
ُ إِْذ أَْخَرَجُھمن ھو الصحابي الجلیل المقصود في قولھ تعالى:السؤال:.1 الَِّذیَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْیِن" الَّ َتْنُصُروهُ َفَقْد َنَصَرهُ هللاَّ
ُإِْذ ُھَما ِفي اْلَغاِر إِْذ َیقُوُل لَِصاِحِبِھ الَ َ َمَعَنا َفأَْنَزَل هللاَّ ُ َعِزیٌزَتْحَزْن إِنَّ هللاَّ ِ ِھَي اْلُعْلَیا َوهللاَّ َحِكیٌم" ؟َوَكلَِمُة هللاَّ

أبو بكر الصدیقاإلجابة:
كم عدد آیات القرآن الكریم؟السؤال:.2

الراجحعلى6200اإلجابة:
عمر بن الخّطاب؟ما ھي السورة التي تسببت في إسالم الصحابي الجلیلالسؤال:.3

سورة طھ.اإلجابة:
من ھو آخر صحابي توفي من العشرة المبشرین بالجّنة؟السؤال:.4

الصحابي سعد بن أبي وّقاص رضي هللا عنھ.اإلجابة:
ما ھو اسم أبو جھل؟السؤال:.5

الجواب: عمرو بن ھشام بن المغیرة المخزومي.
المّطلب.ما ھو اسم أبو لھب؟ الجواب: عبد العّزى بن عبدالسؤال:.6

ما ھي آخر سورة نزلت في مّكة المكّرمة؟
سورة الّروم.اإلجابة:

من أول من أمر بتجویف المحاریب ؟السؤال:.7
: الولید بن عبد الملك .اإلجابة

من أول من فرش المسجد بالحصبة ؟السؤال:.8
: عمر بن الخطاب .اإلجابة

الرسول صلى هللا علیھ وسلم ؟ما أول جیش جھزه المسلمون من المدینة بعد وفاةالسؤال:.9
تم تجھیزه قبل وفاة الرسول صلى هللا علیھ وسلم.: جیش سلمة بن الزبیر، ألن جیش أسامة بن زیداإلجابة

المساكین ؟من الذي كناه الرسول صلى هللا علیھ وسلم بأبيالسؤال:.10
: جعفر بن أبي طالب ولقبھ ( ذي الجناحین).اإلجابة

من الذي أصر على الجھاد في غزوة أحد ؟السؤال:.11
: عمرو بن الجموح.اإلجابة

صالة الغائب ؟من الذي صلّى علیھ النبي صلى هللا علیھ سلمالسؤال:.12
النجاشي ملك الحبشةاإلجابة:

كم عدد األشھر الحرم ؟السؤال:.13
شھور.4اإلجابة:

؟من أول من أضاف اسم هللا إلى اسمھ من الخلفاءالسؤال:.14
: المعتصم .. فقیل المعتصم با� .اإلجابة

ما ھي أطول آیة في القرآن ؟السؤال:.15
آیة الدین بسورة البقرة.اإلجابة:

من قائد معركة حّطین ؟السؤال:.16
صالح الدین األیوبي.اإلجابة:

باإلشارة ال باالسم؟من ھو الصحابي الجلیل الذي ذكر في القرآن الكریمالسؤال:.17
أبو بكر الصدیقاإلجابة:

كم عددآیات سورة البقرة؟السؤال:.18
285اإلجابة:

سورة تسمى بالفاضحة؟السؤال:.19
سورة التوبةاإلجابة:

من ھو سیف هللا المسلول؟السؤال:.20
خالد بن الولید رضي هللا عنھاإلجابة:

الكریم؟ما ھي أجزاء الحیوانات االتي وردت في القرآنالسؤال:.21
للحیوانات)(الكرش) والجناحین (للطائر) وأربع (األرجل الرباعیةالخرطوم (للفیل) والحوایا (األمعاء) والفرثاإلجابة:

والبطن (وسیلة الحركة للزواحف).
كم مرة وردت كلمة طیر في القرآن الكریم؟السؤال:.22

مرة34اإلجابة:



ما ھى سورة المضاجع؟السؤال:.23
سورة السجدةاإلجابة:

ما السورة التي ُبدأت بكلمة (سورة) ؟السؤال:.24
: النوراإلجابة

ما ھي السورة التي ُتسّمى بأحد أركان اإلسالم؟السؤال:.25
: الحج.اإلجابة

ما ھي السورة التي ُتسمَّى بأحد أیام األسبوع؟السؤال:.26
: الجمعة.اإلجابة

ما السور التي ُذِكرت بھا البسملة مرتین؟السؤال:.27
: النمل.اإلجابة

ما السورة التي انتھت باسم وقت من أوقات الصالة؟السؤال:.28
: القدر.اإلجابة

ما السورة التي لم تبدأ بالبسملة؟السؤال:.29
: التوبة.اإلجابة

ما السورة التي ُذكرت بھا آیات المواریث؟السؤال:.30
: النساء.اإلجابة

ما السورة التي ُتسّمى باسم أحد الكواكب؟السؤال:.31
: القمر.اإلجابة

ما السور التي بھا سجدتان؟السؤال:.32
: الحج.اإلجابة

ما السورة التي انتھت بذكر اسم نبیین؟السؤال:.33
: األعلى.اإلجابة

ما ھي السورة الملقبة بسورة القتال؟السؤال:.34
سورة محمداإلجابة:

ھل سورة األنفال مكیة أم مدنیة؟السؤال:.35
مدنیةاإلجابة:


