  (

 
  من هم السفرة؟ )بأيدي سفرة  (قال تعالى  )س
  
  .المالئكة)ج
  )سورة عبس : السورة  (
  

   



  

  

  

٣٤

  فما معنى اآلية ؟  )ثم السبيل يسره (قال تعالى  )س
  
  سهل له الخروج من بطن أمه) ج
  ) سورة عبس : السورة  (
  
  فما معنى اآلية ؟ )الموريات قدحاف (قال تعالى  )س
  
  تقدح من حوافرها النار عند اصطكاكها بالصخر) ج
  ) العاديات : السورة  (
  
فما معنـى طبقـا عـن     )لتركبن طبقًا عن طبق  (قال تعالى  )س

  طبق؟
  
  .حاًال بعد حال ) ج
  ) االنشقاق  : السورة  (

 
  جنQRةما المقصود بال )من الجنQRة و الناس  (قال تعالى  )س
  
  الجن) ج
  )سورة الناس : السورة  (
  
  فما األبR ؟ )وفاكهة وأبا (قال تعالى  )س
  
  مما تنبت األرض مما تأكله الدواب)ج
  ) سورة عبس : السورة  (



  

  

  

٣٥

  
  فما هو الحاسد؟ )ومن شر حاسد إذا حسد  (قال تعالى  )س
  
الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود بما يقدر عليـه  ) ج

  سباب ويدخل فيه العائنمن األ
  )سورة الفلق : السورة  (
  
فـيمن نزلـت     )أرأيت الذي ينهى عبـدًا إذا صـلى   (قال تعالى  )س

  .وما المناسبة
  
توعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم على الصـالة  / في أبي جهل )ج

  .عند البيت
  )العلق : السورة  (
  
وهـديناه   *ولسانا وشفتين * ألم نجعل له عينين (قال تعالى  )س

  ما معنى النجدين ؟ )النجدين
  
  .أي الطريقين طريق الخير وطريق الشر) ج
  ) البلد : السورة  (
  

   



  

  

  

٣٦

فأيهما عام لجميع الخلق وأيهما  )الرحمن الرحيم(قال تعالى  )س
  خاص بالمؤمنين ؟

  
  الرحمن عام لجميع الخلق أي يرحم أهل الدنيا واآلخرة ) ج

وكـان بـالمؤمنين   (:ل تعـالى  وأما الرحيم خاص بـالمؤمنين قـا  
  )رحيما

  )الفاتحة : السورة  (
  
أسمان مشـتقان  : قال ابن كثير )الرحمن الرحيم(قال تعالى  )س

  من الرحمة فأيهما أشد مبالغة من اآلخر ؟ 
  
  .الرحمن أشد مبالغة من الرحيم )ج
  )ما معنى: نوع السؤال  - الفاتحة : السورة  (
  
مـا هـو النبـأ     )ن النبأ العظـيم ع* عم يتساءلون (قال تعالى  )س

  العظيم؟
  
  ..النبأ العظيم هو البعث بعد الموت ) ج
  )سورة عم  : السورة  (

   



  

  

  

٣٧

فمـن هـم    )غير المغضـوب علـيهم وال الضـالين   (قال تعالى  )س
المغضوب عليهم ومن هم الضالين؟ وما االستفادة التي نجنيها مـن  

  اآلية ؟
  
واالسـتفادة التـي   .. رى المغضوب عليهم اليهود والضالين النصا)ج

نجنيها من اآلية أننا نتجنب صراطهم ونتجنب طـريقتهم فـاليهود   
  . علموا وما عملوا والنصارى جهلوا فضلRوا

  )الفاتحة : السورة  (
  
  
  فما معنى القضب؟ )فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا(قال تعالى  )س
  
  .أكل الدواب تأكلها طرية ويقال لها القت ) ج
  ) سورة عبس  :السورة  (
  
  ؟فما معنى ممنون  )فلهم أجر غير ممنون(قال تعالى  )س
  
  .أي غير مقطوع : غير ممنون ) ج
  ) التين : السورة  (
  

   



  

  

  

٣٨

  ما معنى أعوذ )قل أعوذ برب الناس(قال تعالى  )س
  
  أعتصم وأستجير وألوذ وألجأ) ج
  ) سورة الناس : السورة  (
  
  
  ا معنى رب الناسم )قل أعوذ برب الناس(قال تعالى  )س
  
  مربيهم ومدبر أحوالهم) ج
  ) سورة الناس : السورة  (
  
  ؟ما معنى طغواها )كذبت ثمود بطغواها (قال تعالى  )س
  
  ..فهم بسبب طغيانهم كذبوا ... طغواها أي طغيانها ) ج
  ) سورة الشمس  : السورة  (
  
قـرأ آخـرون اآليـة بصـورة      )مالك يوم الـدين (قال تعالى  )س

  فما هي الصورة وما صحتها ؟.. أخرى 
  
وكـال القــراءتين    )مQل�ـك� يـوم الــدين  (قـرأ بعـض القــراء   ) ج

  صحيحة متواترة 
  )الفاتحة : السورة  (
  

   



  

  

  

٣٩

  فما معنى أبابيل؟ ..  )وأرسل عليهم طيرًا أبابيل(قال تعالى  )س
  
  ..الجماعات الكثيرة ) ج
  ) الفيل  : السورة  (
  
فمـا معنـى    )ا الصـخر بـالواد  وثمود الذين جـابو (قال تعالى  )س

  جابوا ؟
  
  .أي يقطعون ) ج
  ) الفجر : السورة  (
  
  فما المقصود بليال عشر ؟ )وليال عشر (قال تعالى  )س
  
  .العشر األوائل من ذي الحجة ) ج
  ) الفجر : السورة  (
  
..  )بـل تـؤثرون الحيـاة الـدنيا    (قال تعالى في سورة األعلى  )س

  تكلم عن اآلية 
  
الحذر من تقديم الدنيا على  - نسان االهتمام باآلخرة على اإل) ج

  .زوال الدنيا وبقاء اآلخرة  - اآلخرة 
  )األعلى : السورة  (
  



  

  

  

٤٠

من سره أن ينظر إلى يوم القيامـة كأنـه   : �قال رسول اهللا  )س
؟ ما هي السور التـي ذكرهـا رسـول اهللا    ...... رأي عين فليقرأ  

  ؟ �
  
إذا السـماء  (و  )اء انفطـرت إذا السـم (و )إذا الشمس كـورت () ج

  .صحيح الجامع ..  )انشقت
  ) التكوير االنفطار االنشقاق : السورة  (
  
أيعجـز أحـدكم أن   :(قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم    )س

كيف يقرأ أحدنا ثلث القـرآن فـي   ) يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ 
  ليلة ؟

  
 )اهللا الصـمد * قل هو اهللا أحـد  (فإنه من قرأ :(تكملة الحديث ) ج

  صحيح الجامع). في ليلة فقد قرأ في ليلته ثلث القرآن 
  ) الصمد : السورة  (
  
وقت ذكره اهللا تعالى يسلم الناس من الشيطان ال يسـتطيع أن  )س

  ففي أي سورة ذكر ذلك الوقت؟- يعمل فيها س�وءًا أو أذى
  
  ليلة القدر  - سورة القدر ) ج
  )القدر : السورة  (
  

   



  

  

  

٤١

قد يعني برودتها وانطفـاء شـعلتها وانكمـاش    :(ها آية قيل في )س
ألسنتها الملتهبة التي تمتـد مـن جوانبهـا كلهـا اآلن إلـى ألـوف       

واسـتحالتها مـن الغازيـة المنطلقـة     .. األميال حولها في الفضاء 
درجة والتي تحول جميـع  ١٢٠٠٠بتأثير الحرارة الشديدة التي تبلغ 

استحالتها من .. ملتهبة  المواد التي تتكون منها الشمس إلى غازات
فـي أي اآليـات   ..) هذه الحالة إلى حالة تجمـد كقشـرة األرض   

