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 مقدمة: 

ْم يَ َتذَكَُّروَن لِ  َمَثٍل لََّعلَّهُ آِن ِمن كُ ْلُقرْ ا اَوَلَقْد َضرَبْ َنا لِلنَّاِس ِف َهذَ احلمد هلل القائل: }
الصالة والسالم على ، و [28مر آيةالز ] {ونَ قُرآًنا َعرَبِيًّا َغْْيَ ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم يَ ت َّقُ  27

]البخاري  ((لََّمهُ ُقْرآَن َوعَ  الْ َعلَّمَ َخْْيُُكْم َمْن ت َ رمحة للعاملني، القائل: ))ابلقرآن املبعوث 
 .[5027رقم

 أما بعد 
 عليه صلى هللا حممد لىع عليه السالمِجْْبِيل به  نزلفإن القرآن كالم هللا تعاىل، 

  .املالئكة أفضلجْبيل  أصبحو اخللق  سيد وسلم فأصبح
 .الشهور خْي رمضان فأصبح بشهر نآالقر  ونزل

 .الليايل خْي القدر فأصبحت ِف ليلة نزلو 
 .األمم خْي فأصبحت به صلى هللا عليه وسلم حممد أمةتشرفت و 

 ؟!حفظاا وفهماا  بقلبك القرآن نزل لو فماذا
لى هللا صلنيب لعاىل تستكون ممن مشلتهم العناية اإلهلية ِف قول هللا ال شك أنك 

َل ِبِه الرُّوُح اأْلَِمنُي نَ زَ  192نَي اَلمِ ْلعَ اَوِإنَُّه لََتنزِيُل َربِ  عليه وسلم خاصة وللمؤمنني عامة: }
 ء[.لشعرا{ ]ا194َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِيَن  193

ِف حتضْي ألف سؤال ِف تفسْي القرآن الكرمي وِف حتضْي  ألجل ما سبق سعيت
 مائة معلومة معها، رغبة ِف تنويع األساليب التعليمة، كي تكون أبسلوب مشوق أكثر،

اإلجيايب عنصر التنافس  من خالهلا يظهرف عن طريق األسئلة ذات اإلجاابت املتعددة،
دة معلومات لتطبيق أن تكون قاع ومن أهدافهاخرين، اآلفيها بني الشخص نفسه وبني 

، يستفيد منها كل مسلم من خالل هاتفه احملمول، وقد تنوعت األسئلة، فمنها إلكرتوين
ِف املعاين، ومنها ِف التجويد، ومنها املعلومات العامة اليت تتعلق ابهلل تعاىل واألنبياء 
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 والرسل وغْيهم.
وىل، األ ة هي اإلجابةحواإلجابة الصحي ،وجعلت لكل سؤال أربع إجاابت

 ها.ح منوعلى املدرس ملا خيتار األسئلة أن خيلط اإلجاابت، ويعرف الصحي
هلم ة وأوَّ سئلساعدوين ِف وضع األ الذين وال أنسى أن أشكر ثلة من املشايخ

دهم و لى جهعابقي األصحاب ملنعم حممد اجلبويل، فله الشكر وكذا الشيخ عبد ا
 .صويب وتدقيق وإضافةت ومشاركتهم من

 صراطه املستقيم. وهللا املوفق واهلادي إىل
 
 

 وكتبه
 د. نزار حممود قاسم الشيخ

 وتواله بعنايته حفظه هللا
@gmail.com0509181916n 

 ه        1440وال ش 15 -جدة
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 األسئلة
 رمي؟اآلتية أكثر صحة يف تعريف القرآن الك التعاريفأيُّ  (1
ه ليه وعلى آل عهللالى صالقرآن الكرمي هو كالُم هللا املعجُز املنزُل على حممد  -

فاحتة ملبدوُء ابلا ،وتهتالباملتعبُد  ،وسلم بواسطة الوحي املنقوُل إلينا ابلتواتر
 واملختوُم ابلناس واملتحدَّى أبقصر سورة منه.

 د بني دفيت املصحف.كالم هللا املوجو  -
 أبقصر سورة منه. يكالم هللا املعجز املتحد -
 سلم.ه و كالم هللا املنزل وحياا على حممد صلى هللا عليه وعلى آل -

 
 ما الذي يبني فضل تالوة القرآن الكرمي مما يلي؟ (2
 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
 زايدة احلسنات. -
 نزول املالئكة ونيل اخلْيية والشفاعة. -
 وغشيان الرمحة.نزول السكينة  -

 
 ة؟تياآلية تدل على نزول القرآن منجماا من بني اآلايت اآل ما (3
ْنزِيالا ت َ ْكٍث َونَ زَّْلَناُه ِس َعَلى مُ لنَّاى اَوقُ ْرآًنا فَ َرقْ َناُه لِتَ ْقرَأَُه َعلَ قوله تعاىل: ) -

 ]اإلسراء[ ((106)
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لظَّاِلِمنَي ِإالَّ اِننَي َواَل يَزِيُد لِْلُمْؤمِ  ةٌ َرمحَْ ِشَفاٌء وَ  ماَونُ نَ ز ُِل ِمَن اْلُقْرآِن قوله تعاىل: ) -
 ]اإلسراء[ ((82َخَساراا )

 ]اإلنسان[ ((23زِيالا ) تَ نْ آنَ ِإًنَّ ََنُْن نَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلُقرْ قوله تعاىل: ) -
 ((25َكُة تَ ْنزِيالا )ئِ َل اْلَماَل نُ ز ِ وَ ِم َويَ ْوَم َتَشقَُّق السََّماُء اِبْلَغَماقوله تعاىل: ) -

 ]الفرقان[
 

ني بن م هِ كان مجع القرآن الكرمي على مراحل فما أصح مراحل مجعِ  (4
 اخليارات التالية؟

رضي ان ة عثمرحل، مث  مرضي هللا عنهمرحلة عهد النبوة، مث مرحلة أيب بكر  -
 هللا عنه

هللا  رضي ة عمررحل، مث  مرضي هللا عنهمرحلة عهد النبوة، مث مرحلة أيب بكر  -
 عنه

ضي هللا ر مان عث ، مث  مرحلةرضي هللا عنهمرحلة عهد النبوة، مث مرحلة عمر  -
 عنه

ي هللا رضلي علة ، مث  مرحرضي هللا عنهمرحلة عهد النبوة، مث مرحلة عثمان  -
 عنه

 
ه على آله و صلى هللا علياستخدمت عدة طرق جلمع القرآن ِف عهد النيب  (5

 فما أصحها من بني اخليارات التالية؟ وسلم
كاهنا ِف م عهاوترتيبها ووض ،اف والرقاعخكتابة اآلايت على العُسب والل -

 اخلاص من سورها.
 حفظ اآلايت وترتيبها ِف صدور الصحابة.  -



 ﴾ 9  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

 كتابة اآلايت على جذوع النخل وجريده. -
 كتابة اآلايت على جدران البيوت واملسجد. -

 
 ؟رضي هللا عنه  ِف عهد أيب بكرع القرآن الكرميما علة مج (6
 ابة.لصحاخلوف من ضياعه أو ضياع شيء منه مبوت حفاظه ومحلته من ا -
 أن يسهل على املسلمني الرجوع إليه ِف أي وقت. -
 خشية نسيان الصحابة ما ِف صدورهم منه. -
 خشية اختالف الناس ِف التالوة. -

 
 -ديق أصح طريقة استخدمت جلمع القرآن ِف عهد أيب بكر الص ما  (7

 ؟-رضي هللا عنه 
رتبة ملصحف  اِفنقل ما ِف سعف النخيل والرقاع والعسيب والعظام وكتابته  -

 اآلايت والسور مقتصرة على ما ثبتت قرآنيته ابلتواتر.
 صار.ألمانقل ما ِف الصحف كلها ومجعها ِف مصحف واحد وتوزيعه على  -
 ر.ألمصاى اجتديد ُنَسخ املصحف القدمية إىل ُصحف جديدة وتوزيعها عل -
 نقل الصُّحف من بيت حفصة ومجعها ِف دار اخلالفة. -

 
 ما أول ما نَ َزل من القرآن الكرمي؟ (8
 سورة العلق. -
 سورة الفاحتة. -
 سورة املزمل -
 سورة املدثر. -
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 م؟وسلله آلى ِف أي شهر كان نزول القرآن على النيب صلى هللا عليه وع (9
 شهر رمضان. -
 شهر شعبان. -
 شهر ذي احلجة. -
 شهر حمرم. -

 
 ى آلهه وعلصلى هللا عليكم استغرق نزول القرآن الكرمي على النيب  (10

 ؟وسلم
 ثالث وعشرون سنة. -
 عشر سنوات. -
 اثنتا عشرة سنة. -
 اثنتان وعشرون سنة. -

 
 ؟-لى األصحع–ما آخر آية نزلت من القرآن الكرمي   (11
 َبتْ َكسَ   َما نَ ْفسٍ  ُكلُّ   تُ َوّفَّ  مُثَّ  اّللَِّ  ِإىَل  ِفيهِ  تُ ْرَجُعونَ  يَ ْوماا َوات َُّقواقوله تعاىل: ) -

 .]البقرة[ ((281) يُْظَلُمونَ  اَل  َوُهمْ 
 .]النساء[ ((176) َلةِ َكاَل الْ  ِف  يُ ْفِتيُكمْ  اّللَُّ  ُقلِ  َيْستَ ْفُتوَنكَ قوله تعاىل: ) -
 .]التوبة[ ((128) أَنْ ُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاءَُكمْ  َلَقدْ قوله تعاىل: ) -
 .]املائدة[ ((3) ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَ ْومَ قوله تعاىل: ) -

 
 ؟ونسخه لألمصار املصحف الشريفِف أي سنة متت كتابة   (12
 .نه عة والعشرين للهجرة ِف عهد عثمان رضي هللاِف السنة اخلامس -
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 .ههللا عنادية عشرة للهجرة ِف عهد الصديق رضي ِف السنة احل -
 .اخلامسة عشرة للهجرة ِف عهد عمر رضي هللا عنهِف السنة  -
 .هعن رضي هللاِف السنة السادسة والعشرين للهجرة ِف عهد عثمان  -

 
 ِف أي عهد مت وضع النقاط على املصحف؟  (13
 .رضي هللا عنهِف عهد علي بن أيب طالب  -
 .رضي هللا عنه ِف عهد أيب بكر الصديق -
 .رضي هللا عنهِف عهد عثمان بن عفان  -
 .رضي هللا عنهِف عهد عمر بن اخلطاب  -

 
 ما املقصود ابلرسم العثماين للمصحف الشريف؟ (14
اا مجيع صحابةومن معه من الرضي هللا عنه الطريقة اليت ارتضاها عثمان  -

 لكتابة املصحف.
 الطريقة اليت ارتضتها الدولة العثمانية لكتابة املصحف. -
 خالفته.اخلط الذي كتب به عثمان ِف  -
 ن.الطريقة اليت كتبها هبا خطاط املصحف الشريف املسمى عثما -

 
ع مجم ِف عنه ما املنهج الذي اتبعه أبو بكر وعمر والصحابة رضي هللا (15

 القرآن؟
ن ما كاو سلم و تب بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله ما كُ مجع  -

 حمفوظاا ِف صدور الرجال من الصحابة.
 دور الصحابة رضي هللا عنهم.تدوين احملفوظ ِف ص -
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 املطابقة بني احملفوظ ِف الصدور واملرسوم ِف السطور. -
 ما تواتر نقله من حفاظ الصحابة. -

 
ن بمان من هي اللجنة اليت رشحت لنسخ املصحف الشريف ِف عهد عث (16

 عفان رضي هللا عنه؟
بن  لرمحنابد زيد بن أيب اثبت، عبد هللا بن الزبْي، سعيد بن العاص، ع -

 ارث بن هشام.احل
 رث.احلا بن أيب بن كعب، أبو موسى األشعري، عبد هللا بن مسعود، معاذ -
 ام.العو  بن معاذ بن جبل، املغْية بن شعبة، حنظلة بن الربيع، الزبْي -
 فة. حذيأيب عبد هللا بن مسعود، أيب بن كعب، معاذ بن جبل، سامل موىل -

 
بة كتا  ما األسباب اليت دعت عثمان بن عفان رضي هللا عنه إىل  (17

 املصحف؟
 .اتساع الفتوحات واالختالف ِف حروف األداء ووجوه القراءة -
 نيل فضيلة مجع القرآن الكرمي وشرفه. -
 إظهار أعظم إجناز خلدمة القرآن ِف خالفته. -
 استجابة لرغبة الكثْي من حفاظ القرآن بذلك. -

 
اجلواز  ا علةع وماملصحف اليوم ابلرسم اإلمالئي املتب هل جيوز أن يكتب  (18

 أو عدمه؟ 
 ال جيوز حفاظاا على إمجاع الصحابة ِف عهد عثمان. -
 جيوز مراعاة لتغْي أحوال الناس ِف طريقة اخلط. -
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 جيوز؛ ألننا غْي ملزمني برسم معني  للخط.  -
 ال جيوز؛ ألن ذلك يؤدي إىل التالعب أبلفاظ القرآن. -

 
على ليه و ع هللاصلى عدم مجِع القرآن الكرمي ِف عهد النيب  ما السبب ِف (19

 ؟آله وسلم
 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
على آله ليه و ع ألن القرآن الكرمي مل يكتمل نزوله إال قبيل موته صلى هللا -

 وسلم.
 لبعض سخًنألن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان يرتقب ورود  -

 أحكامه أو تالوته.
 القرآن الكرمي ابلسنة النبوية الشريفة.لئال خيتلط  -

 
 ما الواجب على املسلم جتاه القرآن الكرمي؟ (20
 ه.بحفظه وتعلمه وتعليمه وتالوته والتفكر ِف معانيه والعمل  -
 تالوة شيء منه كل يوم. -
 قراءته بصوت مجيل جموَّد. -
 تعلمه لزايدة العلم والثقافة. -

 
 ما املقصود بقصص القرآن الكرمي؟  (21
 ة.لواقعدث اعن األحوال املاضية والنبوءات السابقة واحلواهي إخباره  -
 هي أخبار اترخيية لالستمتاع هبا. -
 هي حوادث ووقائع سالفة لإلعجاب هبا. -
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 هي حكاايت مسلية مللء األوقات هبا. -
 

 ما أنواع القصص ِف القرآن الكرمي؟ (22
 ،غابرةال وقصص األمم ،)قصص األنبياء عليهم السالم ثالثة أنواع وهي -

 .صص الوقائع زمن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم(وق
 نوعان وهي )قصص الصاحلني وقصص اجملرمني(. -
 نوع واحد وهو )قصص امللوك والسالطني الطغاة(. -
 نوع واحد وهو )قصص احلوادث والوقائع ِف عهد النبوة(. -

 
 ما فوائد ذكر القصص ِف القرآن الكرمي؟  (23
 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
 الدعوة وأصول الشرائع.إيضاح أسس  -
صدق  إظهاره و وقلوب أمت صلى هللا عليه وعلى آله وسلمتثبيت فؤاد النيب  -

 دعوته.
 تصديق األنبياء الصادقني وإحياء ذكراهم وختليد أثرهم. -

 
 ر؟ما الفائدة اليت جننيها من قراءة القرآن الكرمي بتدب  (24
 لصاحل.العمل اىل زايدة اإلميان وطمأنينة القلب وغزارة الفقه واملبادرة إ -
 زايدة العلم والثقافة فقط. -
 معرفة اإلعجاز ومواطنه واإلعجاب به. -
 دفع العني والسحر واحلسد عن اإلنسان. -
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 قلب؟ ظهر ما حكم قراءة القرآن دون وضوء سواٌء ِف املصحف أو عن  (25
 جواز القراءة وجواز املس حبائل. -
 جواز القراءة وجواز املس بغْي حائل. -
 وحرمة املس مطلقاا.حرمة القراءة  -
 جواز املس وحرمة القراءة. -

 
 كيف تُ بَ لَّغ هداية القرآن الكرمي لغْي العرب؟ (26
 برتمجة تفسْيه ومعانيه إىل لغتهم. -
 بتقدمي نسخ من املصحف إليهم. -
 بدعوهتم إىل تعلم اللغة العربية الفصيحة. -
 إبرسال حفاظ القرآن الكرمي إليهم. -

 
 على من أعلن هللا تعاىل احلرب ِف القرآن الكرمي؟  (27
 على أكلة الراب. -
 على فرعون وملئه. -
 على الفسقة واجملرمني. -
 على الطغاة املتكْبين. -

 
ما ِف ككرمي  ن الما احلكمة ِف ذكر املال مقدماا على األوالد ِف القرآ  (28

َا َواْعَلُموا) :قوله تعاىل َنةٌ فِ  ُكمْ اَلدُ َوَأوْ  أَْمَواُلُكمْ  أَّنَّ  َعِظيمٌ  َأْجرٌ  ِعْنَدهُ  اّللََّ  َأنَّ وَ  ت ْ
 رغم أن األوالد أغلى لدى األب؟]األنفال[ ( (28)

 ألن الفتنة ِف املال أشد وأكثر من الفتنة ابلولد. -
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 ألن املال قوام احلياة الدنيا وهي مقدمة على اآلخرة. -
 ألن احلياة الكرمية ال تكون إال ابملال. -
 إىل املال واملال ال حيتاج إليهم.ألن األوالد حيتاجون  -

 
 ؟القرآن من املصحف أو عن ظهر قلب هل األفضل قراءة (29
 قراءة القرآن من املصحف أفضل الجتماع النظر والقراءة. -
 قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل. -
 ترديد قراءة القرآن خلف قارئ أفضل من النظر ِف املصحف. -
 النظر ِف املصحف أفضل من قراءة القرآن.  -
  

 ما أفضل األوقات لتالوة القرآن الكرمي؟  (30
 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
 ِف الصالة. -
 ِف النصف األخْي من الليل. -
 صالة الصبح. والعشاء وبعدبني املغرب  -

 
 ما حكم سجود التالوة؟  (31
 سنة للقارئ واملستمع. -
 فرض على القارئ واملستمع. -
 واجب على القارئ واملستمع. -
 مستحب للقارئ واملستمع. -

 



 ﴾ 17  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

 كم عدد املصاحف اليت كتبت ِف عهد عثمان؟   (32
 سبعة مصاحف. -
 ستة مصاحف. -
 مخسة مصاحف. -
 مصحف واحد. -

 
 أين وقعت اإلشارة إىل غزوة حننٍي ِف القرآن الكرمي؟ (33
 (.25 ..ْيَةٍ َواِطَن َكثِ  مَ ِف  ِف سورة التوبة ِف قوله تعاىل: )َلَقْد َنَصرَُكُم اّلل ُ  -
ِصداا راا قَاَسفَ اا وَ يبْو َكاَن َعَرضاا َقرِ ِف سورة التوبة ِف قوله تعاىل: )لَ  -

 (.42..الَّت َّبَ ُعوكَ 
 َفَل ِمنُكمْ َوِمْن َأسْ  ُكمْ ْوقِ )ِإْذ َجاُؤوُكم مِ ن ف َ  ِف سورة األحزاب ِف قوله تعاىل: -

 (.10َوِإْذ زَاَغْت اأْلَْبَصاُر..
 (.41..ْلُفْرَقانِ يَ ْوَم ا ْبِدًنَ ى عَ )َوَما أَنزَْلَنا َعلَ  :ِف سورة األنفال ِف قوله تعاىل -

 
 فما هي؟ذكر القرآن الكرمي شيئاا يتنفس وهو بال روح،  (34
 الصبح. -
 اجلنني ِف بطن أمه. -
 النار. -
 احلطب. -

 
 ما دعاء أصحاب األعراف ِف القرآن الكرمي؟  (35
 .[األعراف] ((47)نَي اِلمِ لظَّ اقوله تعاىل: )رَب ََّنا اَل جَتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم  -
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نَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن تَ ْرمَحَْنا لََنُكونَ ْر لََنا وَ ْغفِ  ت َ قوله تعاىل: )رَب ََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ  -
 .[األعراف] ((23)

آل ] ((16)ا َعَذاَب النَّاِر َنا َوِقنَ نُوب َ ا ذُ قوله تعاىل: )رَب ََّنا ِإن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَ  -
 .[عمران

َنا ِمن لَُّدنَك ْهُلَها َواْجَعل لَّ ظَّاملِِ أَ ِة اليَ ب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َه ِذِه اْلَقرْ قوله تعاىل: )رَ  -
 .[النساء] ((75)َولِي اا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصْياا 

 
 هي:و  ،مل أيت التوفيق ِف القرآن الكرمي إال ِف سورة واحدة (36
 سورة هود. -
 سورة حممد. -
 سورة يونس. -
 يوسف. سورة -