  .. وصف هذا الوصف) في جزء عم(
  
  )إذا الشمس كورت(:قوله تعالى ) ج
  ) التكوير : السورة  (
  
  .في القرآن ؟ اختر الجواب الصحيح كم بسملة توجد) س
  آن الكريمفهي على عدد سور القر  ١١٤عدد سور القرآن   - ١
  بسملة ألن سورة براءة ال توجد فيها بسملة  ١١٣  - ٢
  .بسملة ألن هناك بسملة اضافية في احدى السور ١١٥  - ٣
  
  .. بسملة   ١١٤) ج
  )الفاتحة : السورة  (
  
كيف توفق بين قول بعض المفسرين بأن الغاسق هو القمـر   )س

  ؟.. وقول بعضهم أنه الليل أو  الهوام وغيرها
  
ذكر ال يختلف فالقمر يظهر بالليل وتظهـر فيـه مـا     كل ما) ج

  ذكر من الهوام وغيرها
  )سورة الفلق : السورة  (



  

  

  

٤٢

  
.. لم ي�كQنQR   إال رجل واحد في القرآن الكريم فـي جـزء عـم     )س

  فمن هو؟
  
  أبو لهب ) ج
  )سورة المسد : السورة  (
  
  لماذا سميت الفاتحة بهذا االسم ؟ )س
  
  .طًا وألنها تفتتح بها القرآءة في الصالة ألنها فاتحة الكتاب خ) ج
  )الفاتحة : السورة  (
  
  ما حكم االستعاذة قبل قراءة القرآن الكريم ؟ )س
  
قـال  . الجمهور على أنها مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها) ج

. لو قالها مرة واحدة في العمر سقط عنـه الوجـوب   :ابن سيرين 
ا تدرأ الشـيطان ومـا ال يـتم    واظب عليها ، وأنه �وأن رسول اهللا 

  ..الواجب إال به فهو واجب 
  )الفاتحة : السورة  (
  

   



  

  

  

٤٣

  ؟الصالة وداخلها ما حكم قول آمين بعد الفاتحة خارج )س
  
يستحب قول آمين خارج الصالة ويتأكد علـى المصـلي سـواء    )ج

 �لقولـه  .كان منفردا أو مأموما أو إماما وفي جميـع األحـوال   
نوا فإنه من وافق تأمينه المالئكة غفـر لـه مـا    إذا أمن اإلمام فأم(

  .في الصحيحين) تقدم من ذنبه
  )الفاتحة : السورة  (
  
  ما سبب نزول أوائل سورة عبس ؟ )س
  
يدعو عظماء قريش فأقبل إليه رجل أعمى  �كان رسول اهللا ) ج
فـأعرض   �فجعل يستقريء الرسـول  ) �عبد اهللا بن أم مكتوم(

  ..ه وأقبل على اآلخرين وعبس في وجه �عنه الرسول 
  )سورة عبس : السورة  (

   



  

  

  

٤٤

  
  ما سبب نزول سورة الصمد ؟ )س
  
  أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك فنزلت) ج
  )الصمد : السورة  (
  
إذا زلزلـت األرض  (:ما صحة الحديث الـذي رواه الترمـذي     )س

  ؟ ..تعدل نصف القرآن )زلزالها 
  
  )ضعيف الترمذي.. (ضعيف ) ج
  )الزلزلة : السورة  (
  
ما صحة الحديث المروي في التكبير عند خاتمة كل سـورة   )س

  من الضحى إلى آخر المصحف ؟
  
  .. الحديث ضعيف ال يعمل به ) ج
  )الضحى : السورة  (
  
  )من شر النفاثات في العقد(ما معنى  )س
  
  من شر السواحر ينفثن في العقد) ج
  ) سورة الفلق : السورة  (

   



  

  

  

٤٥

  
  معنى آمين ؟ما  )س
  
  .معناها اللهم استجب ) ج
  )ما معنى: نوع السؤال  - الفاتحة : السورة  (
  
  ما معنى أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؟ )س
  
أي استجير بجناب اهللا تعالى من الشيطان الـرجيم أال يضـرني   ) ج

في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني علـى  
  فعل ما نهيتني عنه

  
  )ما معنى: نوع السؤال  - الفاتحة : السورة  (
  
  سورة الطارق؟ )والسماء ذات الرجع(ما معنى الرجع في  )س
  
  قيل المطر والسحاب فيه المطر ) ج

  )ترجع رزق العباد كل عام وإال هلكوا (وقيل 
  ) سورة الطارق  : السورة  (
  

   



  

  

  

٤٦

  ما معنى الصمد؟ )س
  
لحـوائج والصـمد القصـد    أنه السيد الذي يصـمد إليـه فـي ا   )  ج
  وقيل أنه ال جوف له أو الدائم والباقي..
  ) الصمد : السورة  (
  
  ما معنى الفلق ؟ )س
  
  .. الصبح وكل ما انفلق كالحب والنوى والصبح )ج

  وقيل أنه من أسماء جهنم وقيل شجرة فيها وقيل واد فيها 
  ) سورة الفلق  : السورة  (
  
  )ب الخير لشديدوإنه لح(:ما معنى قوله تعالى  )س
  
  .أي إنه لحب المال لشديد أو حريص ) ج
  ) العاديات : السورة  (
  
  
  ما معنى كفوًا ؟ )س
  
  الكفء المثل المكافيء ) ج
  ) الصمد : السورة  (

   



  

  

  

٤٧

  
  ما هي أبلغ سورة عند اهللا تعالى ؟ )س
  
لن تقرأ شيئًا أبلغ عنـد اهللا  ( �قال رسول اهللا .. سورة الفلق ) ج

  .صحيح الجامع) )برب الفلققل أعوذ (من 
  )ماهي  اآلية أو السورة: نوع السؤال  - سورة الفلق : السورة  (
  
  ما هي أعظم سورة في القرآن الكريم ؟ )س
  
سورة الفاتحة لحديث أبي سعيد بن المعلى أن الرسـول صـلى   ) ج

ألعلمنك أعظم سورة فـي القـرآن قبـل أن    (اهللا عليه وسلم قال 
  )تخرج من المسجد

  )الفاتحة : رة  السو(
  
  
  ما هي أقصر سورة في القرآن الكريم ؟ )س
  
  .سورة الكوثر) ج
  ) سورة الكوثر : السورة  (
  

   



  

  

  

٤٨

  بسورة الناس والفلق  �متى كان يتعوذ الرسول  )س
  
إذا اشتد وجعه وكان يمسح بيـده  : يتعوذ بالسورتين  �كان ) ج
  )بخاريكما في ال(والسحر  - التعوذ من أعين الجان واإلنسان  - 
  )سورة الناس والفلق  : السورة  (
  
  :نزلت سورة الفاتحة بعد ) اختر الجواب الصحيح( )س

  البقرة   - المدثر  - المزمل  - اقرأ 
  
  المدثر )ج
  )ما هي آية أو سورة: نوع السؤال  - الفاتحة : السورة  (
  
  
  ما هما ؟  �نوران أوتيهما رسول اهللا  )س
  
  .. البقرة  فاتحة الكتاب وخواتيم سورة) ج

للحديث الذي رواه اإلمام مسلم في صحيحه والنسائي واللفظ لـه  
وعنده جبرائيل إذ سـمع نقيضـا    �عن ابن عباس بينا رسول اهللا 

فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قـد فـتح مـن    
: فقـال   �فنزل منه ملك فأتى النبي : السماء ما فتح قط ، قال 

فاتحـة الكتـاب   : يتهما لم يؤتهما نبي قبلـك  أبشر بنورين قد أوت
  )وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفًا منه إال أوتيته

  )الفاتحة : السورة  (
  



  

  

  

٤٩

فمـا معنـى شـانئك ومـا معنـى      ...   )إن شانئك هو األبتر()س
  األبتر

  
  األبتر األقل األذل المنقطع الذكر .. مبغضك : شانئك )ج
  ) سورة الكوثر : السورة  (
  
أي تحـرقهم إلـى   : (قال فيهـا ابـن كثيـر      في جزء عمة آي)س

  فما هي ؟) األفئدة وهم أحياء
  
  )التي تطلع على األفئدة(قوله تعالى ) ج
  )الهمزة : السورة  (
  
لم تذكر بها الجنـة  وال النـار وال الحشـر      في جزء عمآية )س

  وال القبر ومع ذلك كان الصحابة يخافون عند ذكرها؟
  
ال ذرة خيرا يره ومن يعمـل مثقـال ذرة شـرا    فمن يعمل مثق()ج

  )يره
  ) الزلزلة : السورة  (
  

   