 
 مباذا شبه هللا تعاىل من ينفق ماله رائء الناس؟ (37
 بصخرة عليها تراب أصاهبا املطر فغسل الرتاب عنها. -
 جبنة أصاهبا ريح فيه ًنر فأحرقها. -
 .اا بنبات أصابه املطر فجعله أخضر طرايا مث  ايبساا مث حطام -
 .جبنة فيها كل أنواع الثمار فأصاهبا إعصار ليالا فأحرقها -

 
 ما املراد ابللحن ِف القرآن؟  (38
 خلل يطرأ على األلفاظ. -
 تالوته ابألنغام. -
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 اخلطأ ِف اإلعراب. -
 اخلطأ ِف األداء. -

 كم عدد أقسام اللحن ِف القرآن؟   (39
 قسمان: خفي وجلي. -
 قسمان: مقبول ومرفوض. -
 قسم واحد جلي. -
 قسم واحد خفي. -

 
 ما معىن احملكم واملتشابه ِف القرآن؟ (40
ابه هو: ما املتشو ه، املعىن ظاهر الداللة بنفسه أو بغْي  : ما كان واضحكماحمل -

 ال يتضح معناه وال تظهر داللته ال بنفسه وال بغْيه.
 الظاهر واملتشابه هو اخلفي. كماحمل -
 الصريح واملتشابه هو الغامض. كماحمل -
 املتقن واملتشابه هو املتقارب. كماحمل -

 
 املتشابه؟أيهما أكثر ِف القرآن الكرمي احملكم أم  (41
 أكثر القرآن حمكم وبعض آايته متشابه. -
 أكثر القرآن حمكم وكثْي من آايته متشابه. -
 أكثر القرآن متشابه وبعض آايته حمكم. -
 أكثر القرآن متشابه وبعض سوره حمكم. -

 
 ما احلكمة ِف وجود املتشابه ِف القرآن؟  (42
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 االبتالء واالختبار وحض  املؤمنني على البحث والفهم. -
 الناس ِف لَبٍس وشك.إيقاع  -
 بثُّ فكرة االختالف ِف العقول. -
 بيان طبيعة التنوع ِف أساليب القرآن. -

 
 ما املقصود بعلوم القرآن؟  (43
 مه ومتشابه،، حمكوفهالعلم املتعلق ابلقرآن )أسباب النزول، مجعه، ترتيبه، وق -

 مكيه ومدنيه، ًنسخه و منسوخه(.
 علم تفسْي آي القرآن. -
 جه لفهم القرآن.علم اللغة الذي َنتا -
 علم استنباط اإلعجاز ِف آي القرآن. -

 
 ما أشهر كتب علوم القرآن ِف العصر احلديث؟  (44
 مباحث ِف علوم القرآن للدكتور صبحي الصاحل. -
 اإلتقان ِف علوم القرآن. -
 مناهل العرفان ِف علوم القرآن. -
 الْبهان ِف علوم القرآن. -

 
 من هم أشهر املفسرين من الصحابة؟ (45
 اإلجاابت صحيحة.مجيع  -
 البطيب أأبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن  -

 . رضي هللا عنهم
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 يرض عريألشأيب بن كعب وعبد هللا بن عباس وزيد بن اثبت وأبو موسى ا -
 . عنهم هللا

 سعودبن م جابر بن عبد هللا وأنس بن مالك وعبد هللا بن عمر وعبد هللا -

 .عنهم هللا رضي
 

 هم أشهر املفسرين من التابعني؟من  (46
 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
 .م هللارمحه سلمسعيد بن جبْي وجماهد وعكرمة موىل النيب صلى هللا عليه و  -
 .هللا رمحهم طاووس بن كيسان وعطاء بن أيب رابح -
 .هللا مرمحه قتادة بن دعامة السدوسي واحلسن البصري وعامر الشعيب -

 
 ما تعريف أصول التفسْي اصطالحاا؟  (47
 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
ن شروط فسر مملابالقواعد واألسس اليت يقوم عليها علم التفسْي وما يتعلق  -

 وآداب.
 هو العلم الذي يتوصل به إىل الفهم الصحيح للقرآن. -
 آن.لقر هو العلم الذي يكشف الطرق احملرفة أو الضالة ِف تفسْي ا -

 
 صول التفسْي؟ما فائدة معرفة أ  (48
 كل اإلجاابت صحيحة. -
 .عدائهأيف التسلح ابلعلم واملعرفة للدفاع عن القرآن الكرمي من حتر  -
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لح ما يصو رد معرفة الطرق الصحيحة لتفسْي القرآن وما يقبل منها وما ي -
 وماال يصلح.

مة من جهود ء األلمامعرفة القواعد اليت تُعني على فهم كتاب هللا وما بذله ع -
 على القرآن.للمحافظة 

 
 ما غاية أصول التفسْي؟  (49
 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
 ضبط التفسْي بوضع القواعد الصحيحة والطرق السليمة. -
 الفهم الصحيح ملعاين القرآن. -
 معرفة الشروط احملكمة واآلداب الفريدة للمفسر. -

 
 ما تعريف التفسْي اصطالحاا؟  (50
 ه.حكامومدلوالته وأهو علم يبحث ِف كيفية النطق أبلفاظ القرآن  -
 هو علم يبحث ِف معرفة املعاين العامة لآلايت. -
 هو علم يبحث ِف معرفة أسباب النزول للقرآن. -
 هو علم يبحث ِف معرفة قراءات القرآن. -

 
 ؟ما أصح طرق التفسْي ِف اآليت (51
 تفسْي القرآن ابلقرآن والسنة. -
 تفسْي القرآن أبقوال الصحابة. -
 .تفسْي القرآن أبقوال التابعني -
 تفسْي القرآن أبقوال علماء الدين. -
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 ما اهلدف من علم التفسْي؟  (52
 فهم القرآن وتدبره. -
 إغناء املكتبة اإلسالمية ابلعلوم. -
 بيان سعة علوم القرآن. -
 إغناء اللغة العربية مبفردات القرآن. -

 
 ما أول تفسْي للقرآن مرتب على حسب اآلايت؟  (53
 اء.تفسْي الفرَّ  -
 تفسْي ابن ماجه. -
 ابن جرير الطْبي.تفسْي  -
 تفسْي ابن أيب حامت. -

 
 

 ما آخر سورة نزلت ِف القرآن الكرمي؟ (54
 سورة النصر. -
 سورة الناس. -
 سورة التوبة. -
 سورة الكوثر. -

 
 ما آخر سورة نزلت ِف مكة املكرمة؟  (55
 املطففني. -
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 احلاقة. -
 املعارج. -
 اجلن. -

 
 ما السورة اليت تسمى سورة النِ عم؟  (56
 النحل. -
 النمل. -
 األنعام. -
 املائدة. -

 
 حات السبع من سور القرآن؟ما املسب ِ   (57
 . احلديد، احلشر، الصف، التغابن، اجلمعة، األعلى، اإلسراء -
 احلديد، الصف، احلشر، الليل، الفجر، الضحى، الشرح. -
 قعة.لوااالتغابن، اجلمعة، اإلسراء، النازعات، احلاقة، املعارج،  -
 .تامة، املرسالاجلمعة، األعلى، احلشر، املزمل، املدثر، القي -

 
 سور احلواميم السبع؟ ما  (58
 غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان واجلاثية واألحقاف. -
 ص وق والقلم وطه والنمل ويس وغافر. -
 الزخرف والدخان واجلاثية واألحقاف وفصلت والروم ولقمان. -
 البقرة، آل عمران، العنكبوت، السجدة، يونس، هود، يوسف. -
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 احتة بفاحتة الكتاب؟ملاذا مسيت سورة الف  (59
 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
 الفتتاح املصحف بكتابتها ِف اخلط. -
 الفتتاح القراءة هبا ِف اللفظ. -
 الفتتاح القراءة هبا ِف الصالة. -

 
 ملاذا مسيت سورة الفاحتة ابلسبع املثاين؟  (60
 الة.ل صألن املصلي يكرر قراءهتا ويثين على هللا تعاىل هبا ِف ك -
 اليت تتكرر فيها املواعظ والعْب.ألهنا من السور  -
 ألن عدد آايهتا سبع دون البسملة. -
 ألن مضموهنا الثناء على أعمال اخللق. -

 
 ما السورة اليت فيها سجداتن؟  (61
 سورة احلج. -
 سورة النمل. -
 سورة العلق. -
 سورة الرعد. -

 
 ما السورة اليت فيها بسملتان؟  (62
 سورة النمل. -
 سورة النحل. -
 سورة العنكبوت. -
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 البقرة.سورة  -
 

 ما أول سورة نزلت بكاملها من القرآن الكرمي؟  (63
 سورة املدثر. -
 سورة املزمل. -
 سورة العلق. -
 سورة الفاحتة. -

 
 ما مها الزهراوان؟  (64
 سورة البقرة وآل عمران. -
 سورة املائدة واألنعام. -
 سورة الواقعة ويس. -
 سورة امللك والنبأ. -

 
 ما مميزات السور املكية؟  (65
 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
 ركني.ملشالدعوة إىل التوحيد وذكر القيامة اجلنة والنار وجمادلة ا -
 وضع األسس العامة للتشريع والفضائل األخالقية. -
 اء.نبيقوة األلفاظ وإجياز العبارة وِقصر الفواصل وعرض قصص األ -

 
 ؟ما ضوابط السور املكية  (66
 كل اإلجاابت صحيحة. -
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 كل سورة نزلت قبل اهلجرة. -
 )كال( أو فيها سجدة.كل سورة فيها لفظ  -
 كل سورة فيها اخلطاب للناس عامة وليس للمؤمنني خاصة. -

 
 ما مميزات السور املدنية؟  (67
 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
 بيان العبادات واملعامالت ونظام األسرة. -
 بيان احلدود واجلهاد والسِ لم واحلرب. -
 .االهتمام بنظام احلكم وقواعده ودعوة أهل الكتاب لإلسالم -

 
 وابط السور املدنية؟ما ض  (68
 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
 كل سورة فيها فريضة أو َحد. -
 كل سورة فيها جمادلة أهل الكتاب وذكُر املنافقني. -
 (.واها الذين آمنكل سورة يبدأ فيها اخلطاب للمؤمنني )اي أيُّ  -

 
ار ن كبمنزلت آية احلجاب ِف سورة األحزاب موافقةا لرأي واحد   (69

 فمن هو؟الصحابة 
 -ضي هللا عنه ر  -ن اخلطاب عمر ب -
 -ضي هللا عنه ر  -علي بن أيب طالب  -
 -ضي هللا عنه ر  -نعيم بن مسعود  -
 -ضي هللا عنه ر  -حذيفة بن اليمان  -



 ﴾ 28  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

 
 ؟ليالا قناا من املراد ابلذين يكتمون ما أنزل هللا ويشرتون به مث  (70
 اليهود. -
 النصارى. -
 اجملوس. -
 األحبار. -

 
 ما السورة اليت تسمى بسورة بين النضْي؟  (71
 سورة احلشر. -
 سورة البقرة. -
 سورة املائدة. -
 سورة التوبة. -

 
 مسي عدد من سور القرآن أبمساء حيواًنت، فكم عددها؟ (72
 مخس سور. -
 ثالث سور. -
 أربع سور. -
 ست سور. -

 
 كثر؟ِف أي صنف من أصناف السور تظهر صفات املنافقني بشكل أ (73
 ِف السور املدنية. -
 .السور املكيةِف  -
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 .ِف السور املكية واملدنية -
 .بعض السور املكية -

 
 ِمنَ  رِْجزاا واظََلمُ  ِذينَ الَّ  َلىعَ  فَأَنْ زَْلَناما الر ِْجز املقصود ِف سورة البقرة )  (74

 ؟((59) يَ ْفُسُقونَ  َكانُوا  مبَا السََّماءِ 
 .وابء الطاعون -
 .الذنب -
 .الشِ رك -
 .عبادة األواثن -

 
 ا هي؟فمسور،  ( وردت ِف ثالثَقْدرِهِ  َحقَّ  اّللََّ  َقَدُروا َما)  (75
 .سورة األنعام واحلج والزمر -
 .سورة األنعام واملائدة واحلشر -
 .سورة املائدة والزمر والبقرة -
 .سورة احلج والتوبة واملائدة -

 
 ما السورة اليت تسمى سورة بدر؟ (76
 .سورة األنفال -
 .سورة آل عمران -
 .سورة القمر -
 .سورة النساء -

 



 ﴾ 30  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

 السورة اليت مسيت ابلفاضحة؟ما  (77
 .سورة التوبة -
 .سورة املنافقون -
 .سورة األحزاب -
 .سورة الفتح -

 
 ما السورة اليت ُتسمى أخت الطويلتني؟  (78
 .سورة األعراف -
 .سورة األنفال -
 .سورة هود -
 .سورة يونس -

 
 ما السورة اليت تسمى اجلامعة؟  (79
 .سورة الشعراء -
 .سورة املؤمنون -
 .سورة النور -
 .سورة األنبياء -

 
 ما السورة اليت تسمى الكافية؟  (80
 .سورة الفاحتة -
 .سورة امللك -
 .سورة الواقعة -
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 .سورة يس -
 

 ؟الم.يه السعلم ما الكلمات اليت ابتلى هللا تعاىل فيها خليله إبراهي  (81
 .شرائع وأوامر ونواه -
 .ذبح ولده -
 .ترك زوجته وولده بواد غْي ذي زرع -
 .كيد قومه له إبحراقه ابلنار -

 
 طالوت الذي ورد ذكره ِف سورة البقرة؟ من  (82
 .ملك بين إسرائيل -
 عليه السالم.نيب هللا داوود  -
 .نيب بعد موسى امسه مشويل -
 عليه السالم.بنيامني شقيق يوسف  -

 
 نزل صدرها ِف وفد جنران؟اليت  سورةالما  (83
 .سورة آل عمران -
 .سورة املائدة -
 .سورة األنعام -
 .الروم سورة -

 
هنا سنام سلم إله و ما السورة اليت قال عنها النيب صلى هللا عليه وعلى آ  (84

 القرآن؟
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 .سورة البقرة -
 .سورة الفاحتة -
 .سورة اإلخالص -
 .سورة امللك -

 
 نوا ِفم كاما السورة اليت نص ت بعض آايهتا أن العرب قبل اإلسال  (85

 جاهلية؟
 .سورة األنعام -
 .سورة األعراف -
 .سورة النبأ -
 .سورة املائدة -

 
 فما مها؟ ،تسمى سوراتن من القرآن القرينتني (86
 .سورة األنفال والتوبة -
 .سورة األنعام واملائدة -
 .سورة األعراف واألنفال -
 .سورة البقرة وآل عمران -

 
 ، فما مها؟أولوا العزم من الرسل ِف سورتني ذُكر  (87
 .سورة األحزاب والشورى -
 .سورة الشورى والزخرف -
 .سورة اجلاثية واألحقاف -
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 .األحزاب وسبأسورة  -
 

 ؟لرحيمن اما السورة اليت اشتمل بعُض آايهتا على بسم هللا الرمح  (88
 .سورة النمل -
 .سورة املائدة -
  .سورة األعراف -
 .سورة النحل -

 
  فما هي؟سورة األنفال سورة مدنية ومنها آية مكية،   (89
 ((30) َكَفُروا  الَِّذينَ  ِبكَ  مَيُْكرُ  َوِإذْ قوله تعاىل: ) -
 ((35) ةا َوَتْصِديَ  َكاءا مُ  الَّ إِ  اْلبَ ْيتِ  ِعْندَ  َصاَلهُتُمْ  َكانَ   َوَماقوله تعاىل: ) -
 ((22) يَ ْعِقُلونَ  َ ِذيَن الُبْكُم الَّ  الْ مُّ ِعنَد اّللِ  الصُّ  عاىل: )ِإنَّ َشرَّ الدََّواب  قوله ت -
 ((34) مِ احلرا سجدِ امل نِ ع ونَ يصدُّ  وهمْ  م هللاُ هبَ قوله تعاىل: )وما هلم أال  يعذ ِ  -

 
 ؟خْب ما السورة اليت فيها ألف أمر وألف هني وألف حكم وألف  (90
 .سورة البقرة -
 .سورة آل عمران -
 .سورة اإلسراء -
 .سورة اإلنعام -

 
 ؟مه وسللى آلصلى هللا عليه وعمىت نزلت سورة الفتح على رسول هللا   (91
 .من احلديبية صلى هللا عليه وعلى آله وسلمبعد رجوع النيب  -
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 .بعد فتح مكة -
 .غزوة حننيبعد  -
 .بعد غزوة األحزاب -

 
 ما السورة اليت تتحدث عن صلح احلديبية؟  (92
 .سورة الفتح -
 .سورة الفرقان -
 .سورة فاطر -
 .سورة القصص -

 
رؤها يق لمله وسآصلى هللا عليه وعلى ِف اُلمفصَّل سورة كان رسول هللا  (93

 فما هي؟ِف اجلَُمع والعيد، 
 .سورة ق -
 .سورة احلشر -
 .سورة اجلمعة -
 .سورة النجم -

 
 ما السور اليت ورد فيها ذكر املسجد احلرام؟  (94
 .الفتحسورة اإلسراء و البقرة و  -
 .األحزاب والشعراءسورة آل عمران و  -
 .سورة األنفال واألعراف والفتح -
 .سورة الرعد وإبراهيم واألنبياء -
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 ما السور اليت يساوي عدد آايهتا عدد وقفاهتا؟  (95
 .سورة األنفال ويوسف وإبراهيم -
 .وإبراهيم واحلجرسورة الرعد  -
 .سورة النحل والكهف واإلسراء -
 .سورة األنبياء واحلج واملؤمنون -

 
 ما السورة اليت حتدثت عن غزوة محراء األسد؟  (96
 .سورة آل عمران -
 .سورة البقرة -
 .سورة األنفال -
 .سورة الفتح -

 
من  ىل حني رسالته ِف سورةوردت قصة موسى من حني والدته إ  (97

 فما هي؟، القرآن
 .سورة القصص -
 .سورة األنبياء -
 .سورة البقرة -
 .سورة آل عمران -

 
 سورة املالئكة؟ ما  (98
 .سورة فاطر -
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 .سورة غافر -
 .سورة فصلت -
 .سورة الفرقان -

 
 لعشاءاِف  كان النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقرأ بسورتني   (99

 اآلخرة، فما مها؟
 .سورة الْبوج والطارق -
 .سورة األعلى والغاشية -
 .سورة الفجر والبلد -
 .سورة الضحى والشرح -

 
 ؟( ما السورة اليت ُفض لت على سائر سور القرآن بسجدتيها100
 .سورة احلج -
 .سورة الرعد -
 .سورة النحل -
 .سورة اإلسراء -

 املدين؟القرآن و  املكيلقرآن اب العلم فوائد من( 101
 

 اإلجاابت صحيحة. مجيع -
 .القرآن تفسْي ِف به ةستعاناال -
 ة.الدعو  أسلوب ِف منها ةلإلفاد ساليبهأ تذوق -
 .النبوية السْية على الوقوف -
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 ( ما السورة اليت تعدل ثلث القرآن؟102
 .سورة اإلخالص -
 .سورة الفاحتة -
 .سورة اُلمْلك -
 .سورة البقرة -

 
 ( ما السور اليت استفتحت ابلقسم؟103
 .مجيع اإلجاابت صحيحة -
 .سورة الصافات والذارايت والطور والنجم واملرسالت -
 .والْبوج والطارق والليل والضحىسورة النازعات  -
 .سورة التني والعادايت والعصر -

 
 ما السور اليت افتتحت ابلشرط؟ (104
 .مجيع اإلجاابت صحيحة -
 .سورة الواقعة واملنافقون -
 .سورة التكوير واالنفطار -
 .سورة الزلزلة والنصر -

 
 ما السور اليت افتتحت ابألمر؟ (105
 .مجيع اإلجاابت صحيحة -
 .والفلقسورة اجلن  -
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 .سورة الكافرون واإلخالص -
 .سورة الفلق والناس -

 
بقرب  أخْبتو  ه وسلمصلى هللا عليه وعلى آلرسوَل هللا سورة كرمية  ت( نَ َعتَ 106
 فما هي؟ ،أجله

 .سورة النصر -
 .سورة آل عمران -
 .سورة ص -
 .سورة الزمر -

 
 فما هي؟سورة ُختمت ابمسْي نبينْي،  (107
 .سورة األعلى -
 .سورة الغاشية -
 .سورة املزمل -
 .سورة الطارق -

 
 فما هي؟ُختمْت سورة بذكر بعض أوصاف القرآن،  (108
 .سورة يوسف -
 .سورة هود -
 .سورة يونس -
 .سورة حممد -

 



 ﴾ 39  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

 قري؟ما السورة اليت كانت سبباا ِف إسالم قيس بن عاصم املن (109
 .سورة الرمحن -
 .سورة اإلنسان -
 .سورة التكوير -
 .سورة االنفطار -

 
 اء هبا؟العتناعلى  هللا أنه أنزهلا وفرضها منبهاا  رَ كَ ذَ  ما السورة اليت (110
 .سورة النور -
 .سورة املائدة -
 .سورة املؤمنون -
 .سورة الفرقان -

 
 ،بادهسم لعوق ،ِف القرآن سورة قسمها هللا تعاىل ثالثة أقسام: قسم هلل (111

 فما هي؟، وقسم ذكر فيه ثالثة أصناف من البشر
 .سورة الفاحتة -
 .سورة الواقعة -
 .سورة امللك -
 .سورة النازعات -

 
 َكةٌ بَ َر  َذَهاَأخْ  ِإنَّ )) صلى هللا عليه وعلى آله وسلم( ما سورة قال عنها النيب 112
 ؟(خاري[(]الب اْلَبطََلةُ  َتْسَتِطيُعَها َوال َحْسرَةٌ  َوتَ رَْكَها
 .سورة البقرة -
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 .سورة آل عمران -
 .سورة اجلن -
 .سورة اإلخالص -

 
 على تقسيم املواريث؟ ما السورة اليت حتتوي (113
 .سورة النساء -
 .سورة البقرة -
 .سورة النور -
 .سورة الطالق -

 
 ى هللا عليهصليب الن وأخْب ،( ما السور اليت تصور يوم القيامة تصويراا دقيقاا 114

 نيه؟عي أن من قرأها فكأنه ينظر إىل يوم القيامة أبم وعلى آله وسلم
  .مجيع اإلجاابت صحيحة -
 .سورة الشمس -
 .االنفطارسورة  -
 .سورة االنشقاق -

 
 ؟ مرةسبعني( ما السورة اليت ورد فيها لفظ اجلاللة )هللا( ثالاثا و 115
 .سورة األنفال -
 .سورة اجملادلة -
 .سورة البقرة -
 .سورة الرمحن -
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 مر؟ما السورة اليت جاء فيها ذكر االجتماع والتشاور ِف األ (116
 .سورة آل عمران والنمل والشورى -
 .عمران والشورىسورة البقرة وآل  -
 .سورة النمل والنحل وآل عمران -
 .سورة البقرة وآل عمران والنمل -

 
 فاء من كل ِ شهنا لم أب( ما السورة اليت أخْب النيب صلى هللا عليه وعلى آله وس117
 داء؟

 .سورة الفاحتة -
 .سورة اإلسراء -
 .سورة النحل -
 .سورة اإلخالص -

 
 ؟السَُّور اليت ال يوجد هبا حرف الكاف ما (118
 .العصر، قريش، الفلق -
 .التكاثر، العصر، اهلمزة -
 .الفيل، قريش، املاعون -
 .الكافرون، النصر، املسد -

 
 ما السورة اليت وردت فيها أحكام الظهار؟ (119
 .سورة اجملادلة -
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 .سورة النساء -
 .سورة التحرمي -
 .سورة الطالق -

 
 ورد ذكر الذابب؟من السور اآلتية ِف أيِ  سورة  (120
 .سورة احلج -
 .سورة العنكبوت -
 .سورة النمل -
 .سورة النحل -

 
 رثية؟اإل ( ما آخر آية نزلت من القرآن الكرمي ِف األحكام الشرعية121
 [النساء] ((176) َلِة..ْلَكالَ ا ِف يُ ْفِتيُكْم  قوله تعاىل: )َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل اّلل ُ  -
 ((3) ..ْم نِْعَميِت ُت َعَلْيكُ مْ أمتَْ قوله تعاىل: )اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم وَ  -

 [املائدة]
 [البقرة] ((281) ..اّلل ِ  ىَل ْرَجُعوَن ِفيِه إِ قوله تعاىل: )َوات َُّقواْ يَ ْوماا ت ُ  -
 [بةالتو ] ((128) ..ْم َرُسوٌل مِ ْن أَنُفِسُكمْ قوله تعاىل: )َلَقْد َجاءكُ  -

 
 ؟ما مهاهم، فن عنوحتاج ا ِف القرآن سوراتن تقدمان أصحاهبما يوم القيامة (122
 .سورة البقرة وآل عمران -
 .سورة الواقعة وامللك -
 .سورة الفاحتة واإلخالص -
 .سورة يس والنبأ -
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 ني؟لشياطما السورة العظيمة اليت إذا قُرأت ِف البيت فرت منه ا (123
 .سورة البقرة -
 .سورة الفاحتة -
 .سورة امللك -
 .سورة يس -

 
فظه ناا حلس غرهمصأ على بعثٍ  وعلى آله وسلمصلى هللا عليه ر النيب أَمَّ  (124

 فما هي؟، سورة من القرآن الكرمي
 .سورة البقرة -
 .سورة آل عمران -
 .سورة األنفال -
 .سورة املائدة -

 
 رب؟ما السورة اليت ورد فيها ذكر املدينة املنورة ابسم يث (125
 .سورة األحزاب -
 .سورة الفتح -
 .سورة الشورى -
 .سورة الصافات -

 
 وسلم ى آلهصلى هللا عليه وعل( ِف القرآن سورة نزلت على رسول هللا 126

 فما هي؟يشيعها سبعون ألف ملك، 
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 .سورة األنعام -
 .سورة األعراف -
 .سورة املائدة -
 .سورة البقرة -

 
 ملَّْ  َوِإن اأَنُفَسنَ  اَلْمنَ ظَ  ارَب َّنَ  قَاالَ من مها الذين حكى عنهما القرآن بقوله: )  (127
 [األعراف] ((23) ينَ اخْلَاِسرِ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَ ْرمَحَْنا لََنا تَ ْغِفرْ 

 عليهما السالم.آدم وحواء  -
 عليهما السالم.إبراهيم وإمساعيل  -
 عليهما السالم.داود وسليمان  -
 عليهما السالم.موسى وعيسى  -

 
 ؟عليه السالممن أي شيء خلق هللا تعاىل آدم  (128
 .من تراب -
 .من نور -
 .من ًنر -
 .ماءمن  -

 
 نها؟مألكل اما نتيجة أكل آدم من الشجر اليت هناه هللا وزوَجه عن  (129
 .خرجا من اجلنة وأُهِبطا إىل األرض -
 .مل حيدث شيء معهما -
 .األعرافبقيا ِف  -
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 .أُهِبط آدم وبقيت حواء -
 

 ُكلََّها  اءَ اأْلَمسَْ  مَ آدَ  لَّمَ َوعَ ما األمساء اليت علمها هللا آدَم ِف قوله تعاىل: )  (130

 ؟]البقرة[ ((31)
  .أمساء األشياء كلها وذواهتا وصفاهتا وأفعاهلا -
 .أمساء املأكوالت واملشروابت -
 .أمساء اجلهات والبلدان -
 .أمساء احليواًنت فقط -

 
يعااما املراد بكلمة ) (131 يعا  َهاِمن ْ  ِبطَااهْ  قَالَ ( ِف قوله تعاىل: )مجَِ  امجَِ

 ؟]طه[((123)
 .آدم وحواء وإبليس -
 .املالئكة -
 .البشر فقط -
 .الشياطني فقط -

 
 تله؟قدما بع هابيل ما الطائر الذي دل  قابيل على طريقة دفن أخيه (132
 .الغراب -
 .اهلدهد -
 .الذابب -
 .البعوض -
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 ة؟اجلن ما الذنب الذي اقرتفه آدم وحواء وتسبب ِف نزوهلما من  (133
 .أكال من الشجرة املنهي عن األكل منها -
 .تكلما مع إبليس -
 .رغبتهما البقاء ِف اجلنة -
 .الزواج بينهما -

 
 ؟ما مهافِف سورتني فقط،  عليه السالم.ورد ذكر نيب هللا إدريس  (134
 .مرمي واألنبياء -
 .آل عمران واملائدة -
 .القصص واحلج -
 .احِلْجر والدخان -

 
 ن هم؟ذكر القرآن أربعة من األنبياء أبمسائهم مرتني فقط، فم (135
 .عليهم السالمإدريس وذو الكفل وإلياس واليسع  -
 .عليهم السالمأيوب ويونس وعيسى وهارون  -
 .عليهم السالمإبراهيم وإسحاق وإمساعيل ولوط  -
 .عليهم السالم موسى وهارون وابراهيم وامساعيل -

 
 عاىل؟تيدعو قومه إىل هللا  عليه السالمكم بقي نيب هللا نوح   (136
 .تسعمائة ومخسون عاماا  -
 .مئة وتسعون عاماا  -
 .ثالمثائة عام -
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 .ثالثة وستون عام -
 

 ا؟من مهف( جعل هللا النبوة والكتاب ِف ذرية اثنني من األنبياء، 137
 عليهما السالم.إبراهيم ونوح  -
 عليهما السالم.يعقوب ويوسف  -
 .عليهما السالم.زكراي وحيىي  -
 عليهما السالم.داود وسليمان  -

 
 يعصمين من املاء؟من القائل: سآوي إىل جبل  (138
 .كنعان بن نوح -
 .قارون من قوم موسى -
 .قابيل بن آدم -
 .آصف بن برخيا -

 
 ؟عليه السالم.ما األصنام اليت عبدت ِف زمن نوح  (139
 .ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر -
 .هبل والعزى -
 .أساف وًنئلة -
 .الالت والعزى -

 
 ا؟من مهفكني، اهلالجنى هللا أهل نوح مع املؤمنني إال اثنني كاًن مع  (140
 .ابنه وزوجته -
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 .أمه وأبوه -
 .ابنته الكْبى والصغرى -
 .أخوه وعمه -

 
 النيب الذي كان ابنه كافراا؟ من (141
 عليه السالم.نوح  -
 عليه السالم.هود  -
 عليه السالم.يونس  -
 عليه السالم.إلياس  -

 
 النيب الذي أمره هللا أن يصنع سفينة عظيمة؟ من( 142
 عليه السالم.نوح  -
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.يونس  -

 
 ا؟فمن مه ،اثنان كانت هلما زوجتان كافراتن ِمَن األنبياء (143
 عليهما السالم.نوح ولوط  -
 عليهما السالم.يعقوب ويوسف  -
 عليهما السالم.موسى وهارون  -
 عليهما السالم.داود وسليمان  -
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 َوهَنَاراا لَْيالا  ِميقَ وْ  تُ َدَعوْ  ِإين ِ  َرب ِ  قَالَ األنبياء: )قال تعاىل على لسان أحد  (144
 و؟فمن ه ((6) ِفرَاراا ِإالَّ  ُدَعاِئي يَزِْدُهمْ  فَ َلمْ ( 5)

 عليه السالم.نوح  -
  عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.يعقوب  -
 عليه السالم.إدريس  -

 
 م؟النيب الذي كلما دعا قومه سدوا آذاهنم وغطوا رؤوسه من( 145
 عليه السالم.نوح  -
 عليه السالم.يونس  -
 عليه السالم.لوط  -
 عليه السالم.إدريس  -

 
 ؟عليه السالم.( أبي شيء أهلك هللا قوم نوح 146
 .ابلطوفان والغرق -
 .ابخلسف واملسخ -
 .ابلصيحة -
 .بريح صرصر عاتية -

 
ْل ِفيَها ِمن ُكلٍ  َزْوجَ قال تعاىل: )قُ ْلَنا  (147  نِ مَ  [هود]( (40)َلكَ  َوأَهْ ثْ َننْيِ نْيِ اامحِْ

 هبذا؟ املخاطبُ 
 عليه السالم.نيب هللا نوح  -
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 عليه السالم.نيب هللا موسى  -
 عليه السالم.نيب هللا إمساعيل  -
 عليه السالم.نيب هللا سليمان  -

 
 أين استوت سفينة نوح بعد انتهاء الطوفان؟ (148
 .اجلوديعلى جبل  -
 .على جبل أيب قبيس -
 .على جبل الصفا -
 .قاسيونعلى جبل  -

 
 نْ َتِصرْ فَا ْغُلوبٌ مَ  َأين ِ  َربَّهُ  َفَدَعامن الذي دعا هبذا الدعاء من األنبياء: ) (149

 ؟]القمر[ ((10)
 عليه السالم.نوح  -
 عليه السالم.يوسف  -
 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.هود  -

 
 ؟عليه السالمرسل نيب هللا هود إىل من أُ  (150
 .إىل قوم عاد -
 .إىل قوم مثود -
 .إىل بين إسرائيل -
 .إىل قبيلة قريش -



 ﴾ 51  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

 
 ( أبي شيء عذب هللا تعاىل قوم عاد؟151
 .ابلريح الصرصر العاتية -
 .ابجلراد املنتشر -
 .ابلزالزل -
 .ابلغرق -

 
 ؟عليه السالم.رسل نيب هللا صاحل ن أُ إىل مَ  (152
 .إىل مثود -
 .إىل عاد -
 .تُ بَّع إىل -
 .إىل مدين -

 
 ن هم الذين ينحتون من اجلبال بيواتا؟مَ  (153
 .قبيلة مثود -
 .قبيلة عاد األوىل -
 .بنو إسرائيل -
 .أهل الكهف -

 
 ؟عليه السالم.ما معجزة نيب هللا صاحل  (154
 .ًنقة هللا -
 .انشقاق القمر -
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 .انشقاق البحر -
  .التحدث والفهم مبنطق احليواًنت -

 
 ؟لناقةقر اوع عليه السالم( كم كان عدد الذين مهوا بقتل النيب صاحل 155
 .تسعة رهط -
 .سبعة رهط -
 .مخسة رهط -
 .ثالثة رهط -

 
 ( كيف كان عقاب قوم مثود؟156
 .أهلكهم هللا ابلصيحة املدمرة -
 .خسف هبم األرض -
 .أهلكهم هللا ابلريح القوية -
 .أرسل عليهم الطوفان -

 
 ؟عليه السالم.إىل من أرسل نيب هللا لوط  (157
 .إىل أهل الشام -
 .إىل قبيلة عاد -
 .إىل قوم تُ ب ع -
 .إىل أهل يثرب -

 
 ؟لنساءاكون من هم القوم الذين كانوا أيتون الفاحشة مع الذكور ويرت  (158
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 عليه السالم.قوم لوط  -
 عليه السالم.قوم شعيب  -
 عليه السالم.قوم إدريس  -
 عليه السالم.قوم صاحل  -

 
 ؟عليه السالم.ما اسم القرية اليت بُعث إليها لوط  (159
 .قرية ُسدوم -
 .قرية اجلبلني -
 .قرية مدين -
 .قرية أنطوس -

 
 ؟عليه السالم.ما العذاب الذي أرسله هللا على قوم لوط  (160
 .أرسل عليهم حجارة من سجيل وقلب األرض هبم -
 .أرسل عليهم الضفادع واجلراد والقمل -
 .أرسل عليهم الطوفان -
 .أرسل عليهم ًنراا حُمرقة -

 
 ُه ِمَن الصَّاحِلِنيَ َنا إِنَّ مْحَتِ  رَ ِف النيب الذي قال عنه هللا تعاىل: )َوأَْدَخْلَناُه  من (161

 ؟[األنبياء]( (75)
 عليه السالم.لوط  -
 عليه السالم.إدريس  -
 عليه السالم.أيوب  -
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 عليه السالم.صاحل  -
 

 فمن مها؟، األنبياء( تعاون على بناء الكعبة اثنان من 162
 عليهما السالم.إبراهيم وإمساعيل  -
 عليهما السالم.موسى وعيسى  -
 عليهما السالم.داود وسليمان  -
 عليهما السالم.يعقوب ويوسف  -

 
 النيب الذي ذكره القرآن مخساا وعشرين مرة؟ من (163
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.آدم  -
 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.حممد  -

 
لى مني عأول من أطلق اسم اإلسالم على دينه وأطلق اسم املسل من (164

 أتباعه؟
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.نوح  -
 عليه السالم.يونس  -
 .حممد عليه الصالة والسالم -

 
 ؟ح ابنهام أن هللا تعاىل أمره بذبالنيب الذي رأى ِف املن من  (165
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 عليه السالم.إبراهيم  -
 السالم.عليه زكراي  -
 عليه السالم.يعقوب  -
 عليه السالم.أيوب  -

 
 ((72)بَ ْعِلي َشْيخاا   َوَه َذاُجوزٌ  عَ من هي املرأة القائلة: )اَي َويْ َلىَت أَأَِلُد َوَأًنَْ  (166

 ؟[هود]
 عليه السالم.سارة زوجة إبراهيم  -
 .امرأة عمران -
 .آسية زوجة فرعون -
 .مرمي ابنة عمران -
 
 رمي؟ِف القرآن الك عليه السالم.( أبي اسم مسي والد إبراهيم 167
 .آزر -
 .مشعون -
 .يوحنا -
 .يوشع -

 
 ه؟ِف رب ِ  الذي حاج  إبراهيمَ  من (168
 .النمرود بن كنعان -
 .االسكندر املقدوين -
 .آصف بن برخيا -
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 .قارون -
 

َناَم  َأن ن َّْعُبَد اأَلصْ َوَبيِنَّ  ْبيِن اْجن ُ َربِ  اْجَعْل َه َذا اْلبَ َلَد آِمناا وَ ) :قال تعاىل (169
 من الذي دعا هبذا الدعاء من األنبياء؟[إبراهيم] ((35

 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.يعقوب  -
 عليه السالم.آدم  -
 .عليه الصالة والسالمحممد  -

 
خذها أيأن  .سالمعليه ال( كم عدد الطيور اليت طلب هللا تعاىل من إبراهيم 170

 ويذحبها ويوزعها على اجلبال لْييه كيف حييي املوتى؟
 .أربعة طيور -
 .تسعة طيور -
 .ستة طيور -
 .اثنا عشر طْياا  -

 
 النيب الذي حر م البيت احلرام؟ من (171
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.آدم  -
 عليه السالم.إدريس  -
 عليه السالم.حممد  -
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 النيب الذي ألقي ِف النار؟ من (172
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.أيوب  -
 عليه السالم.داود  -
 عليه السالم.إلياس  -

 
 أبيب األنبياء؟ عليه السالمَي إبراهيم ملاذا مسُّ  (173
 .ألن هللا تعاىل اصطفى من ذريته عدداا من األنبياء -
 .ألنه عاش عمراا طويالا  -
 .للناسألنه صْب على أداء رسالته  -
 .ألنه بعث ِف زمن معه أنبياء آخرون -

 
من  [رايتالذا ( ](28)يٍم  َعلِ قاُلوا اَل خَتَْف َوَبشَُّروُه ِبُغاَلمٍ ) :قال تعاىل (174

َبشَّر به؟
ُ
 امل

 .عليهما السالم.إسحاق بن إبراهيم  -
 .عليهما السالم.حيىي بن زكراي  -
 .عليهما السالم.يوسف بن يعقوب  -
 .عليهما السالم.سليمان بن داود  -

 
 دي؟التما عجز النمرود وأوقفه عن عليه السالمكيف أظهر إبراهيم    (175
 .أمره أبن أييت ابلشمس من املغرب -
 .طلب منه السجود هلل -
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 .ًنقشه ابلبعث بعد املوت -
 .أظهر له بعض املعجزات -

 
( (37) ِذي َزرٍْع اٍد َغْْيِ  ِبوَ يِت ( من الذي قال: )رَّب ََّنا ِإين ِ َأْسَكنُت ِمن ُذر ِيَّ 176

 ؟[إبراهيم]
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.إسحاق  -
 عليه السالم.يعقوب  -
 عليه السالم.نوح  -

 
 

 من أول من ًندى ِف الناس ابحلج؟ (177
 عليه السالم.إبراهيم  -
 السالم.عليه إمساعيل  -
 عليه السالم.اليسع  -
 .حممد عليه الصالة والسالم -

 
 لرؤاي؟عندما أخْبه اب عليهما السالمماذا قال إمساعيل ألبيه  (178
 [.الصافات( ](102))قَاَل اَي أََبِت افْ َعْل َما تُ ْؤَمُر  -
 [.احلشر( ](16))قَاَل ِإين ِ َأَخاُف اّللََّ َربَّ اْلَعاَلِمنَي  -
 [.مرمي] ((30))قَاَل ِإين ِ َعْبُد اّللَِّ آاَتينَ اْلِكَتاَب  -
 [.الصافات( ](89))فَ َقاَل ِإين ِ َسِقيٌم  -



 ﴾ 59  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

 
 ؟عليه السالم.مباذا فدى هللا إمساعيل  (179
 .فداه بذبح عظيم -
 .فداه مبئة من اإلبل -
 .فداه أبلف دينار -
 .فداه بعتق رقبة -

 
 أهله؟ عليه السالم( مب كان أيمر إمساعيل 180
 .كان أيمر أهله ابلصالة والزكاة -
 .كان أيمر أهله بصلة الرحم -
 .كان أيمر أهله حبسن اجلوار -
 .كان أيمر أهله بكثرة األذكار -

 
 النيب الذي مسُ ي ابلذبيح؟ من (181
 عليه السالم.إمساعيل  -
 عليه السالم. إسحاق -
 عليه السالم.يونس  -
 عليه السالم.شعيب  -

 
 من هم األسباط؟ (182
 .أوالد يعقوب االثنا عشر -
 .أقباط مصر أجداد -
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 .والد إمساعيلأ -
 .عاد األوىلقوم من  -