  

  

  

٥٠

يتمنى فيهـا الكـافر أن يكـون كمـا يكـون        في جزء عمآية )س
  الحيوان ؟

  
  )ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا(قال تعالى ) ج
  ) سورة عم  : السورة  (
  
طلـع   فيها أمر بااللتجـاء إلـى اهللا تعـالى إذا    في جزء عمآية )س

  القمر
  
لحـديث رواه  (والغاسق  القمـر   )غاسق  إذا وقب(قوله تعالى ) ج

  )الترمذي وصححه
ومعنـى  (وقيل الليل وقيل ما يكون في الليل من خـروج األشـرار   

  )وقب أي دخل فأظلم
  ) سورة الفلق : السورة  (
  
 �فيها دليل على أن اهللا تعـالى أحـلQR للنبـي     في جزء عمآية )س

  )وقد أحلها ساعة من نهار(حرمتها  القتال بمكة مع
  
  )ال أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد (قال تعالى ) ج
  ) البلد : السورة  (

   



  

  

  

٥١

  أول ما أنزل من القرآن الكريم ؟)س
  
  )اقرأ باسم ربك الذي خلق (قال تعالى ) ج
  )العلق : السورة  (
  
صـية  كال لئن لم ينته لنسـفعن بالنا (: إعجاز في قوله تعالى )س
  )ناصية كاذبة خاطئة* 
  
ذكر اهللا تعالى صفة الناصية أنها كاذبـة وخاطئـة وذلـك ،    ) ج

واكتشف طبيًا مـؤخرًا أن لإلنسـان فـص كبيـر خلـف عظمـة       
الناصية مباشرة فيها القدرة على معرفة الخطأ والصواب والصدق 

  .والكذب وال تزيد الحقائق العلمية الحديثة المؤمنQ إال إيمانًا
  )العلق :  السورة (
  
أن جـاءه األعمـى   * عبس وتولى (اذكر فائدة من قوله تعالى )س
أمـا  * أو يتذكر فتنفعـه الـذكرى  *و ما يدريك لعله يتزكى *

وأمـا مـن   *ومـا عليـك أال يزكـى    *من استغنى فأنت له تصدى
  )جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى

  
المقبـل   عدم العبس في وجه.. االهتمام بالمقبلين على الدعوة ) ج

  ..  على الدعوة لو لم  يكن يرك 
  )سورة عبس : السورة  (
  

   



  

  

  

٥٢

ذكر اهللا إحدى المناطق الجغرافية باسم النبـات الـذي ينبـت    )س
  فيها؟ فما هي اآلية التي ذكرها اهللا تعالى ؟

  
  )والتين والزيتون(قال تعالى ) ج
  ) التين : السورة  (
  
ة معجـزة ظـاهرة   وفي السور: قال العلماء  في جزء عمسورة )س

كان هذا من أقوى األدلة الباهرة علـى  ..ودليل واضح على النبوة 
  .النبوة الظاهرة 

  
  سورة المسد )ج

وفـي هـذه السـورة    : قال العلماء :( والقول بكامله قال ابن كثير
معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبـوة فإنـه منـذ  نـزل قولـه      

في جيـدها  . الحطب  سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة(: تعالى
فأخبر عنهما بالشقاء وعدم اإليمان لم يقيض لهما  )حبل من مسد

أن يؤمنا وال واحد منهما ال ظاهرا وال باطنا ، ال مسرا وال معلنـا ،  
  )فكان هذا من أقوى األدلة الباهرة على النبوة الظاهرة

  ) سورة المسد : السورة  (
  

   



  

  

  

٥٣

ض المتصـوفة ألنهـم   ال يحب قراءتها بعـ   في جزء عمسورة )س
  يرون أن فيها انتقاص لبعض أقارب النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  
  المسد)ج
  ) سورة المسد : السورة  (
  