 
يٌل َواّلل ُ  (183  ؟[يوسف] ((18)َعاُن ُمْست َ  الْ َمِن القائل ِمن األنبياء: )َفَصْْبٌ مجَِ
 عليه السالم.يعقوب  -
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.نوح  -
 عليه السالم.أيوب  -

 
 ؟عليه السالم.( كم كان عدد إخوة يوسف 184
 .أحد عشر -
 .تسعة عشر -
 .سبعة -
 .ثالثة -

 
ه عليف من هم األحد عشر كوكباا والشمس والقمر الذين رآهم يوس (185

 ؟عليه السالم.وأخْب عنهم أابه  السالم.
 .إخوته وأبوه وزوجة أبيه -
 .كواكب السماء املعروفة -
 .اجملموعة الشمسية -
 م.عليه السالإخوة يوسف  -
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تَ آ: )َربِ  َقْد هعلى لساناألنبياء قال هللا  نَ َمْن مِ ( 186 ِك َوَعلَّْمَتيِن َن اْلُملْ يِن مِ تَ ي ْ
 ؟[يوسف] ((101)..ِمن ََتِْويِل اأَلَحاِديثِ 

 عليه السالم.على لسان يوسف  -
 عليه السالم.على لسان سليمان  -
 عليه السالم.على لسان داود  -
 عليه السالم.على لسان موسى  -

 
َا َأْشُكو بَ ثِ ي وَ  (187  ؟[يوسف( ](86) ىَل اّلل ِ ين إِ ُحزْ من القائل ِمَن األنبياء: )ِإَّنَّ
 عليه السالم.يعقوب  -
 عليه السالم.أيوب  -
 عليه السالم.إدريس  -
 عليه السالم.عيسى  -

 
 من البئر؟ عليه السالممن الذي أخرج يوسف  (188
  .مر وا على البئر فوجدوه قافلة من قوافل التجار -
 عليه السالم.جْبيل  -
 .خرج لوحده بعد أن متكن من الصعود إىل وجه البئر -
 .إخوته الذين رموه عادوا إليه فأخرجوه -

 
 إىل أين ذهب يوسف بعدما خرج من البئر؟ (189
 .إىل مصر -
 .إىل قرية والده -
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 .إىل الشام -
 .إىل فلسطني -

 
؟190  ( كم لبث يوسف ِف اجلب 
 .ثالثة أايم -
 .نصف يوم -
 .ليلة كاملة -
 .سبعة أايم -
 
 كم لبث يوسف ِف السجن؟(191
 .سبع سنني -
 .سنة كاملة -
 .ثالث سنوات -
 0مخس سنني -

 
 ؟أين وردت قصة يوسف من القرآن (192
 .ِف سورة يوسف -
 .ِف سورة األنبياء -
 .ِف سورة األحزاب -
 .ِف سورة بين إسرائيل )اإلسراء( -
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يَ ْوَم لْ ْيُكُم اَعلَ  رَيبَ )قَاَل اَل تَ ث ْ  عليه السالم.املخاطب بقول يوسف  نِ مَ  (193
ُ َلُكمْ   (؟92يوسف( )..يَ ْغِفُر اّلل 

 .إخوته الذين ألقوه ِف اجلب -
 .أصدقاؤه ِف السجن -
 .زوجة العزيز -
 .بعض املتخاصمني إليه -

 
 ملاذا حاول إخوة يوسف قتله؟  (194
 .بسبب حب أبيهم الشديد له وشعورهم ابلغْية منه -
 .ف على مجيع إخوتهبسبب وصية أمه بتقدمي يوس -
 .بسبب مجاله وأدبه -
 .ألن امللك أوصى يعقوب بتفضيل يوسف على إخوته -

 
 كيف انتقم أوالد يعقوب من أخيهم يوسف؟   (195

  .ألقوه ِف غيابة اجلب -
 .أوجعوه ضرابا حىت سالت دماؤه -
 .منعوه من الطعام والشراب -
 .استعملوا السحر لإلضرار به -

 
 ما سبب خروج يوسف من السجن؟  (196

 .ملك مصر بعد أن فسرها له يوسفرؤاي  -
 .شهادة الطفل الرضيع له -
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 .اعرتاف املرأة اليت راودته عن نفسه -
 .املرض الذي أصابه بسبب السجن -

 
 ماذا طلب يوسف من امللك بعد أن أخرجه من السجن؟  (197

 .طلب منه أن جيعله أميناا على خزائن األرض -
 .طلب منه االنتقام من املرأة اليت تسببت بسجنه -
 .نه أن يعيده إىل داير أهلهطلب م -
 .طلب منه أن يزوجه -

 
 فما هي؟، مل يسجن من األنبياء إال واحد (198

 عليه السالم.يوسف  -
 عليه السالم.سليمان  -
 عليه السالم.هود  -
 عليه السالم.إبراهيم  -

 
 ؟عليه السالم.ر فيها يوسف كِ ما سور القرآن اليت ذُ  (199

 .يوسف وغافر واألنعام -
 .يوسف واألنبياء واحلجرات -
 .وفصِ لت يوسف واألنعام -
 .يوسف واألنفال واحلج -
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ي أ( إىل 3يوسف..( )َصصِ قال تعاىل: )ََنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلقَ  (200
 قصة تشْي هذه اآلية؟

 عليه السالم.قصة يوسف  -
 .مع النمرود عليه السالم.قصة إبراهيم  -
 .قصة أصحاب الفيل -
 .قصة ذي القرنني -

 
 ن؟نيب من األنبياء طلب من قومه إيفاء املكيال وامليزا  (201

 عليه السالم.شعيب  -
 عليه السالم.إدريس  -
 عليه السالم.ذو الكفل  -
 عليه السالم.يونس  -

 
 ؟ا أعظم سورة ِف القرآن الكرميم  (202

 .الفاحتة -
 .اإلخالص -
 .يس -
 .امللك -

 
 

 ما معىن األيكة؟  (203
 .الشجر الكثيف امللتف -
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 .الصخرة العظيمة -
 .البيضاءالناقة  -
 .األرض الواسعة -

 
 َوَما تَ ْوِفيِقي اْسَتَطْعتُ   َمااَلحَ من القائل من األنبياء )ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإِلصْ   (204

 .(88هود..( )ِإالَّ اِبّلل ِ 
 عليه السالم.شعيب  -
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.صاحل  -
 عليه السالم.هود  -

 
 خطيب األنبياء؟ من (205

 عليه السالم.شعيب  -
 عليه السالم.إمساعيل  -
 عليه السالم.سليمان  -
 عليه السالم.إدريس  -

 
 ؟عليه السالم.رسل نيب هللا شعيب ن أُ إىل مَ   (206

 .إىل مدين -
 .إىل عاد -
 .إىل تُ بَّع -
 .إىل قرية يثرب -
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 كيف كان عذاب قوم نيب هللا شعيب؟   (207

 .ابلصيحة والرجفة -
 .ابلطوفان -
 .ابألمراض -
 .ابلطاعون -

 
 النيب الذي سأل أن يرى ربه؟ من  (208

 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.إلياس  -
 عليه السالم.أيوب  -

 
 بعد خروجه من مصر؟ عليه السالم.إىل أين ذهب موسى   (209

 .إىل مدين -
 .إىل العراق -
 .إىل القدس -
 .إىل دمشق -

 
 ؟م منهأن يتعل عليه السالم.َمْن الذي أمر هللا سيدًن موسى   (210

 عليه السالم.اخلضر  -
 .القرنني وذ -
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 .أخو موسى عليهما السالم. هارون -
 عليه السالم.شعيب  -

 
 كليم هللا؟ب الرسول الذي مسُِ ي من  (211

 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.عيسى  -
 عليه الصالة والسالم.حممد  -

 
 على أي نيب أنزلت التوراة؟  (212

 عليه السالم.على موسى  -
 عليه السالم.على داود  -
 عليه السالم.على عيسى  -
 عليه السالم.على إبراهيم  -

 
 

 على أي نيب أنزل اإلجنيل؟  (213
 عليه السالم.على عيسى  -
 عليه السالم.على إسحاق  -
 عليه السالم.على موسى  -
 عليه الصالة والسالم. إبراهيمعلى  -
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( ْقتُ ُلونِ ي َ ن أَ اُف من القائل من الرسل: )َوهَلُْم َعَليَّ َذنٌب فََأخَ  (214
 (؟14الشعراء)

 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.نوح  -
 عليه السالم.لوط  -
 عليه السالم.يونس  -

 
 كم رجالا اختار موسى مليقات ربه؟   (215

 .اختار سبعني رجالا  -
 .اختار ثالثني رجالا  -
 .اختار أربعني رجالا  -
 0اختار تسعني رجالا  -

 
 خلضر؟احل امع العبد الص عليه السالمِف أي سورة وردت قصة موسى   (216

 .الكهف -
 .األنبياء -
 .األنعام -
 .القصص -

 
 ؟عليه السالمإىل من بُعث موسى   (217

 .إىل بين إسرائيل -
 .إىل أرض مدين -
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 .إىل العرب -
 .إىل إفريقيا -

 
 كيف كان هالك فرعون؟   (218

 ابلغرق. -
 ابلصاعقة. -
 ابجلدري. -
 ابلزلزال. -

 
 ف؟الكه ورةِف س  كماملاذا قَ َتَل العبد الصاحل )اخلضر( الغالمَ   (219

 وخوفاا على أبويه. أنه سينشأ كافراا بسبب  -
 بسبب حقده عليه. -
 لعدم وجود أوالد عنده. -
 بسبب كثرة األوالد. -

 
 ما سبب ذبح البقرة ِف قصة بين إسرائيل؟  (220

 قتل عمه غدراا طمعاا مباله. الذيكشف الرجل تل -
 كي أيكلوا من حلمها. -
 إلطعام الفقراء واحملتاجني. -
 هلم.اختباراا  -

 
 ده؟وجنو  البحر حينما حلقه فرعوه عليه السالممباذا ضرب موسى   (221
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 بعصاه.  -
 بيده. -
 حبجر كان جنب البحر. -
 حبديدة قوية. -

 
 (؟43هط( ) َطَغىنَّهُ إِ َن )اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعوْ  :ن خاطب هللا تعاىل بقولهمَ  (222

 عليهما السالم.موسى وهارون  -
 عليهما السالم.إسحاق ويعقوب  -
 عليهما السالم.داود وسليمان  -
 عليهما السالم.زكراي وحيىي  -

 
ا هبضرب  ملا عليه السالمكم عدد عيون املاء اليت فجرهتا عصا موسى    (223

 ؟احلجر
  .اثنتا عشرة عيناا  -
 0سبع عيون -
 .إحدى عشرة عيناا  -
 .مخس عشرة عيناا  -

 
 ؟ابإلهلام امرأة هي أم نيب أوحى هللا إليها  (224

 عليه السالم.أم موسى  -
 عليه السالم.أم إمساعيل  -
 عليه السالم.أم عيسى  -
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 عليه السالم.أم يوسف  -
 

 ؟عليهما السالم.إىل َمْن أُرسل داود وسليمان   (225
 .إىل بين إسرائيل ِف فلسطني -
 .إىل أهل فارس -
 .إىل أهل اليمن -
 .إىل القبط ِف مصر -

 
 النيب الذي آاته هللا احلكمة وفصل اخلطاب؟ من  (226

 عليه السالم.داود  -
 عليه السالم.إدريس  -
 عليه السالم.يونس  -
 عليه السالم.إبراهيم  -

 
 على أي نيب أنزل هللا تعاىل الزَّبور؟  (227

 عليه السالم.داود  -
 عليه السالم.عيسى  -
 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.إبراهيم  -

 
 النيب الذي كان يصنع الدروع السابغات؟ من  (228

 عليه السالم.داود  -
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 عليه السالم.أيوب  -
 السالم.عليه إدريس  -
 عليه السالم.زكراي  -

 
 النيب الذي كان أيكل من عمل يده؟ من  (229

 عليه السالم.داود  -
 عليه السالم.إسحاق  -
 عليه السالم.ذو الكفل  -
 عليه السالم.أيوب  -

 
 الذي قتل جالوت؟ من  (230

 عليه السالم.داود  -
 .ذو القرنني -
 عليه السالم.هارون  -
 .موسى عليه السالم -

 
 

 انفرد نبيان ابُلملك والنبوة، فمن مها؟  (231
 عليهما السالم.داود وسليمان  -
 عليهما السالم.إبراهيم وإمساعيل  -
 عليهما السالم.زكراي وحيىي  -
 عليهما السالم.موسى وهارون  -
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 فمن هو؟نيب أالن هللا له احلديد،   (232

 عليه السالم.داود   -
 عليه السالم.زكراي  -
 عليه السالم.اليسع  -
 السالم.عليه شعيب  -

 
ليه ع كة كانت هي وقومها يسجدون للشمس ِف عهد سليمانلِ مَ   (233

 ، فمن هي؟السالم
 .بلقيس ملكة سبأ -
 .زنوبيا ملكة تدمر -
 .بوران ملكة فارس -
 .ملكة عند الروم -

 
 ؟عليه السالم هل أسلمت بلقيس عندما جاءت إىل سليمان  (234

 .نعم أسلمت -
 .رفضت اإلسالم -
 .بقيت مشركة -
 .األصنام وتركت عبادة الشمس عبدتِ  -

 
 كيف عرف الناس واجلان مبوت سليمان؟   (235

 .عندما أكلت الدودة عصاه فسقط -
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 .أخْبهم هو بذلك -
 .أخْبهتم املالئكة مبوته -
 .أخْبهم بعض اجلن بذلك -

 
 من الذي طلب من ربه ُمْلكاا ال ينبغي ألحد من بعده؟  (236

 عليه السالم.سليمان  -
 عليه السالم.هود  -
 السالم.عليه موسى  -
 عليه السالم.ذو القرنني  -

 
 النيب الذي سخ ر هللا تعاىل له الريح؟ من  (237

 عليه السالم.سليمان  -
 عليه السالم.داود  -
 عليه السالم.إلياس  -
 عليه السالم.شعيب  -

 
 النيب الذي ُعلِ م منطق الطْي؟ من  (238

 عليه السالم.سليمان  -
 عليه السالم.إسحاق  -
 عليه السالم.أيوب  -
 السالم.عليه عيسى  -
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 النيب الذي تبسم ضاحكاا من كالم النملة؟ من  (239
 عليه السالم.سليمان  -
 عليه السالم.داود  -
 عليه السالم.أيوب  -
 عليه السالم.إدريس  -

 
 ِف بين إسرائيل؟ عليه السالمخليفة داود  من  (240

 عليه السالم. سليمان -
 عليه السالم.شيث  -
 عليه السالم. أيوب -
 عليه السالم. إسحاق -

 
 النيب الذي فقد ماله وولده وابتلي ِف بدنه؟ من  (241

 عليه السالم.أيوب  -
 عليه السالم.ذو الكفل  -
 عليه السالم.إدريس  -
 عليه السالم.إلياس  -

 
 نيب ابتاله هللا ابملرض مث  مدحه على صْبه؟  (242

 عليه السالم.أيوب  -
 عليه السالم.داود  -
 عليه السالم.شعيب  -
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 عليه السالم.اليسع  -
 

(، 83األنبياء( )لرَّامِحِنيَ ُم اْرحَ أَ نيب ًندى ربه: )َأين ِ َمسَّيِنَ الضُّرُّ َوأَنَت   (243
 فمن هو؟

 عليه السالم.أيوب  -
 عليه السالم.إمساعيل  -
 عليه السالم.حيىي  -
 عليه السالم.هود  -

 
 من النيب الذي ابتلعه احلوت ومل ميت؟ (244

 عليه السالم.يونس  -
 عليه السالم.موسى  -
 السالم.عليه سليمان  -
 عليه السالم.أيوب  -

 
 ؟عليه السالمما َلَقُب نيب هللا يونس   (245

 .النون وذ -
 .ذو األيدي -
 .خليل الرمحن -
 .كليم هللا -

 
 ِف بطن احلوت؟ عليه السالم كم لبث يونس   (246
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 .ثالث ليال -
 .عشر ليال -
 .أربع عشرة ليلة -
 0ليلة واحدة -

 
 نيب بشره هللا بغالم امسه حيىي؟  (247

 عليه السالم.زكراي  -
 عليه السالم.أيوب  -
 عليه السالم.يونس  -
 عليه السالم.سليمان  -

 
 نيب رزقه هللا غالماا وكانت امرأته عاقراا؟ (248

 عليه السالم.زكراي  -
 عليه السالم.حيىي  -
 عليه السالم.يونس  -
 عليه السالم.صاحل  -

 
 من أول من مسى ابنه حيىي من األنبياء؟  (249

 عليه السالم.زكراي  -
 عليه السالم.يونس  -
 السالم.عليه إدريس  -
 عليه السالم.إسحاق  -
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 ؟عليهما السالم.إىل من أرسل زكراي وحيىي   (250

 .إىل بين إسرائيل -
 .إىل أهل إفريقيا -
 .إىل قبيلة مثود -
 .إىل أرض مدين -

 
( ِثنيَ  اْلَوارِ  َخْْيُ أَنتَ : )َربِ  اَل َتَذْرين فَ ْرداا وَ ئهنيب قال ِف دعا  (251

 فمن هو؟، (89األنبياء)
 عليه السالم.زكراي  -
 عليه السالم.يونس  -
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.يوسف  -

 
 رض؟وسينزل آخر الزمان إىل األ  السماءنيب رفعه هللا إىل  (252

 عليه السالم.عيسى  -
 عليه السالم.إدريس  -
 عليه السالم.يوسف  -
 عليه السالم.إبراهيم  -

 
 من النيب الذي يقتل الدجال ويكسر الصليب؟  (253

 السالم.عليهما عيسى بن مرمي  -
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 عليهما السالم.سليمان بن داود  -
 عليه السالم.يونس بن مىت  -
 عليهما السالم.يوسف بن يعقوب  -

 
 النيب الذي تكلم ِف املهد؟ من (254

 عليه السالم.عيسى  -
 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.حيىي  -
 عليه السالم.اليسع  -

 
 ابملسيح؟ عليه السالمملاذا مسي عيسى   (255

 .إال ويْبأ مرضألنه ال ميسح ذا  -
 .ألنه ميسح وجوه الكافرين واملؤمنني -
 .ألنه كان ميسح األرض مشياا وسعياا  -
 .ألن أمه أطلقت عليه هذا اللقب -

 
( َحي اا  َما ُدْمتُ  َكاةِ لزَّ من النيب الذي قال: )َوأَْوَصاين اِبلصَّاَلِة َوا  (256

 (؟31مرمي)
 عليه السالم.عيسى  -
 عليه السالم.حيىي  -
 السالم.عليه إمساعيل  -
 عليه السالم.يوسف  -
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 ين عبدُ إ الَ ع )قمن النيب الذي نطق ابلعبودية هلل تعاىل وهو طفل رضي  (257

 (؟هللاِ 
 عليه السالم.عيسى  -
 عليه السالم.حيىي  -
 عليه السالم.أيوب  -
 عليه السالم.موسى  -

 
 كلمُة هللا؟  عليه السالمملاذا مسُ ي عيسى   (258

 .ألن هللا تعاىل أوجده بقوله تعاىل: )كن( -
 .ألنه كان يكثر من قراءة كالم هللا -
 .ألن ذكر هللا تعاىل كان غالب أوقاته -
 .ألن الناس مسوه بذلك -

 
 على أي نيب أنزل اإلجنيل؟  (259

 عليه السالم.عيسى  -
 عليه السالم.داود  -
 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.إبراهيم  -

 
 ماء؟الس من هم الذين طلبوا من نبيهم أن ينزل عليهم مائدة من  (260

 عليه السالم.احلواريون أتباع عيسى  -
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 عليه السالم.أصحاب موسى  -
 عليه السالم.أهل مدين قوم شعيب  -
 .أصحاب األخدود -

 
 ى؟ألقصمن هي املرأة اليت نذرت ما ِف بطنها خلدمة املسجد ا  (261

 .امرأة عمران أم مرمي -
 عليه السالم.سارة زوجة إبراهيم  -
 عليه السالم.زوجة زكراي  -
 السالم.عليه زوجة فرعون  -

 
 من الذي كفل مرمي بنت عمران؟  (262

 عليه السالم.زكراي  -
 عليه السالم.حيىي  -
 عليه السالم.داود  -
 عليه السالم.إسحاق  -

 
 ؟املنيمن هي املرأة اليت اصطفاها هللا تعاىل على نساء الع  (263

 .مرمي بنت عمران -
 .آسيا زوجة فرعون -
 .سارة زوجة إبراهيم -
 .خدجية بنت خويلد -
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ْن أَُكلِ َم ْوماا فَ لَ صَ ِن رَّمحَْ قال هللا تعاىل: )ِإين ِ َنَذْرُت لِلن على لسان مَ   (264
 (26مرمي( )اْليَ ْوَم ِإنِسي اا 

 .مرمي بنت عمران -
 .زليخة امرأة العزيز -
 .هاجر أم إمساعيل -
 .نهاعيه وعلى آله وسلم ورضي هللا فاطمة بنت حممد صلى هللا عل -

 
تاء  الشيف ِفمن هي املرأة اليت كان هللا تعاىل يرزقها فاكهة الص  (265

 وفاكهة الشتاء ِف الصيف؟
 .مرمي بنت عمران -
 .زوجة فرعون آسيا بنت مزاحم -
 .ابنة شعيب زوجة موسى -
 .امرأة عمران -

 
 ملاذا اصطفى هللا مرمي على نساء العاملني؟  (266

 .لكثرة عبادهتا وزهدها وشرفها وطهارهتا -
 .كان معروفاا بصالحه وورعهألن والدها   -
 عليه السالم.ألهنا أم عيسى  -
 .ها وأدهبا ِف زماهنائلشدة حيا -

 
 ريح؟من هي املرأة الوحيدة اليت ذكرها القرآن ابمسها الص  (267

 .مرمي بنت عمران -
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 .ابنة شعيب -
 .خدجية بنت خويلد -
 .امرأة فرعون -

 
( ..نْ َعْمَت َعَلْيهِ َلْيِه َوأَ عَ  اّللَُّ  قال هللا تعاىل: )َوِإْذ تَ ُقوُل لِلَِّذي أَنْ َعمَ   (268

 الصحايب املقصود هبذه اآلية؟ من( 37األحزاب)
 .زيد بن حارثة -
 .العرابض بن سارية -
 .معاذ بن جبل -
 .أسامة بن زيد -

 
هَبُْم فَ َلْيِهْم أَ عَ وَب يَ تُ  قال تعاىل: )لَْيَس َلَك ِمَن اأَلْمِر َشْيٌء َأوْ   (269 ُْم ْو يُ َعذَّ ِإهنَّ

 ذه اآلية؟( من خياِطب هللا تعاىل ِف ه128آل عمران( )ظَاِلُمونَ 
 -ليه الصالة السالمع–رسول هللا حممد  -
 عليه السالم.جْبيل  -
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.عيسى  -

 
(، 18اجلاثية..( )ْعَهاِر فَاتَّبِ أْلَمْ َن اقال تعاىل: )مُثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة م ِ   (270

 من املخاَطب ِف هذه اآلية؟
 عليه الصالة والسالم.حممد  -
 عليه السالم.موسى  -
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 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.عيسى بن مرمي  -

 
 (؟1لاملزم( )اْلُمزَّمِ لُ : )اَي أَي َُّها من املخاطب بقوله تعاىل  (271

 عليه الصالة والسالم.حممد  -
 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.حيىي  -
 عليه السالم.أيوب  -

 
( ِمنيَ  ل ِْلَعالَ مْحَةا  رَ املقصود بقوله تعاىل: )َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ  من  (272

 ؟(107األنبياء)
 عليه الصالة والسالم.حممد  -
 عليه السالم.إبراهيم  -
 السالم. عليهنوح  -
 عليه السالم.موسى  -

 
َعَك َمِن ات َّب َ َك لِ احَ ْن خاطب هللا تعاىل ِف هذه اآلية: )َواْخِفْض َجنَ مَ   (273

 (؟215الشعراء( )ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 
 عليه الصالة والسالم.حممد  -
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.إلياس  -
 عليه السالم.زكراي  -
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 عليه؟ لقرآنزول اعندما بدأ ن والسالمعليه الصالة ر النيب مُ كم كان عُ    (274

 .سنة 40 -
 .سنة 35 -
 .سنة 25 -
 .سنة 52 -

 
 َلَقدْ : )لمله وسصلى هللا عليه وعلى آرجل من املسلمني قال له النيب   (275

 من هو؟ف، لم[بخاري ومس]ال (َداُودَ  آلِ  َمزَاِمْيِ  ِمنْ  ِمْزَماراا أُوتِيتَ 
 .رضي هللا عنهأبو موسى األشعري  -
 .هللا عنه رضيمعاذ بن جبل  -
 .رضي هللا عنهزيد بن اثبت  -
 .رضي هللا عنهمصعب بن عمْي  -

 
 ؟عليه الصالة والسالم.ما أعظم معجزات الرسول   (276

 .القرآن الكرمي -
 .اإلسراء واملعراج -
 .انشقاق القمر -
 .نبع املاء من بني أصابعه -

 
الصالة  عليه لنيباما اسم اَلمَلْك الذي كان ينزل ابلوحي والقرآن على   (277

 ؟م.والسال
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 عليه السالم.جْبيل  -
 عليه السالم.إسرافيل  -
 عليه السالم.ميكائيل  -
 عليه السالم.عزرائيل  -

 
 ما اسم الغار الذي أُنزل فيه القرآن أول مرة؟  (278

 .(النور) حراء غار حراء ِف جبل -
 .غار ثور -
 .غار أيب قبيس -
 .غار الصفا -

 
( ِظيمٍ عَ َن اْلَقْريَ َتنْيِ  م ِ ى َرُجلٍ َعلَ  ْرآنُ قال تعاىل: )َوقَاُلوا َلْواَل نُ ز َِل َهَذا اْلقُ   (279

 ما مها القريتان املراداتن؟ ،(31الزخرف)
  .مكة والطائف -
 .مكة واملدينة -
 .اجلعرانة واحلديبية -
 .احلبشة وحضرموت -

 
 عليه النيب يتدارس القرآن مع عليه السالمِف أي شهر كان جْبيل    (280

 ؟الصالة والسالم
 .ِف شهر رمضان -
 .ِف شهر ذي رجب -
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 .ِف شهر رجب -
 .ِف شهر حمرم -

 
 ؟-رضي هللا عنها –ِف أي سورة نزلت براءة السيدة عائشة   (281

 .ِف سورة النور -
 .ِف سورة البقرة -
 .ِف سورة األحزاب -
 .ِف سورة حممد -

 
 عدد أبواب اجلنة؟ كم   (282

 .مثانية أبواب -
 .ستة أبواب -
 .سبعة أبواب -
 .تسعة أبواب -

 
 كم عدد أبواب النار؟   (283

 .سبعة أبواب -
 .أبوابتسعة  -
 .ستة أبواب -
 .عشرة أبواب -

 
 من هم أصحاب الفيل؟  (284
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 .جيش أبرهة احلبشي -
 .سبأأهل  -
 .مدينأهل  -
 .أصحاب ذو القرنني -

 
 كم هم خزنة جهنم؟   (285

 .مَلكاا  19 -
 .مالئكة 8 -
 .ملكاا  15 -
 .ملكاا  20 -

 
 ما السورة اليت ال تبدأ ابلبسملة؟ (286

 .سورة التوبة )براءة( -
 .املدثر -
 .الصافات -
 .األعراف -

 
 ت سببكان، فرضي هللا عنه ما السورة اليت مسعها عمر بن اخلطاب  (287

 إسالمه؟
 .سورة طه -
 .سورة احلجرات -
 .سورة النازعات -
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 .سورة القيامة -
 

 د البنات؟ِف أي سورة ذكر وأْ  (288
  .      سورة التكوير

 .سورة الشمس-
 .     سورة العصر

 .     سورة النازعات
 
 الصالة؟ِف أي سورة ذُكر وعيد املرائني ِف  (289

 .    سورة املاعون
 .     سورة النصر
 .     سورة القمر
 .     سورة التني

 
 ؟السور القواقل ما  (290

 .اس     سورة الكافرون وسورة اإلخالص وسورة الفلق وسورة الن
 .    سورة العصر وسورة الليل وسورة البقرة وسورة الضحى

 .    سورة النساء سورة الطالق سورة هود سورة يوسف
 .    سورة الكهف سورة مرمي وسورة غافر وسورة فصلت

 
 ةمعرف حيث نم الكرمي ابلقرآن املتعلقة األحباث يتناول الذي العلم (291

 ؟هو ذلك وَنو نالقرآ عومج النزول، أسباب
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 . علوم القرآن -
 .علم احلديث الشريف -
 .علم الفقه -
 .علم أصول الفقه -

 
َم آاَيٍت  َوالضََّفادَِع َوااْلُقمَّلَ وَ اَد اجْلَرَ الطُّوفَاَن وَ )فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم  قال تعاىل: (292 لدَّ

ذه اآلية فيها ( ه133ألعرافا)( نيَ ُمَفصَّاَلٍت فَاْسَتْكَْبُوا وََكانُوا قَ ْوماا جُمْرِمِ 
 فمن هو؟مخس من اآلايت اليت أوتيها واحد من األنبياء، 

 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.عيسى  -
 السالم.عليه صاحل  -
 عليه السالم.نوح  -

 
ُ َم اْلتَ َقى اجلَْْمعَ َقاِن يَ وْ ُفرْ  الْ َوَما أَنْ زَْلَنا َعَلى َعْبِدًَن يَ ْومَ : )قال تعاىل (293 اِن َواّللَّ

لذكر إحدى معارك  عرضت هذه اآليةاألنفال( 41( )َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ 
 فما هي؟، اإلسالم

 بدر. غزوة -
 أحد. غزوة -
 تبوك. غزوة -
 الفتح. غزوة -
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َصاُر ِإْذ زَاَغِت اأْلَبْ ْنُكْم وَ َل مِ ْسفَ أَ ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَ ْوِقُكْم َوِمْن : )قال تعاىل (294
 هذه اآلية( 10ألحزابا( )ُنوًنَ الظُّ  ظُنُّوَن اِبّللَِّ َوبَ َلَغِت اْلُقُلوُب احْلََناِجَر َوتَ 

  ؟وصٌف حلال املؤمنني، ففي أي غزوة كان هذا الوصف
 زاب.غزوة األح -
 غزوة مؤتة. -
 غزوة تبوك. -
 غزوة بدر. -

 
ظها اليت حف رةاملتوات القراءات أن على قراء القرآن علماء أمر ستقرا (295

 ؟هيالناس 
 .عشر -
 .سبع -
 .مثان -
 .واحدة -

 
( 58النساء( ) أَْهِلَهااًَنِت ِإىَل مَ وا اأْلَ )ِإنَّ اّللََّ أَيُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّ  قال تعاىل: (296

 أين نزلت هذه اآلية؟
 داخل الكعبة املشرفة. -
 داخل املسجد النبوي. -
 داخل بيت النيب يوم اهلجرة. -
 داخل بيت عثمان بن طلحة. -
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 ؟هو الوحي ُكتَّاب  أشهر (297
  .عنه هللا رضي اثبت بن زيد -
 .أبو بكر الصديق رضي هللا عنه -
 .معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه -
 .علي رضي هللا عنه -
 
ْن ُه ِإين ِ َأَخاُف أَ ْدُع رَبَّ ْليَ وَ وَسى َذُروين أَقْ ُتْل مُ َوقَاَل ِفْرَعْوُن : )قال تعاىل (298

َل ِديَنُكمْ   مدلول هذه اآلية؟ ما( 26غافر( )..يُ َبدِ 
 استهانة الكفار بدعاء هللا. -
 التكْب من أهل الكفر. -
 استهانة فرعون إبزهاق األرواح. -
 إشاعة الفساد ِف األرض. -

 
 جَّ َفاَل َرَفَث َواَل نَّ احلَْ ِفيهِ  َرضَ اٌت َفَمْن ف َ )احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلومَ  قال تعاىل: (299

ي اآلداب اليت تضمنتها هذه البقرة( ماه197( )..ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِف احلَْج ِ 
 اآلية؟

 داوة.الع واخلروج عن الطاعة واملماراة اليت تفضي إىل ثترك الرف -
 بيان طريقة وأسلوب اجلدال. -
 بيان آداب األتقياء. -
 ب فعل أعمال اخلْي.بيان أد -
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َا: )قال تعاىل (300 اْلَمْسِجَد  ٌس َفاَل يَ ْقَربُواُكوَن جنََ ُمْشِر الْ  اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ
م حرم هللا على املشركني دخول ِف أي عا (28التوبة( )احْلَرَاَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا

 املسجد احلرام أو االقرتاب منه؟
 اهلجري.ِف العام التاسع  -
 ِف العام السادس اهلجري. -
 ِف عام الثامن اهلجري. -
 ِف العام اخلامس اهلجري. -
 
اَل  َساَعةا وَ ْأِخُرونَ اَل َيْستَ ْم فَ ُلهُ ِلُكلِ  أُمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجاَء َأجَ : )قال تعاىل (301

 ؟( ماهي داللة اآلية الكرمية34األعراف( )َيْستَ ْقِدُمونَ 
 ه.أجله وال يعيش بعد هنايتبيان أن اإلنسان ال ميوت قبل  -
 بيان موعد الساعة. -
 بيان عمر األمم. -
 .صلى هللا عليه وسلم بيان عمر أمة النيب -

 
ُتْصِلُحوا َبنْيَ وا َوتَ ت َُّقوا وَ  َأْن َتَْبُّ ِنُكمْ اَواَل جَتَْعُلوا اّللََّ ُعْرَضةا أِلَميَْ : )قال تعاىل (302

يٌع َعِليمٌ النَّ  ُ مسَِ  ا تتحدث هذه اآلية؟عن ماذ (224البقرة( )اِس َواّللَّ
 واالستهانة هبا. ابهلل ابألميان تاراالستهلى منع ع -
 ضرورة اإلصالح بني الناس. -
 الح.اإلصعن كون ترك اإلكثار من احللف من أعمال الْب والتقوى و  -
 عن اإلكثار من حلف األميان. -
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( ِف هذه 81هود)( َقرِيبٍ بِ ْبُح لصُّ ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح أَلَْيَس ا: )قال تعاىل (303
 ، فلمن هذا الوعيد؟اآلية وعيد رابين

 .عليه السالملقوم نيب هللا لوط  -
 .عليه السالملقوم نيب هللا صاحل  -
 .عليه السالملقوم نيب هللا هود  -
 عليه السالم.لقوم نيب هللا نوح  -

 
 ؟حكم ترمجة القرآن الكرمي للغات األخرى (304

 .مستحبة -
 .واجبة -
 .مباحة -
 .مكروهة -

 
 نِ لنيب الذي قاهلا ومَ ا من( 40وبةالت( )حَتَْزْن ِإنَّ اّللََّ َمَعَنا )اَل  تعاىل:قال  (305

 ؟املخاطب هبا
 .رضي هللا عنه حممد صلى هللا عليه وسلم أليب بكر -
 .عليهما السالمألخيه هارون  عليه السالمموسى  -
 ألخيه بنيامني. عليه السالميوسف الصديق  -
 .معليهما السال مساعيلإلولده  عليه السالمإبراهيم اخلليل  -
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ْن َشْيٍء فَِإنَّ  َوَما تُ ْنِفُقوا مِ حتُِبُّونَ  اوا ممَّ َلْن تَ َناُلوا اْلْبَّ َحىتَّ تُ ْنِفقُ : )قال تعاىل (306
 َتصد ق صحايب جليل آل عمران( ملا نزلت هذه اآلية92( )اّللََّ ِبِه َعِليمٌ 

 فمن هو؟أبحب املال إليه، 
 ضي هللا عنه.أبو طلحة األنصاري ر  -
 عثمان بن عفان رضي هللا عنه. -
 عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه. -
 أبو بكر الصديق رضي هللا عنه. -

 
ناا َخطَأا َوَمْن قَ َتَل ُمْؤمِ  الَّ َخطَأا ا إِ ِمنا َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتَل ُمؤْ : )قال تعاىل (307

دية بعض النساء( تتحدث اآلية عن 92) (..ُمَسلََّمةٌ ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة 
 فما هي؟أنواع قتل النفس، 

 دية القتل اخلطأ. -
 دية القتل العمد. -
 دية القتل شبه العمد. -
 دية القسامة. -

 
رِيُر َما قَاُلوا فَ َتحْ ُعوُدوَن لِ ي َ  مُثَّ ْم َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن ِنَسائِهِ : )قال تعاىل (308

( َخِبْيٌ   مبَا تَ ْعَمُلونَ ِه َواّللَُّ َن بِ ُظو ْبِل َأْن يَ َتَماسَّا َذِلُكْم تُوعَ َرقَ َبٍة ِمْن ق َ 
 ؟آليةواع الكفارات تناولتها هذه ا( أي نوع من أن3اجملادلة)

 كفارة الظهار. -
 كفارة اإليالء. -
 كفارة اإلفطار العمد. -
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 كفارة قتل اخلطأ. -
 
ا النِ َساَء ِف اْعَتزُِلو ذاى فَ َو أَ ُقْل هُ )َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض  قال تعاىل: (309

اآلية ذكر  ( تضمنت222لبقرةا) (..اْلَمِحيِض َواَل تَ ْقرَبُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرنَ 
 فما هي؟، حكماا من أحكام العالقة الزوجية

 النهي عن مجاع النساء أثناء احليض. -
 النهي عن اقرتاب النساء مطلقاا. -
 الدبر.النهي عن إتيان النساء من  -
 النهي عن الزواج من غْي املؤمنات. -

 
ُه ِلَمٌة ِإنَّ َأْخذَ َوِهَي ظَا ُقَرىالْ  وََكَذِلَك َأْخُذ رَبِ َك ِإَذا َأَخذَ : )قال تعاىل (310

 ذه اآلية؟( ما نوع البيان اإلهلي ِف ه102هود( )أَلِيٌم َشِديدٌ 
 بيان عقاب الظاملني.  -
 بيان شدة عذاب هللا. -
 ابقة.بيان ما حل ابألمم الس -
 بيان الوعيد ألهل القرى. -

 
ُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسفَ : )قال تعاىل (311 ِمْنُكْم ِمَن  اَء َأَحدٌ ْو جَ أَ ٍر َوِإْن ُكن ْ

ا طَيِ بااتَ َيمَّمُ ف َ اءا مَ وا اْلَغاِئِط أَْو اَلَمْسُتُم النِ َساَء فَ َلْم جتَِدُ  فَاْمَسُحوا  وا َصِعيدا
( أين نزلت آية 43ساءالن( )ورااَغفُ  وًّااّللََّ َكاَن َعفُ ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِإنَّ 

 التيمم هذه؟
 .صطلقمن غزوة بين املصلى هللا عليه وسلم عودة النيب أثناء  -
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 .بدرمن غزوة  وسلم عليه هللا صلىعودة النيب  أثناء -
 .اعمن غزوة بين قينق وسلم عليه هللا صلى عودة النيب أثناء -
 .من غزوة األبواء وسلم عليه هللا صلىعودة النيب  أثناء -

 
 فما هي؟، وحي إهلام حشرة أوحى هللا إليها (312

 .النحلة -
 .النملة -
 .البعوضة -
 .الذاببة -

 
 فما هي؟آية كرمية فيها ثالثة وعشرون كافاا،  (313

 .آية املداينة -
 .آية املالعنة -
 .آية الكرسي -
 .آية املباهلة -

 
ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ : )قال تعاىل (314 ( َعِظيمُ ْلَفْوُز الْ ِلَك اذَ  َرِضَي اّللَُّ َعن ْ

 ىل؟الصفة اليت تثبتها هذه اآلية هلل تعا ما (119املائدة)
 صفة الرضا هلل تعاىل. -
 صفة العظمة هلل تعاىل.  -
 صفة الرضا للمؤمنني. -
 صفة احملبة للمؤمنني. -
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يَ ْوٍم ِميَقاِت  ُعوَن ِإىَل ْجُمو َلمَ  .)ُقْل ِإنَّ اأْلَوَِّلنَي َواآْلِخرِينَ  قال تعاىل: (315

 ؟لتاليةاذه اآلية فيها تقرير ألي من احلقائق هالواقعة(  50-49( )َمْعُلومٍ 
 البعث واحلشر. -
 ميقات يوم القيامة. -
 قدرة هللا على مجع الناس ِف الدنيا. -
 اجتماع الناس وتعارفهم. -

 
ا مبَِ ُكْم ِكْن يُ َؤاِخذُ اِنُكْم َولَ ميَْ  أَ ِف اَل يُ َؤاِخذُُكُم اّللَُّ اِبللَّْغِو : )قال تعاىل (316

ِعُموَن ْن أَْوَسِط َما ُتطْ مِ َساِكنَي ِة مَ َشرَ َعقَّْدمُتُ اأْلَمْيَاَن َفَكفَّاَرتُُه ِإْطَعاُم عَ 
نواع أي نوع من أ (89املائدة( )..ةٍ أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوهُتُْم َأْو حَتْرِيُر َرقَ بَ 

 ؟الكفارات تناولته هذه اآلية
 كفارة اليمني املنعقدة. -
 ميني اللغو.كفارة  -
 كفارة اليمني الغموس. -
 كفارة ميني الطالق. -

 
ا نَ َزَل ِمَن ذِْكِر اّللَِّ َومَ لِ ُلوهُبُْم َع ق ُ شَ ختَْ أملَْ أَيِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن : )تعاىل قال (317