قال الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم ألحـد     في جزء عمسورة )س

  )حبك إياها أدخلك الجنة(األنصار 
  
  اإلخالص)ج
  ) الصمد : السورة  (
  
البراءة مـن العمـل الـذي     سورة: قيل فيها في جزء عمسورة )س

  يعمله المشركون وهي آمرة باإلخالص 
  
  الكافرون)ج
  ) سورة الكافرون : السورة  (

   



  

  

  

٥٤

بأجله وقـرب   �كان فيها إخبار للرسول  في جزء عمسورة )س
  وفاته 

  
أنهـا   �وعمـر    �نقل ابن كثير قول ابن عبـاس  .. النصر ) ج

ودخـل   ألنه إذا فتحت قريتك التـي أخرجتـك   �نعي للرسول 
الناس في دين اهللا أفواجا فقد فرغ شـغلنا بـك ، فتهيـأ للقـدوم     
علينا فاآلخرة خير لـك مـن الـدنيا، ولسـوف يعطيـك ربـك       

  .. فترضى 
  ) النصر : السورة  (
  
.. حاشـا وكـال    : في جزء عم قال ابن كثير في تفسير آية )س

على رؤوس األشـهاد وأوجـب شـرعه    ) �(بل قد أبقى اهللا ذكره
العباد مستمرا على دوام اآلباد إلى يوم الحشر والمعـاد   على رقاب

  .. صلوات اهللا عليه وسالمه إلى يوم التناد 
  ..فأي آية وفي أي سورة قيلت هذه الكلمات البليغات 

  
  .في سورة الكوثر  )إن شانئك هو األبتر(آية ) ج
  ) سورة الكوثر : السورة  (
  

   



  

  

  

٥٥

أنـي سـأرى عالمـة    إن ربي كان أخبرني : ( �قال الرسول  )س
فماهي السورة ومـاهي العالمـة   ..) في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن 

  ..وما أمره اهللا تعالى
  
أسـبح بحمـده   : األمـر  / نصر اهللا : العالمة / النصر : السورة )ج

  وأستغفره انه كان توابا 
  ) النصر : السورة  (
  
 لمـاذا كنـي أبـو لهـب     )تبت يدا أبي لهب وتب(:  قال تعالى )س

  ..بهذه الكنية 
  
  إلشراقة وجهه )ج
  )سورة المسد : السورة  (
  
  فما الهمزة وما اللمزة ؟ )ويل لكل همزة لمزة  (قال تعالى )س
  
قـال مجاهـد الهمـزة باليـد     / بالقول واللماز بالفعل : الهماز ) ج

الهمـزة المغتـاب   : قال نسيب الرفـاعي  / والعين واللمزة باللسان 
  .واللمزة العياب 

  
  ) الهمزة : سورة  ال(
  

   



  

  

  

٥٦

  ؟فما المقصود بقتل )قتل اإلنسان ما أكفره(قال تعالى )س
  
  لعن)ج
  ) سورة عبس : السورة  (
  
  .ما معنى اآلية ؟  )كال لما يقض ما أمره(قال تعالى )س
  
  . أي ال يقضي أحد أبدا كل ما اْفت�ر�ضQ عليه ) ج

المـدة   وقيل أن اآليات السابقة لهذه اآلية لن تكون حتـى تنقضـي  
قتـل اإلنسـان مـا    (واآليات السابقة لهذه اآلية هي مـن  .. المقدرة
  .. .. أكفره 

  ) سورة عبس : السورة  (
  
  
  ما معنى والعاديات ضبحا )س
  
ضبحا صوتها الذي يسمع من الفرس حـين  / الخيل : العاديات ) ج

  يعدو 
  ) العاديات : السورة  (
  

   



  

  

  

٥٧

اب مـن معظـم   تطير  أسـر :( في تفسير تلك اآليةذكر   )س
طيورنا إلى الجنوب وقد تقطع في الغالب ألـف ميـل فـوق أرض    

والنحلـة تجـد خليتهـا مهمـا     .. البحار ولكنها ال تضـل طريقهـا   
وسـمك  .. طمست الريح في هبوبهـا علـى األعشـاب واألشـجار     

السلمون الصغير يمضي سنوات في البحـر ثـم يعـود إلـى نهـره      
ى جانـب النهـر الـذي    الخاص به واألكثر من ذلك أنه يصعد إلـ 

يصب عنده النهير الذي ولد فيه فما الذي يجعل السـمك يرجـع   
في أي آية من جزء عـم ذكـر   ) .. إلى مكان مولده بهذا التحديد

  رحمه اهللا تلك األقوال المؤلف
  
   )والذي قدر فهدى(: قوله تعالىفي  ) ج
   
  ) األعلى : السورة  (
  
طأ خطيئة نكتت في قلبـه  إن العبد إذا أخ:(  �قال رسول اهللا  )س

نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عـاد زيـد   
أيـن  .. فيها حتى تعلو على قلبه ، وهو الرRان الذي ذكر اهللا تعالى 

  .ذكر اهللا تعالى هذا الرRان في جزء تبارك 
  
كـال بـل ران علـى قلـوبهم مـا كـانوا       (: في قولـه تعـالى   ) ج

  .حيح الجامعوالحديث في ص  )يكسبون
  )القلم : السورة  (



  

  

  

٥٨

  

  
  

  القسم الثاني
  

  للمشارك 
  

  ال يستخدم  المصحف  في اإلجابة على أسئلة القسم الثاني 
  
  



  

  

  

٥٩

  
  عدد السور من األعلى إلى الغاشية بالترتيب )س
  
  الغاشية- األعلى )ج
  
  
  عدد السور من  عم إلى االنفطار بالترتيب )س
  
  االنفطار - كوير الت - عبس  - النازعات  - النبأ ) ج
  
  
  عدد السور من االنفطار إلى األعلى بالترتيب )س
  
  األعلى - الطارق  - البروج  - االنشقاق  - المطففين  - االنفطار )ج
  
  
  
  عدد السور من األعلى إلى الضحى بالترتيب )س
  
  الضحى- الليل- الشمس- البلد- الفجر- الغاشية- األعلى)ج
  
  تيبعدد السور من الضحى إلى البينة بالتر )س
  
  البينة - القدر  - العلق  - التين  - الشرح  - الضحى )ج
  



  

  

  

٦٠

  
  عدد السور من البينة إلى العصر بالترتيب )س
  
  العصر - التكاثر   - القارعة  - العاديات  - الزلزلة  - البينة ) ج
  
  
  عدد السور من العصر إلى الكوثر  بالترتيب )س
  
  رالكوث - الماعون  - قريش  - الفيل  - الهمزة  - العصر  ) ج
  
  عدد السور من الكوثر  إلى الناس بالترتيب )س
  
  الناس- الفلق- الصمد- المسد- النصر- الكافرون- الكوثر) ج
  
  اقرأ سورة الصمد  )س
  
  )ك�ف�وًا(ال حظ قراءة الفاء المضمومة في ) ج
  
  اقرأ سورة الكافرون ؟)س
  
  .الحظ ضبط تكرار اآليات ) ج
  
  

   



  

  

  

٦١

  اقرأ سورة المسد )س
  
  )الشدRة على الباء مع التسكين وتبR  راءة الحظ ق:  مالحظة) (ج
  
  
كال سـوف تعلمـون ثـم كـال سـوف      (: أكمل قوله تعالى  )س

  )تعلمون
  
  ..التكاثر  )كال لو تعلمون علم اليقين (قال تعالى ) ج
  
  
  أقرأ سورة البينة)س
  
  )الحظ اآليات التي تتشابه: مالحظة )(ج
  
  
  
   ) سيعلمونكال سيعلمون ثم كال (: أكمل قراءة اآليات  )س
  
  اآليات سورة عم )ألم نجعل األرض مهادا والجبال أوتادا()ج
  
  

   



  

  

  

٦٢

  )خمس سور(سورة تبدأ باستفهام في جزء عم ؟   )س
  
      )ألم نشرح( -  )هل أتاك حديث الغاشية ( -  )عم يتساءلون() ج
أرأيت الذي يكـذب  ( -  )ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ( 

  . )بالدين
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