 ؟( ملن يعاتب هللا ِف هذه اآلية16احلديد( )احلَْق ِ 
 للمؤمنني املقصرين. -
 للصحابة الكرام. -
 هللا عليه وسلم.للنيب صلى  -
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 للعصاة الغافلني. -
 
اَل ُلوا َواْشَربُوا وَ ْسِجٍد وَكُ مَ لِ  كُ َد  اَي َبيِن آَدَم ُخُذوا زِينَ َتُكْم ِعنْ : )قال تعاىل (318

ال بعض السلف: نصف ق (31رافاألع( )ُتْسرُِفوا ِإنَُّه اَل حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ 
 ي؟فما ه، أمثن ما يطلبه اإلنسان ِف حياته هذه اآلية مجعت

 الطب والصحة. -
 الطعام والشراب. -
 .الكسوة واللباس -
 التجمل والتزيني. -

 
ا ِإنَّ : )قال تعاىل (319 ُلَغ أْلَْرَض َوَلْن تَ ب ْ خَتْرَِق ا َلنْ  كَ َواَل مَتِْش ِف اأْلَْرِض َمَرحا

ُلق من األخالق ( هذه اآلية تشْي إىل خُ 37اإلسراء( )اجْلَِباَل طُوالا 
 فما هي؟اإلسالمية، 

 التواضع.خلق  -
 خلق الرمحة. -
 خلق القوة. -
 خلق العزة. -

 
َعُة أَبْ َواٍب : )قال تعاىل - (320 ُهمْ اَبٍب مِ ُكلِ  لِ هَلَا َسب ْ ( ُسومٌ ُجْزٌء َمقْ  ن ْ

 احلقيقة اليت تقررها هذه اآلية؟ ما (44احلجر)
 النار هلا سبعة أبواب. -
 دخول العصاة النار. -
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 دركات أهل النار. -
 حتمية دخول النار. -

 
ا َكُة َوأُوُلو اْلعِ اْلَماَلئِ َو وَ هُ  َشِهَد اّللَُّ أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ) :قال تعاىل  (321 ْلِم قَاِئما

هذه اآلية فيها  (18ل عمرانآ( )ِكيمُ اِبْلِقْسِط اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَْ 
 هذه ماأعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود عليه، ف

 ؟الشهادة
 صحيحةكل اإلجاابت  -
 شهادة هللا لنفسه ابلوحدانية. -
 شهادة املالئكة هلل ابلوحدانية. -
 شهادة أولو العلم هلل ابلوحدانية. -

 
َنا ِإىَل أُمِ  ُموَسى َأْن : )قال تعاىل (322 ْلِقيِه ِف ْفِت َعَلْيِه َفأَ  فَِإَذا خِ ِعيهِ ْرضِ أَ َوأَْوَحي ْ

( َسِلنيَ اِعُلوُه ِمَن اْلُمرْ جَ ْيِك وَ  ِإلَ هُ و اْلَيمِ  َواَل خَتَاِف َواَل حَتَْزين ِإًنَّ رَادُّ 
 فما هي؟اشتملت هذه اآلية على أمور متعددة،  (7القصص)

 خْبان وهنيان وبشاراتن. -
 خْب وهني وبشارة. -
 خْب وأمران وهنيان وبشاراتن. -
 بشاراتن فقط. -

 
( 29النساء( )ِحيماارَ َن ِبُكْم  َكا اّللََّ َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ : )قال تعاىل( 323

 فما هي؟هذه اآلية حتتوي على حترمي بعض أنواع القتل، 
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 قتل النفس ابالنتحار. -
 قتل األوالد خشية الفقر. -
 قتل اآلخرين عمداا. -
 . نصارىتل الق -

( ينَ السَّاِجدِ   ِف َبكَ َوتَ َقلُّ  .الَِّذي يَ رَاَك ِحنَي تَ ُقومُ ) قال تعاىل: (323
ابنية ن أنواع الرقابة الر ( هذه اآلية تبني نوعاا م219-218الشعراء)

 فما هي؟للعباد، 
 العباد على سائر أحواهلم.هللا تعاىل مراقبة  -
 .العباد ِف عباداهتمهللا تعاىل مراقبة  -
 .على صالهتم العبادهللا تعاىل مراقبة  -
 .العباد أثناء سجودهمهللا تعاىل  مراقبة -

 
ِه ْن َتظَاَهرَا َعَليْ ُكَما َوإِ ُلوبُ ق ُ َغْت تَ ُتواَب ِإىَل اّللَِّ فَ َقْد صَ )ِإْن  قال تعاىل: (325

( ِلَك َظِهْيٌ َماَلِئَكُة بَ ْعَد ذَ ِننَي َوالْ ْؤمِ ْلمُ فَِإنَّ اّللََّ ُهَو َمْواَلُه َوِجْْبِيُل َوَصاِلُح ا
 ،لمليه وسهللا ع زوجات النيب صلى ( هذه اآلية ختاطب اثنتني ِمنْ 4التحرمي)

 فما مها؟.
 عائشة وحفصة رضي هللا عنهما. -
 عائشة وزينب رضي هللا عنهما. -
 حفصة وميمونة رضي هللا عنهما. -
 جويرية وسودة رضي هللا عنهما. -
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 ِمَن ممُِدُُّكْم أِبَْلفٍ  ْم َأين ِ َب َلكُ َجاِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم فَاْستَ : )قال تعاىل (326
 ؟ الذي تضمنته هذه اآليةن الرابينالبيا ما (9األنفال( )ُمْرِدِفنيَ اْلَماَلِئَكِة 

 إمداد هللا للمؤمنني ابملالئكة يوم بدر. -
 استجابة هللا لدعاء املؤمنني. -
 ب املؤمنني الغوث واملدد من هللاطل -
 اإلميان بوجود املالئكة ونزوهلا. -

 
َن مِ  َوَما أُوتِيُتْم ْمِر َريبِ  ْن أَ مِ وُح الرُّ َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل : )قال تعاىل (327

 منته هذه اآلية؟البيان الذي تض ما( 85اإلسراء( )اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليالا 
 السؤال عن الروح واإلجابة عليه. -
 بيان قلة علم اإلنسان. -
 بيان َّنط أسئلة اليهود. -
 ظهار نبوة رسول هللا.إ -

 
ْتُكْم  َننْيٍ ِإْذ أَْعَجب َ يَ ْوَم حُ وَ ٍة َكِثْيَ   َنَصرَُكُم اّللَُّ ِف َمَواِطنَ )َلَقْد  قال تعاىل: (328

ئاا َوَضاَقْت عَ  ُتمْ وَ ا َرُحَبْت مُثَّ أْلَْرُض مبَِ اُكُم َليْ َكثْ رَُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعْنُكْم َشي ْ ( ُمْدِبرِينَ  لَّي ْ
 ( عن أي غزوة تتحدث هذه اآلية؟25التوبة)

 .وثقيف غزوة هوازن -
 غزوة بدر. -
 غزوة األحزاب. -
 غزوة تبوك. -
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 ْسطِ ُسْطَها ُكلَّ اْلبَ َواَل تَ بْ  ِقكَ ُعنُ  َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلةا ِإىَل : )قال تعاىل (329
 عنه هذه اآلية؟ ( ما الذي تنهى29اإلسراء)( فَ تَ ْقُعَد َمُلوماا حَمُْسوراا

 النهي عن اإلسراف والتقتْي. -
 النهي عن الندم واحلسرة. -
 النهي عن الشح والبخل. -
 النهي عن البسط والقبض. -

 
ِهُبوَن ِبِه اَبِط اخْلَْيِل تُ رْ َوِمْن رِ  وَّةٍ ْن ق ُ َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم مِ ) قال تعاىل: (330

 ؟ه اآلية( مباذا َتمر هذ60األنفال)( َعُدوَّ اّللَِّ َوَعُدوَُّكمْ 
 القوة إلرهاب أعداء هللا.إبعداد  -
 ابإلنفاق ِف سبيل هللا تعاىل. -
 . االجتهاد ِف تعلم العلوم العسكرية -
 ابالجتهاد ملعرفة علم هللا تعاىل. -
 

ّللََّ جَيَْعْل نَّ َوَمْن يَ تَِّق ا مَحَْلهُ َضْعنَ  يَ َوأُواَلُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأنْ : )قال تعاىل (330
 بينه هذه اآلية؟ت( ما نوع العدة الذي 4الطالق( )ُيْسرااَلُه ِمْن أَْمرِِه 
 عدة احلامل املتوّف عنها زوجها. -
 عدة املتوّف عنها زوجها. -
 عدة من غاب عنها زوجها. -
 عدة من أسقطت محلها. -
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َا َجزَاُء الَِّذيَن حُيَارِبُونَ : )قال تعاىل (331 َفَساداا  ْرضِ َوَيْسَعْوَن ِف اأْلَ  َرُسوَلهُ وَ  اّللََّ  ِإَّنَّ
َفْوا ِمَن اأْلَْرضِ  َأْو ي ُ ِمْن ِخاَلفٍ  ْرُجُلُهمْ  َوأَ ِهمْ َأْن يُ َقت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُ َقطََّع أَْيِدي ( ن ْ

 ( أي نوع من أنواع احلدود بينته هذه اآلية؟33املائدة)
 حد احلرابة. -
 حد السرقة. -
 حد الردة. -
 حد القذف. -
 

ْم اِبلَّيِت َسَنِة َوَجاِدهلُْ ِعَظِة احلَْ ْلَموْ ِة َواَسِبيِل رَبِ َك اِبحلِْْكمَ )ادُْع ِإىَل  قال تعاىل: (332
( َتِدينَ  َأْعَلُم اِبْلُمهْ ِلِه َوُهوَ َسِبي نْ ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم مبَْن َضلَّ عَ 

 ( عن أي أسلوب تتحدث هذه اآلية؟125النحل)
 ا.أسلوب الدعوة إىل هللا ومرتكزاهت -
 أسلوب اجلدال وتفتيق الكالم. -
 أسلوب املوعظة وَتثْيها. -
 أسلوب احلكمة وطُرُقها. -

 
ْهَل الذ ِْكِر ْيِهْم َفاْسأَُلوا أَ وِحي ِإلَ الا نُ َجارِ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِإالَّ : )قال تعاىل (333

ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ   فما هي؟ض احلقائق ة على بع( اشتملت هذه اآلي43النحل( )ِإْن ُكن ْ
 الرجوع ابلعلم ألهله املختصني. -
 املرسلون كلهم رجال. -
 تنزل الوحي على الرسل. -
 السؤال عن العلم ألكثر الناس ذكراا هلل. -
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(  ِفيِه ُُمَْتِلُفونلَِّذي ُهمْ ا .يمِ َعظِ َعِن الن ََّبِإ الْ  .)َعمَّ يَ َتَساَءُلونَ  قال تعاىل: (334

 فيه؟ ملشركنياشْي إليه اآلية وإىل اختالف تاملقصود ابلنبأ الذي  ما( 3-2-1النبأ)
 نبأ اليوم اآلخر والبعث بعد املوت. -
 نبأ حممد صلى هللا عليه وسلم ورسالته. -
 نبأ أيجوج ومأجوج.  -
 نبأ ذي القرنني. -
 

 ِف يَن َضلَّ َسْعيُ ُهمْ الَّذِ  .الا ْعَما أَ ُقْل َهْل نُ نَ بِ ُئُكْم اِبأْلَْخَسرِينَ : )قال تعاىل (335
ُْم حُيْسِ  نْ َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ ُروا ِِباَيِت َرهبِ ِْم لَِئَك الَِّذيَن َكفَ أُو  .ن ْعااوَن صُ نُ احْلََياِة الدُّ

 (105-103الكهف( ) َوْزًنا ْلِقَياَمةِ اْوَم ي َ  مْ َولَِقائِِه َفَحِبَطْت أَْعَماهُلُْم َفاَل نُِقيُم هلَُ 
 فعوا به ِفلن ينتا و الدنيِف  ه اآلية بينت صنفاا من الناس سيكون سعيهم ضائعاا هذ

 ذلك الصنف؟ من، فاآلخرة
 الكافرون ِبايت هللا ولقائه. -
 اجلاحدون لنعم هللا. -
 املصرون على املعاصي واملنكرات. -
 املعرضون عن العمل الصاحل. -
 

ْوِل اجْلَْهِر ِمَن اْلقَ  ةا َوُدونَ ِخيفَ ا وَ َواذُْكْر رَبََّك ِف نَ ْفِسَك َتَضرُّعا ) قال تعاىل: (336
 َتمر هذه اآلية؟ ( مباذا205ألعرافا( )َواَل َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِلنيَ اِبْلُغُدوِ  َواآْلَصاِل 

 عدم االنشغال عن ذكر هللا. -
 فضيلة الذكر اخلفي. -
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 التقيد ابلذكر صباحاا ومساءاا. -
 ذكر هللا سراا وجهراا.  -
 

فَاْجِلُدوُهْم  ْربَ َعِة ُشَهَداءَ ُتوا أبَِ  أيَْ  ملَْ )َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مُثَّ  قال تعاىل: (337
( عن أي 4لنورا( )ُم اْلَفاِسُقونَ ولَِئَك هُ ا َوأُ َبدا مَثَاِننَي َجْلَدةا َواَل تَ ْقبَ ُلوا هَلُْم َشَهاَدةا أَ 

 ؟ع احلدود حتدثت هذه اآليةنوع من أنوا 
 حد قذف احملصنات. -
 حد جلد الزاين غْي احملصن. -
 .الرجمحد  -
 حد تعاطي اخلمر. -
 

وا الطَّاُغوَت ا اّللََّ َواْجَتِنبُ  اْعُبُدو  َأنِ ُسوالا َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف ُكلِ  أُمٍَّة رَ ) قال تعاىل: (338
ُهْم َمْن  ُهْم َمْن َهَدى اّللَُّ َوِمن ْ ِض َفاْنظُُروا  ِسْيُوا ِف اأْلَرْ فَ اَلَلُة ِه الضَّ يْ َحقَّْت َعلَ َفِمن ْ

ِبنيَ   ؟ان الذي توضحه هذه اآليةالبي ما (36النحل( )َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِ 
ب اجتنا و بيان أن هللا بعث ِف كل أمة رسوالا يدعوهم لعبادة هللا -

 الطاغوت.
 دون هللا.بيان حقيقة الطاغوت أبنه كل ما يعبد من  -
 بيان انقسام الناس إىل أهل هداية وأهل ضاللة. -
 بيان مصْي ومآل املكذبني. -
 

)َوَما حُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإْن َماَت َأْو  قال تعاىل: (339
ئاا َوَسَيْجزِي  َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِه فَ َلْن َيُضرَّ اّللََّ َشي ْ ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَ ن ْ قُِتَل انْ َقَلب ْ
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ند موت النيب هد هبذه اآلية ع( من الذي استش144آل عمران( )اّللَُّ الشَّاِكرِينَ 
 ؟صلى هللا عليه وسلم

 .أبو بكر الصديق رضي هللا عنه -
 .سعد بن معاذ رضي هللا عنه -
 .سعد بن عبادة رضي هللا عنه -
 .علي بن أيب طالب رضي هللا عنه -

 
اَل ََتُْكُلوا وَ ِبيَث اِبلطَّيِ ِب ُلوا اخلَْ َبدَّ تَ ت َ  )َوآتُوا اْليَ َتاَمى أَْمَواهَلُْم َواَل  قال تعاىل: (340

 ؟املنهي عنه ِف هذه اآلية ام( 2النساء)( ْياابِ أَْمَواهَلُْم ِإىَل أَْمَواِلُكْم ِإنَُّه َكاَن ُحوابا كَ 
 أكل أموال اليتامى. -
 أكل أموال الناس بغْي حق. -
 أكل مْياث البنات. -
 إتيان اخلبائث. -
 

 ِف اأْلَْرِض ِإالَّ  اِت َوَمنْ َماوَ السَّ  )َونُِفَخ ِف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِف  قال تعاىل: (341
تتضمنه  ( أي بيان68الزمر( )نَ يَ ْنظُُرو  َيامٌ قِ  ِإَذا ُهمْ َمْن َشاَء اّللَُّ مُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَ 

 ؟هذه اآلية
 لإلحياء. ثانيةوال بيان أن النفخ ِف الصُّور يكون مرتني: واحدة لإلماتة -
 بيان كيفية وحقيقة الصُّور. -
َلك املكلف ابلنفخ ِف الصُّور. ان اسمبي -

َ
 امل

 بيان أن الصُّور من مقدمات يوم القيامة. -
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 ِف أي سورة ذكرت قصة أصحاب البستان؟ (342
 سورة القلم. -
 سورة الكهف. -
 سورة يس. -
 سورة القصص. -
 

قته كت ًنة فْب نزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم يوم عرفة آية عظيم( 343
 فما هي؟هيبة وإجالالا هلا، 

ْساَلَم   َوَرِضيُت َلُكمُ ْم نِْعَميِت َلْيكُ  عَ )اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمتُ  - اإْلِ
 (.3املائدة( )ِديناا..

اَل وَ وَق َفَث َواَل ُفسُ رَ جَّ َفاَل احلَْ  نَّ )احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَ َرَض ِفيهِ  -
 (197البقرة( ).ِجَداَل ِف احلَْجِ .

لِ  َفجٍ  كُ ِتنَي ِمْن  ِمٍر أيَْ ى ُكلِ  َضاَعلَ وَ الا )َوأَذِ ْن ِف النَّاِس اِبحلَْجِ  أَيْتُوَك رَِجا -
 (27احلج( ).َعِميٍق.

ٍم َمْعُدوَداٍت َفمَ  -  َعَلْيِه َوَمْن َمنْيِ َفاَل ِإمثَْ َل ِف يَ وْ َعجَّ ت َ ْن )َواذُْكُروا اّللََّ ِف َأايَّ
 (.203قرةالب( ).ِإمْثَ َعَلْيِه ِلَمِن ات ََّقى. ََتَخََّر َفاَل 

 
ك تل مافرش، أُعِطي النيب صلى هللا عليه وسلم آايت من كنز حتت الع (344

 اآلايت؟
 آخر آيتني من سورة البقرة. -
 آخر آيتني من سورة آل عمران. -
 .الكهفآخر آيتني من سورة  -
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 آخر آيتني من سورة اإلسراء. -
 

 وعذابه مة هللاث نقو اآلية الكرمية اليت تبني كيفية الدعاء عند توقع حد ما (345
 ؟على الكافرين

( َقْوِم الظَّاِلِمنيَ يِن ِف الْ َعلْ  جتَْ َربِ  َفاَل ، مَّا تُرَِيينِ  َما يُوَعُدونَ َربِ  إِ ) -
 (.94-93)املؤمنون 

 .(12اندخ( )الونَ رَب ََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإًنَّ ُمْؤِمنُ ) -
( اخْلَاِسرِينَ  ا لََنُكوَننَّ ِمنَ تَ ْرمَحْنَ وَ َنا ْر لَ رَب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن ملَْ تَ ْغفِ ) -

 .(23)األعراف
 .(47عراف( )األنيَ رَب ََّنا اَل جَتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلمِ ) -

 
 ؟تعاىل اآلية اليت حتثنا على االستغاثة ابهلل ما (346

ِئَكِة ْلٍف ِمَن اْلَماَل دُُّكْم أبَِ  ممُِ َأين ِ  َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكمْ )ِإْذ  -
 .(9األنفال ( )ُمْرِدِفنيَ 

 .(15القصص) (.ُدو ِِه.ْن عَ ي مِ  َعَلى الَّذِ )فَاْستَ َغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتهِ  -
 .(35ئدة املا( )ْلَوِسيَلَة..اا ِإلَْيِه ُغو ت َ اب ْ )اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّللََّ وَ  -
 .(49يوسف( ).ُس.لنَّاااُث  َعاٌم ِفيِه يُ غَ )مُثَّ أَيْيت ِمْن بَ ْعِد َذِلكَ  -
 

 ما اآلية اليت تشْي إىل أن احلسنة بعشر أمثاهلا؟ (347
َزى ِإالَّ َفاَل جيُْ سَّيِ َئِة َجاَء اِبل َمنْ ا وَ )َمْن َجاَء اِبحلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر أَْمثَاهلَِ  -

 .(160األنعام ( ).ثْ َلَها َوُهْم اَل يُْظَلُموَن.مِ 
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َها وَ  - لنمل ا) (َمِئٍذ آِمُنونَ فَ زٍَع يَ وْ  ِمنْ  ُهمْ )َمْن َجاَء اِبحلََْسَنِة فَ َلُه َخْْيٌ ِمن ْ
89). 

َها وَ  - لَِّذيَن اَزى َئِة َفاَل جيُْ  اِبلسَّي ِ َجاءَ  َمنْ )َمْن َجاَء اِبحلََْسَنِة فَ َلُه َخْْيٌ ِمن ْ
 .(84القصص ( ).وَن.ِإالَّ َما َكانُوا يَ ْعَملُ َعِمُلوا السَّيِ َئاِت 

يِ َئَة أُولَِئكَ  -  .(22الرعد)( اِر..ْقََب الدَّ عُ ْم  هلَُ )َوَيْدَرُءوَن اِبحلََْسَنِة السَّ
 

ه من ب إليي أحاآلية اليت أنزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم وه ما (348
 الدنيا؟

ا ُمبِ )أول سورة الفتح  -  ..(.ينااِإًنَّ فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتحا
 ...(ْتحُ أول سورة النصر )ِإَذا َجاَء َنْصُر اّللَِّ َواْلفَ  -
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ  -  ...(ومُ َقيُّ  الْ آية الكرسي )اّللَّ
ُ بَِبْدٍر َوأَنْ تُ  -  ...(ةٌ ِذلَّ ْم أَ آية )َوَلَقْد َنَصرَُكُم اّللَّ

 
َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َوا) قال تعاىل: (349 َها وَ  َواْلعَ اِكنيِ ْلَمسَ ِإَّنَّ اْلُمَؤلََّفِة اِمِلنَي َعَلي ْ

َن اّللَِّ َواّللَُّ َعِليٌم مِ لسَِّبيِل َفرِيَضةا َواْبِن ا ّللَِّ اِل قُ ُلوهُبُْم َوِف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َوِف َسِبي
 ؟البيان الرابين ِف هذه اآلية ما (60التوبة( )َحِكيمٌ 

 بيان مصارف زكاة املال. -
 بيان مصارف الصدقات النافلة. -
 بيان فرضية الصدقات. -
 بيان من هم املؤلفة قلوهبم والغارمني. -
 



 ﴾ 112  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

 اّللََّ اَل اَل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ وَ ُلوَنُكْم َقاتِ َن ي ُ َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّللَِّ الَِّذي) قال تعاىل: (350
م بفريضة من فرائض لقيا( هذه اآلية تدعو إىل ا190البقرة( )حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

 فما هي؟الدين، 
 اجلهاد ِف سبيل هللا. -
 التدريب على القتال. -
 القتال لنصرة العشْية. -
 القتال ملن ال يعتنق اإلسالم. -

 
اأْلَْرُض َها السََّماَواُت وَ َعْرضُ  ةٍ َجنَّ وَ ُكْم )َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَب ِ  قال تعاىل: (351

 ة؟َتمر هذه اآلي مب (133آل عمران( )أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ 
 األمر ابلتوبة واالستغفار واألخذ أبسباب دخول اجلنة. -
 األمر ابلتبحر ابلعلم ملعرفة سعة اجلنة. -
 األمر بسلوك طريق التقوى. -
 األمر ابلتعرف على أسباب املغفرة. -
 

ن م (6التحرمي( )َمُرونَ  َما يُ ؤْ ُلونَ ْفعَ  َوي َ اَل يَ ْعُصوَن اّللََّ َما أََمَرُهمْ ) قال تعاىل: (352
 ؟هم أولئك املوصوفون هبذه األوصاف

 املالئكة الكرام. -
 الصاحلون من املؤمنني. -
 اإلنس واجلن. -
 وات واألرض.االسم -
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 ما هي؟ف، واملدينة قرية ورد ذكرها ِف القرآن الكرمي تقع بني مكة (353
 .قرية بدر -
 .قرية َهَجر -
 .قرية سدوم -
 .قرية مدين -
 

وِبُكْم ِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُ ِبِه يَ غْ  ُنواَوآمِ  )اَي قَ ْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اّللَِّ  قال تعاىل: (354
رُْكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ   قومهم ابإلجابة؟ طالبوان من هم الذي (31األحقاف( )َوجيُِ

 اجلن. مؤمنو -
 صاحلو اإلنس. -
 الدعاة الصادقني. -
 العلماء الرابنيني. -

 
 فما هي؟، إحدى هذه اآلايت أن الكافر مرزوقيستفاد من ( 355

 (75مرمي)( ُن َمدًّارَّمحَْ  ال)ُقْل َمْن َكاَن ِف الضَّاَلَلِة فَ ْلَيْمُدْد َلهُ  -
( ُظورااطَاُء رَبِ َك حمَْ عَ َما َكاَن وَ َك رَب ِ  )ُكالًّ َّنُِدُّ َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمْن َعطَاءِ  -

 .(30اإلسراء)
 .(13نوح( )ارااَعْل َلُكْم َأهنَْ اٍت َوجيَْ  َجنَّ ُكمْ )َومُيِْددُْكْم أِبَْمَواٍل َوبَِننَي َوجَيَْعْل لَ  -
َعَلُهُم ةا َوجنَْ َعَلُهْم أَِئمَّ ْرِض َوجنَْ  اأْلَ ِف وا )َونُرِيُد َأْن ََّنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُ  -

 .(5القصص( )اْلَوارِِثنيَ 
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 آلايت( من ااتكونو  وىلَّ عليكميُ )كما  اآلية اليت تدل على معىن: ما (356
 ؟التالية

 .(129األنعام( )ونَ وا َيْكِسبُ َكانُ   امبَِ )وََكَذِلَك نُ َويلِ  بَ ْعَض الظَّاِلِمنَي بَ ْعضاا  -
 .(11الرعد( )ُفِسِهمْ َما أِبَن ْ  واَغْي ُِ ي ُ )ِإنَّ اّللََّ اَل يُ َغْيِ ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ  -
 .(27األحزاب( ))َوَأْورََثُكْم أَْرَضُهْم َوِداَيَرُهمْ  -
( ِصُرونَ َفاَل تُ بْ يت أَ ن حت)أَلَْيَس يل ُمْلُك ِمْصَر وهذه األهنار جَتْرِي مِ  -

 .(51الزخرف)
 

 هي؟ افم( قلطريمعىن مقولة: )الرفيق قبل ا يستفاد من إحدى هذه اآلايت (357
 .(40التوبة( )اَعنَ  مَ )ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل حَتَْزْن ِإنَّ اّللََّ  -
ْذ ُفاَلًنا َخِليالا  - َتيِن ملَْ َأختَِّ  .(28نرقاالف( ))ايلَي ْ
 .(67فالزخر ( )قنياملت الَّ )األخالء يَ ْوَمِئٍذ بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ إِ  -
ْجِن أَأَْراَبٌب مُّت َّ  - ( لواحد القهاراأَِم هللا  ْْيٌ خَ َن َفر ُِقو )اَي َصاِحيبَِ السِ 

 .(39يوسف)
 

 ما هي؟ف ب(ىن: )إن غداا لناظره قرييستفاد من إحدى هذه اآلايت مع (358
 .(81هود) (يبٍ َقرِ )ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبُح بِ  -
 .(18التكوير( ))َوالصُّْبِح ِإَذا تَ نَ فَّسَ  -
 .(177الصافات ( )رِينَ ْنذَ ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباُح اْلمُ )فَِإَذا نَ َزَل  -
 .(38لقمرا( ))َوَلَقْد َصبََّحُهْم بُْكرَةا َعَذاٌب ُمْسَتِقرٌّ  -
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فما تني( حر مر ج نْ م املؤمنُ  غُ لدَ ستفاد من إحدى هذه اآلايت معىن )ال يُ ي (359
 هي؟

 (ن قَ ْبُل..ى َأِخيِه مِ َعلَ  ُكمْ أَِمنتُ )قَاَل َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإالَّ َكَما  -
 .(64يوسف)

اِة ْعيُ ُهْم ِف احْلَيَ َن َضلَّ سَ ِذي الَّ )ُقْل َهْل نُ نَ بِ ُئُكْم اِبأَلْخَسرِيَن أَْعَماالا  -
نْ َيا..   .(104الكهف ( )الدُّ

َْيين ِمْن اّللَِّ َأَحٌد وَ  -  .(22اجلن( )ُمْلَتَحداا ونِِه َد ِمْن دُ  َأجِ َلنْ )ُقْل ِإين ِ َلْن جيُِ
(  فَ يَ ُئوٌس قَ ُنوطٌ ُه الشَّرُّ َمسَّ  ِإنْ )ال َيْسَأُم اإِلْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اخلَْْْيِ وَ  -

 .(49فصلت)
 

فسه نلى عبعض السور  كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا مرض يقرأ  (360
 ، ماهي هذه السور؟وينفث وميسح

 اإلخالص مع املعوذتني. -
 آايت الشفاء.آية الكرسي مع  -
 سورة يس مع امللك. -
 سورة البقرة. -
 

 ؟هألكما من، فاألكمه ئأنه كان يْب  عليه السالممن معجزات عيسى  (361
 .األكمه هو الذي ولد أعمى -
 .األكمه هو الذي ال يسمع -
 .األكمه هو الذي ال يتكلم -
 .األكمه هو الذي ولد مشلوالا  -
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 ؟رجعفما معىن ال (،11الطارق( )الرَّْجعِ )َوالسََّماء َذاِت  قال تعاىل: (362

 أن ترجع السماء ِف املطر كل عام. -
 أن ترجع إىل أصل خلقها. -
 أن ترجع كثيباا مهيالا. -
 أن ترجع منفطرة منقسمة. -
 

 صَّدْع؟فما معىن ال (،12الطارق( )َواأْلَْرِض َذاِت الصَّدْعِ : )قال تعاىل (363
 املطر. تتشقق األرض فيخرج منها النبات بعد نزول -
 تتشقق األرض فتثور منها الْباكني. -
 تتشقق األرض بسبب تصادم الكواكب. -
 تتشقق فيصبح هبا أخاديد كثْية. -
 

 ( نيَ ُموا ّللَِِّ قَانِتِ ى َوُقو طَ ْلُوسْ ِة اَحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَل : )قال تعاىل (364
 ؟( فماهي الصالة الوسطى238البقرة)

 صالة العصر. -
 الفجر.صالة  -
 صالة الظهر. -
 صالة املغرب. -
 

 ؟سبب نزول اآلية ِف القرآن الكرميالفائدة من معرفة  ما (365
 تساعد على فهم اآلية وتفسْيها. -
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 تساعد على فهم الرتاكيب واأللفاظ. -
 تساعد ِف معرفة أشخاص القصة. -
 تزيد صلة القصة وترابط األحداث. -

 ؟ذلك ة علىلدالاع، فما اآلية حبفظ القرآن من التحريف والضيا  وعد هللا (366
 .(9احلجر) (ونَ اِفظُ )ِإًنَّ ََنُْن نَ زَّْلَنا الذكر َوِإًنَّ َلُه حلََ  -
ُ َخْْيٌ َحاِفظاا َوُهَو أَْرَحُم الرَّامِحِ  -  .(64يوسف( )نيَ )فَاّللَّ
 .(57هود( ))ِإنَّ َريبِ  َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َحِفيظٌ  -
 .(55سفيو ( )ِليمٌ يٌظ عَ َحفِ  اأْلَْرِض ِإين ِ )قَاَل اْجَعْليِن َعَلى َخزَاِئِن  -
 

 ؟كلى ذلالطيب، ما اآلية الدالة عمثل ضربه هللا للمؤمن وعمله  (367
اَث اَل خَيْرُُج إِ الَِّذي َخبُ ِه وَ ب ِ رَ )اْلبَ َلُد الطَّيِ ُب خَيْرُُج نَ َباتُُه إبِِْذِن  - ( الَّ َنِكدا

 .(52األعراف)
 .(26النور)( اتِ يِ بَ لطَّ  َوالطَّيِ ُبوَن لِ )َوالطَّيِ َباُت لِلطَّيِ ِبنيَ  -
 .(15سبأ( ))بَ ْلَدٌة طَيِ َبٌة َوَربٌّ َغُفورٌ  -
(  ِمْن أَْعَنابٍ ا َجن ََّتنْيِ مِهَ َحدِ )َواْضِرْب هَلُْم َمَثالا َرُجَلنْيِ َجَعْلَنا أِلَ  -

 .(32الكهف)
 

ما  (122بقرةال( )َعْمتُ أَن ْ  اليت )اَيَبيِن ِإْسرَائِيَل اذكروا نِْعَميِتَ  قال تعاىل: (368
 ؟ أنعم هللا هبا على بين إسرائيلالنعمة اليت
 كل اإلجاابت صحيحة. -
 فجر هلم احلجر وأنزل عليهم املن والسلوى. -
 جناهم من عبودية آل فرعون.  -
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 جعل منهم األنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتاب. -
ُروَن ِف ُنوهِبِْم َويَ تَ َفكَّ َوَعَلى جُ  ودااقُ عُ وَ  )الَِّذيَن َيْذُكُروَن اّللََّ ِقَياماا قال تعاىل: (369

( َب النَّارِ اَنَك َفِقَنا َعَذاالا ُسْبحَ ا اَبطِ ذَ َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض رَب ََّنا َما َخَلْقَت هَ 
 ؟ماذا نفهم من هذه اآلية (191آل عمران)

 م.  وعلى جنوهبقعوداا اا و َمْدُح هللا لعباده املؤمنني الذين يذكرون هللا قيام -
 وات واألرض.اذم من ال يتفكرون ِف خلق السم -
 طلب الوقاية من عذاب النار. -
 بيان حاالت ذكر هللا.  -

 
 ي؟ما هف، ان ثالث قصص من روائع قصص القرآنتناولت سورة آل عمر  (370

 عيسى عليهم السالم.قصة مرمي وقصة حيىي وقصة  -
 قصة موسى وزكراي وإبراهيم عليهم السالم. -
 قصة معركة بدر ومعركة أحد ومعركة اخلندق. -
 عليه السالم.قصة بين إسرائيل وآل عمران ويونس  -

 
ما فيل، لتفصعليه السالم ابتضمنت سورة ِف القرآن الكرمي قصة داوود  (371
 هي؟

 سورة )ص(. -
 سورة النمل. -
 سورة األنبياء. -
 سورة سبأ. -
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لَّةُ عَ ُضرَِبْت ْم وَ أَْلتُ )اْهِبُطوا ِمْصراا فَِإنَّ َلُكْم َما سَ  قال تعاىل: (372  َلْيِهُم الذِ 
لة ن هم الذين ضربت عليهم الذمَ  (61البقرة)( َواْلَمْسَكَنُة َواَبُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اّللَِّ 

 ؟وا بغضب من هللاؤ واملسكنة واب
 هم بنو إسرائيل. -
 وأعوانه.هم إبليس  -
 هم النصارى. -
 هم اجملوس. -

 
 فما هي؟نساء آية تسمى آية احلقوق العشرة، ِف سورة ال (373

ئاا) - ْلُقْرََب ْحَساًنا َوِبِذي اإِ اِلَدْيِن ْلوَ َوابِ  َواْعُبُدوا اّللََّ َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشي ْ
ُنِب َوالصَّاِحِب اجلُْ اجْلَاِر  وَ ْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلقُ 
ِبيِل َوَما َمَلَكْت أميَْ  َكاَن   َمنْ   اَل حيُِبُّ  ِإنَّ اّللََّ نُُكمْ ااِبجْلَْنِب َواْبِن السَّ

 .(ُُمَْتاالا َفُخوراا
ُتُكْم َوبَ َناُت مَّاُتُكْم َوَخااَل اُتُكْم َوعَ َخوَ َوأَ  ُحر َِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكمْ ) -

 الرََّضاَعِة َوَأَخَواُتُكْم ِمنَ  َضْعَنُكمْ  أَرْ يت َوبَ َناُت اأْلُْخِت َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ  اأْلَخِ 
يت  يت ْن ِنَساِئُكُم الالَّ ورُِكْم مِ  ُحجُ ِف  َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكْم َوَراَبئُِبُكُم الالَّ

اَلِئُل اَح َعَلْيُكْم َوحَ ُجنَ   َفاَل نَّ  هبِِ َدَخْلُتْم هِبِنَّ فَِإْن ملَْ َتُكونُوا َدَخْلُتمْ 
ا َقْد َسَلَف ْخَتنْيِ ِإالَّ مَ ا َبنْيَ اأْلُ َمُعو جتَْ أَبْ َناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلِبُكْم َوَأْن 

اِإنَّ    (.اّللََّ َكاَن َغُفوراا َرِحيما
 َبنْيَ النَّاِس َأْن ا َحَكْمُتمْ ا َوِإذَ ىَل أَْهِلهَ ِت إِ اًنَ ِإنَّ اّللََّ أَيُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلَمَ ) -

يعاااِه ِإنَّ ْم بِ ُظكُ حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل ِإنَّ اّللََّ نِِعمَّا يَعِ    .(َبِصْياا ّللََّ َكاَن مسَِ
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مبَا أَنْ َفُقوا ْم َعَلى بَ ْعٍض وَ  بَ ْعَضهُ اّللَُّ  لَ الر َِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النِ َساِء مبَا َفضَّ ) -
يت وَ ا َحِفَظ اّللَُّ ْلَغْيِب مبَِ اٌت لِ ظَ هلِِْم فَالصَّاحِلَاُت قَانَِتاٌت َحافِ ِمْن أَْمَوا الالَّ

 اْضرِبُوُهنَّ َفِإنْ وَ َمَضاِجِع  الْ ِف  خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ 
ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيالا إِ   .(ا َكِبْيااِليًّ  َكاَن عَ اّللََّ  نَّ َأَطْعَنُكْم َفاَل تَ ب ْ

 
 ؟ليت اشتملت على صفات عباد الرمحنالسورة ا ما (374

 سورة الفرقان. -
 سورة الصافات. -
 سورة اإلنسان. -
 سورة الزمر. -
 

 ؟ما أول سورة نزلت فيها سجدة (375
 سورة النجم. -
 سورة العلق. -
 سورة السجدة. -
 سورة االنشقاق. -

 
 من مؤلف )تفسْي القرآن العظيم( (376

 .ابن كثْي -
 .الشوكاين -
 .القرطيب -
 .ابن جرير -
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 ؟قرآن سورة ابسم إحدى قبائل العربِف ال (377

 .سورة قريش -
 .سورة الفتح -
 .سورة حممد -
 .سورة األحقاف -

 
 السورة اليت مسيت ابسم أيب األنبياء؟ ما (378

 .سورة إبراهيم -
 .سورة نوح -
 .سورة هود -
 .سورة يوسف -

 
 السورة اليت مسيت ابسم امرأة؟ ما (379

 .مرميسورة  -
 .سورة القمر -
 .سورة الشمس -
 .سورة النور -

 
 السورة اليت فيها أكْب عدد من األنبياء؟ ما (380

 .سورة األنعام -
 .سورة القصص -
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 .سورة البقرة -
 .األنبياء  -

 
 ؟( آية286سورة اليت عدد آايهتا )ال ما (381

 .سورة البقرة -
  .سورة األعراف -
 .سورة آل عمران -
 .سورة النساء -

 
 ؟القرآن الكرميما أطول آية ِف   (382
 .ينآية الدَّ  -
 .آية الكرسي -
 .آية املواريث -
 .آية احلقوق -

 
 ؟السورة اليت تسمى سورة املؤمن ما (383

 .سورة غافر -
 .سورة فصلت -
 .سورة الشورى -
 .احلجرات -

 
 ؟ة اليت تسمى بسورة النساء الصغرىالسور  ما( 384
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 .سورة الطالق -
 .سورة التحرمي -
 .سورة اجملادلة -
 .سورة مرمي -

يُل َعَلى ا َحرََّم ِإْسرَائِ  ِإالَّ مَ ائِيلَ ْسرَ )ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبيِن إِ  قال تعاىل: (385
ُتْم َصاِدِقنيَ كُ ُلوَها ِإْن  ِة َفات ْ لت َّْورَاوا ابِ ْأتُ نَ ْفِسِه ِمْن قَ ْبِل َأْن تُ نَ زََّل الت َّْورَاُة ُقْل فَ  آل ( )ن ْ

 ؟إسرائيل على نفسهطعام الذي حرمه ال ما( 93عمران
 حلم اإلبل وألباهنا. -
 حلم الضأن وألباهنا. -
 حلم البقر وألباهنا. -
 حلم الطيور. -

 
 ؟أي سورة وردت قصة أصحاب األخدود ِف (386

 سورة الْبوج. -
 سورة االنشقاق. -
 سورة النجم. -
 سورة النازعات. -

 
ْورَاِة، َواَل ِف الت َّ َل ْنزِ أُ َما ما السورة اليت قال عنها النيب صلى هللا عليه وسلم: ) (387

جنِْ   ؟[275قمر طأ ]املو  (ِمثْ َلَهايِل، َواَل ِف اْلُفْرقَاِن ِف اإْلِ
 سورة الفاحتة. -
 سورة اإلخالص. -
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 سورة الكافرون. -
 سورة امللك. -

 
 بد هللا بنمن ع عهاما السورة اليت بكى النيب صلى هللا عليه وسلم عندما مس (388

 ؟رضي هللا عنه مسعود
 النساء.سورة  -
 سورة املائدة. -
 سورة حممد. -
 سورة هود. -

 
 ؟سلمو ليه م سورة النيب صلى هللا عما السورة اليت يطلق عليها اس (389

 سورة التحرمي. -
 سورة الطالق. -
 سورة القصص. -
 سورة حممد. -

 
 ؟عونةمللاالشجرة  مامللعونة، فورد ِف سورة اإلسراء ذكر الشجرة ا (390

 شجرة الزقوم. -
 شجرة النبق. -
 شجرة السِ در. -
 شجرة الدر. -
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 عاماا؟  عشراثين ما السورة اليت استغرق عمر بن اخلطاب ِف َتعُلم فقهها (391
 سورة البقرة. -
 سورة املائدة. -
 سورة األنعام. -
 سورة النور. -

 
 ؟اصاحبهشفع ل عليه وسلم أهنا تاليت أخْب النيب صلى هللاا السورة م (392

 .سورة يس -
 .سورة امللك -
 .سورة الواقعة -
 .سورة النبأ -

 
 محن؟ما السورة اليت ذكرت اثنيت عشرة صفة من صفات عباد الر  (393

 سورة اإلسراء. -
 سورة الفرقان. -
 سورة املؤمنون. -
 سورة القصص. -

 
َناُكْم ِبُقوٍَّة وَر ُخُذوا َما آتَ ي ْ ُكُم الطُّ ْوقَ ا ف َ َوِإْذ َأَخْذًَن ِميثَاَقُكْم َوَرفَ ْعنَ : )قال تعاىل (394

 ؟أخذ هللا املواثيق ِف هذه اآلية لى منع (63البقرة( )ا ِفيِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ مَ َواذُْكُروا 
 على بين إسرائيل. -
 على النصارى. -
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 على الصابئني. -
 على أهل الكتاب. -

 
 ؟رة اليت تسمى سورة املرأةالسو  ما (395

 سورة املمتحنة. -
 سورة اجملادلة. -
 سورة التحرمي. -
 سورة الطالق. -

 
-ها  عنما السورة اليت تناولت قصة زواج زينب بنت جحش رضي هللا (396

 ؟ن النيب صلى هللا عليه وسلمم -ثةزوجة زيد بن حار 
 سورة األحزاب. -
 سورة األنبياء. -
 سورة القصص. -
 سورة الفتح. -

 
 

مي، فما الكر  قرآنمن سور الأجاز النيب صلى هللا عليه وسلم الرقية بسورة  (397
 ؟امسها

 الفاحتة.سورة  -
 سورة اإلخالص. -
 سورة الفلق. -
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 سورة الناس. -
 

 ت منهليل فدنكان أسيد بن ُحَضْي يقرؤها ِف صالة الاليت  سورة الما  (398
 املالئكة لسماعها؟

 سورة البقرة. -
 سورة املائدة. -
 سورة األنعام. -
 سورة هود. -

 
 ؟السورة اليت تسمى سورة القتال ما (399

 سورة حممد. -
 سورة األحزاب. -
 األنفال.سورة  -
 سورة العادايت. -

 ؟سورة بين إسرائيل ما (400
 سورة اإلسراء. -
 سورة آل عمران. -
 سورة األحزاب. -
 سورة البقرة. -

 
 ما السورة اليت حتدثت عن املنافقني وفضحت أسرارهم؟ (401

 سورة التوبة. -
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 سورة املنافقون. -
 سورة األحزاب. -
 سورة آل عمران. -

 
 

 شرية؟الب ما السورة اليت حتدثت عن أول جرمية قتل حدثت ِف اتريخ (402
 سورة املائدة. -
 سورة األنعام. -
 سورة القصص. -
 سورة األنبياء. -
 

 ؟سورة اليت يطلق عليها قلب القرآنما ال (403
 سورة يس. -
 سورة غافر. -
 سورة فاطر. -
 سورة املؤمنون. -

 
 وع؟ما السورة اليت فاضت هلا عيون النجاشي وقساوسته ابلدم (404

 سورة مرمي. -
 سورة طه. -
 سورة الرمحن. -
 سورة آل عمران. -
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 ؟ِف أي سورة ورد ذكر اهلدهد (405

 سورة النمل. -
 سورة النحل. -
 سورة العنكبوت. -
 سورة القصص. -

 
 ؟ملةملاذا مْل تبدأ سورة براءة ابلبس (406

 وبراءة نزلت ابلسيف. ،ألن البسملة أمان -
 ألن السورة فضحت الكافرين والكافرين ال أمان هلم. -
 ألن السورة تتحدث عن العذاب واألمان يتناّف معه. -
 ألن السورة راعت مشاعر املسلمني جتاه أعدائهم. -

 
 ما سورة أبطلت مورواثت جاهلية كالتبين والظهار؟ (407

 سورة األحزاب. -
 سورة حممد. -
 سورة اجملادلة. -
 سورة الطالق. -

 
 فما هي؟ يس فيها ذكر جنة وال ًنر،سورة تزيد على مائة آية ل ما (408

 سورة يوسف. -
 سورة احلجر. -
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 سورة الشعراء. -
 سورة الصافات. -
 

سَّاَلِم اُر ال دَ هَلُمْ ) :انهبدار السالم ِف بقوله سبحملاذا مسى هللا تعاىل اجلنة  (409
 (؟127األنعام( )..ِعنَد َرهبِ ِمْ 

 دار السالمة من كل مكروه.ألهنا  -
 ألن الناس يتبادلون فيها السالم. -
 ألن املالئكة حتيي أهلها ابلسالم. -
 ألن أهلها سلموا من العيوب. -

 
(السَُّور  ما (410  ؟القرآنية اليت تبدأ بكلمة )إًن 

 سورة الفتح ونوح والقدر والكوثر. -
 سورة الكوثر والفتح واملزمل واملدثر. -
 الفجر والليل.سورة القدر ونوح  -
 سورة الفتح والقدر والواقعة واحلجر. -

 
 ؟سَُّور اليت تبدأ بكلمة )َسبَّح(ال ما (411

 سورة احلديد واحلشر. -
 سورة الصف واجلمعة. -
 سورة األعلى والتغابن. -
 سورة اإلسراء واحلديد. -
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يُ ْؤِمُنوْا حىت  ْم َفالَ ُلوهبِِ لى ق ُ رَب ََّنا اطمس على أَْمَواهلِِْم واشدد ع) :قال تعاىل (412
 لدعاء؟االنيب الذي دعا هبذا  من( 88يونس( )يَ َرُواْ العذاب األليم

 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.هارون  -
 عليه السالم.نوح  -
 عليه السالم.يونس  -

 
 من (26نوح( )راا ايَّ دَ فرين رَّبِ  اَل َتَذْر َعَلى األرض ِمَن الكا) قال تعاىل: (414

 ؟الدعاءدعا هبذا النيب الذي 
 عليه السالم.نوح  -
 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.إدريس  -

 
، أي لرجالاه سن النيب الذي آاته هللا تعاىل الفهم لكتابه قبل بلوغ من (415

 ؟عندما كان صبياا 
 عليه السالم.نيب هللا حيىي  -
 .عليه السالمنيب هللا عيسى  -
 عليه السالم.نيب هللا سليمان  -
 عليه السالم.نيب هللا داوود  -
 

 ؟هو منسخر هللا الريح لنيب من األنبياء، ف (416
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 عليه السالم.سليمان  -
 حممد عليه الصالة والسالم. -
 عليه السالم.هود  -
 عليه السالم.داوود  -

 
 ؟عليه السالم نيب هللا يونسأي من هذه الدعوات دعوة  (417

 .(40إبراهيمْل ُدَعاء( )ا َوتَ َقبَّ ب َّنَ رَ يِت ُذر ِيَّ )َربِ  اْجَعْليِن ُمِقيَم الصَّاَلِة َوِمن  -
 .(83األنبياء)نَي( مِحِ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّا )َأين ِ َمسَّيِنَ الضُّرُّ  -
 .(87األنبياء)اِلِمنَي( الظَّ  ِمنَ  ِإين ِ ُكنتُ )الَّ ِإَلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك  -
 .(26نوحراا( )ِفرِيَن َدايَّ ْلَكااَن ِض مِ رْ )َوقَاَل نُوٌح رَّبِ  اَل َتَذْر َعَلى اأْلَ  -

 
 ؟ا مهافم ،ءاتن بكلمة مشتقة من لفظ الْبكةِف القرآن سوراتن مبدو  (418

 الفرقان وامللك. -
 اإلسراء وامللك. -
 الفرقان والنور. -
 الفرقان والدخان. -
-  

 ؟كثر كلمة ذُكرت ِف القرآن الكرميأ ما (419
 كلمة هللا. -
 كلمة الرمحن. -
 كلمة الغفور. -
 كلمة احلكيم. -
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 ؟ل من فتق لسانه ابلعربية املبينةأو  من (420

 عليه السالم.نيب هللا إمساعيل  -
 عليه السالم.نيب هللا إبراهيم  -
 عليه السالم.نيب هللا آدم  -
 عليه السالم.نيب هللا عيسى  -

 
 ؟نيب هللا صاحل ِف القرآن الكرمي كم مرة ذُكر اسم  (421

 تسع مرات ِف أربع سور. -
 ِف مخس سور.سبع مرات  -
 ست مرات ِف ست سور. -
 مخس مرات ِف مخس سور. -

 
 

 ؟الذي ذكر امسه ِف القرآن الكرمي ما الصحايب (422
 زيد بن حارثة رضي هللا عنه. -
 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه. -
 أبو هريرة رضي هللا عنه. -
 أبو بكر الصديق رضي هللا عنه. -

 
 ؟السالمعليه أين كانت دعوة نيب هللا صاحل  (423

 .ِف مشال اجلزيرة العربية -
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 أبرض اببل ِف العراق. -
 ابلناصرة ِف فلسطني. -
 بنينوى ِف املوصل العراقية. -

 
 ؟لكرميِف القرآن ا عليه السالمكم مرة ذُكر نيب هللا إبراهيم   (424

 تسع وستون مرة ِف مخس وعشرين سورة. -
 ستون مرة ِف مخس عشرة سورة. -
 سورة.ثالث وستون مرة ِف تسع عشرة  -
 مخس وستون مرة ِف أربع وعشرين سورة. -

 
 ؟لذي شهد له القرآن بكونه صحابياا الصحايب ا من (425

 أبو بكر الصديق رضي هللا عنه. -
 عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. -
 عثمان بن عفان رضي هللا عنه. -
 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه. -

 
 من مؤلف كتاب احملرر الوجيز ِف تفسْي الكتاب العزيز؟ (436

 .ابن عطية -
 الشوكاين. -
 حيان. ابو -
 ابن كثْي. -
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اِر َلِفي )َكالَّ ِإنَّ ِكتَ  قال تعاىل: (437 ا معىن م (7املطففني)( جِ نيٍ سِ اَب اْلُفجَّ
 ؟ني ِف هذه اآليةسج ِ 

 كتاب مذكور فيه أعمال الكفرة واملنافقني اخلبيثة. -
 املعد حلبس الناس والتضييق عليهم.السجن  -
 اسم مكان من األمكنة الغيبية. -
 اسم للملك املوكل بسجن الكافرين واملنافقني. -

 
وم،  اليها ِفس حبسب توزيعِف كتاب هللا آية أشارت إىل الصلوات اخلم (438

 فما هي؟
 ُد ِف السََّماَواتِ احلَْمْ َلُه وَ . نَ ُحو  مُتُْسوَن َوِحنَي ُتْصبِ )َفُسْبَحاَن اّللَِّ ِحنيَ  -

 (.18-17الروم( )َواأْلَْرِض َوَعِشيًّا َوِحنَي ُتْظِهُرونَ 
( قَانِِتنيَ  وا ّللَِّ ُقومُ وَ َطى )َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوسْ  -

 .(238البقرة)
ِهْْبَ السَّيِ َئاِت احلََْسَناِت يُذْ  ْيِل ِإنَّ  اللَّ ِمنَ  )َوأَِقِم الصَّاَلَة َطَرِفَِ الن ََّهاِر َوزَُلفاا -

اِكرِينَ   (.114هود( )َذِلَك ذِْكَرى لِلذَّ
( ْنَكِر..اِء َواْلمُ َفْحشَ الْ  )َوأَِقِم الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن َْهى َعنِ  -

 .(45العنكبوت)
 

انُوا َحرًّا َلْو كَ َشدُّ َهنََّم أَ جَ ُر ْل ًنَ َوقَاُلوا اَل تَ ْنِفُروا ِف احْلَرِ  قُ ) :قال تعاىل (439
وات، الغز  ة منافقني ِف غزو على أحد املن ( هذه اآلية فيها ردٌّ 81التوبة( )يَ ْفَقُهونَ 

 ؟هذه الغزوة ماف
 غزوة تبوك. -
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 غزوة مؤتة. -
 غزوة اخلندق. -
 غزوة أحد. -

 
رُُج ِإالَّ خيَْ الَِّذي َخُبَث اَل وَ  رَبِ ِه ْذنِ ُه إبِِ َواْلبَ َلُد الطَّيِ ُب خَيْرُُج نَ َباتُ ) قال تعاىل: (440

ا َكَذِلَك ُنَصرِ فُ    سبحانه ِف( ضرب هللا58فاألعرا)( اآْلاَيِت لَِقْوٍم َيْشُكُرونَ  َنِكدا
 ؟مغزاه ماهذه اآلية َمَثال، ف

 املؤمن وعمله الطيب والكافر وعمله اخلبيث. -
 اختيار الشجر الطيب ليخرج الثمر الطيب. -
 الزراعة ِف تربة طيبة لتخرج نبااتا حسناا. -
 االبتعاد عن البلد الذي يسكنه اخلبثاء. -
 

 ي؟فما هشارت إىل مهنة صيد السمك، ِف القرآن الكرمي آية أ (441
 .(14لنحل ا( )اي ا.. َطرِ ماا )َوُهَو الذي َسخََّر البحر لَِتْأُكُلواْ ِمْنُه حلَْ  -
 َهَذا ِمْلٌح ُأَجاجٌ رَابُُه وَ شَ ِئٌغ َسا )َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َهَذا َعْذٌب فُ رَاتٌ  -

..  .(12فاطر( )َوِمْن ُكلٍ  ََتُْكُلوَن حلَْماا َطرايًّ
ُكْم َصْيُد ِة َوُحر َِم َعَليْ لِلسَّيَّارَ ْم وَ كُ لَّ )ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد البحر َوَطَعاُمُه َمَتاعاا  -

 .(96املائدة( )َما ُدْمُتْم ُحرُماا.. الْب
 .(14ملؤمنونا( )ماا..َم حلَْ ظَا)َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاماا َفَكَسْوًَن اْلعِ  -
 

املرجان و ؤ لؤلج الِف القرآن آية أشارت إىل مهنة الغوص ِف البحر واستخرا  (442
 ؟لصناعة احلُلي، فماهي
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 .(14النحل( ).تَ ْلَبُسوهَنَا.)َوَتْسَتْخرُِجواْ ِمْنُه ِحْلَيةا  -
 .(17الرعد( )اٍع..ٍة أَْو َمتَ ْليَ حِ اَء )َوممَّا يُوِقُدوَن َعَلْيِه ِف النَّاِر ابِْتغَ  -
ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن.. -  .(22محنالر ( ))خَيْرُُج ِمن ْ
 (ا..ْجالا َجَسدا ْم عِ هِ )َواختَََّذ قَ ْوُم ُموَسى ِمْن بَ ْعِدِه ِمْن ُحِلي ِ  -

 .(148األعراف)
 

 ؟يه ما مهنة النحت وحفر الصخر، فِف القرآن آية أشارت إىل (443
 .(149ءلشعراا( ))َوتَ ْنِحُتوَن ِمَن اجْلَِباِل بُ ُيواتا فَارِِهنيَ  -
 .(95الصافات..( ))قَاَل أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنِحُتونَ  -
 .(36رغاف( ))َوقَاَل فَ ْرَعْوُن ايهامان ابن يل َصْرحاا.. -
َها قَاَل َكَشَفْت َعْن َساق َ جلَّةا َو  ْتهُ ِسب َ حَ )ِقيَل هَلَا اْدُخِلي الصَّرَْح فَ َلمَّا رَأَْتُه  - ي ْ

 .(44النمل( )ِإنَُّه َصرٌْح مُمَرٌَّد ِمْن قَ َوارِيَر..
 

 ي؟ما هف، ِف القرآن آية أشارت إىل مهنة البناء وصناعة األحجار( 444
ا َلَعل ِ  صَ ْل يل َعَلى الطِ نِي فَاْجعَ )فََأْوِقْد يل اَي َهاَماُن  - ِإَلِه  ي َأطَِّلُع ِإىَل ْرحا

 .(38القصص( )ُموَسى..
 .(44مل الن)( )قَاَل ِإنَُّه َصرٌْح مُمَرٌَّد ِمْن قَ َوارِيَر.. -
َنا ِحَجارَةا ِمَن السََّماِء.. -  .(32نفالاأل)( )فََأْمِطْر َعَلي ْ
ا.. -  .(50االسراء( ))ُقْل ُكونُوا ِحَجارَةا أَْو َحِديدا
 

لِ  ِلكُ َأٌخ أَْو ُأْخٌت فَ  ٌة َوَلهُ ْمَرأَ ِو اَوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَلَلةا أَ ) قال تعاىل: (445
ُهَما السُُّدسُ   ؟ هذه اآليةِف( ما معىن الكاللة 12النساء( )َواِحٍد ِمن ْ
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 من ميوت وليس له والد وال ولد. -
 من يكون كالا وثقالا على غْيه. -
 يكيل مبكيالني.من  -
 من يبيت وهو كالٌّ من عمل يديه. -
 

 ؟افما مه، ع ِف التفسْي ألفه عاملان جليالنكتاب ًنف  (446
 تفسْي اجلاللني. -
 أضواء البيان. -
 البحر احمليط. -
 اجلامع ِف أحكام القرآن -
 

 ؟ريشقوالصيف اليت ذُكرت ِف سورة  إىل أين كانت رحلة الشتاء (447
 .ورحلة الصيف إىل الشامرحلة الشتاء إىل اليمن  -
 .رحلة الشتاء إىل مصر ورحلة الصيف إىل األردن -
 .رحلة الشتاء إىل العراق ورحلة الصيف إىل مصر -
 .يارحلة الشتاء إىل املغرب ورحلة الصيف إىل صحراء إفريق -
 

ُمْ ) قال تعاىل: (448 اآلية ( ِف هذه 72راحِلج( )نَ َمُهو يَ عْ  َلِفي َسْكَرهِتِمْ  َلَعْمُرَك ِإهنَّ
 فمن هو؟، ن األنبياءيقسم هللا حبياة نيب م

 حممد عليه الصالة والسالم. -
 عليه السالم.إبراهيم اخلليل  -
 عليه السالم.موسى الكليم  -
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 عليه السالم.عيسى كلمة هللا  -
 

ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن يل َواَل ) :قال تعاىل (449 َنِة َسقَ  ينِ  َأاَل ْفتِ  ت َ َوِمن ْ ُطوا َوِإنَّ ِف اْلِفت ْ
 ؟قصود هبذه اآلية( من امل49 التوبة) اِبْلَكاِفرِيَن(َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة 

 اجلد بن قيس وكان من املنافقني. -
 عبد هللا بن أيب بن سلول زعيم املنافقني. -
 ان مشركاا.األخنس بن ُشرَيق وك -
 أشج بين عبد القيس وكان زعيم قومه. -
 

 ( ما3الصف( )ُلونَ اَل تَ ْفعَ  ا َماوُلو َكُْبَ َمْقتاا ِعْنَد اّللَِّ َأْن تَ قُ : )قال تعاىل (450
 ؟معىن املقت ِف هذه اآلية

 البغض الشديد. -
 نتقام السريع.اال -
 الشِ دة والبأس. -
 الرفض واإلنكار. -
 

َع اّللَُّ قَ ْوَل الَّيِت جتَُ َقْد ) قال تعاىل: (451 ُ َوَتْشَتِكي ِإىَل ا َزْوِجَها  ِف اِدُلكَ مسَِ ّللَِّ َواّللَّ
يٌع َبِصْيٌ  هذه اآلية تشْي إىل امرأة مسع هللا  (1ادلةجملا) (َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإنَّ اّللََّ مسَِ

 ؟ صلى هللا عليه وسلم، فما امسهاقوهلا وهي جتادل النيب
 ثعلبة.خولة بنت  -
 الرُّميصاء بنت ملحان. -
 رُفيدة األسلمية. -
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 خولة بنت األزور. -
 

قع جبل ( أين ي2-1التني) نَي(ِسينِ َوطُوِر . َوالتِ نِي َوالزَّيْ ُتونِ : )اىلقال تع (452
 الطُّور املذكور ِف هذه اآلية؟

 ِف سيناء مبصر. -
 .د ساحل البحر األمحرعن -
 ِف غور األردن. -
 العربية.ِف قمة جبال اجلزيرة  -
 

َبيِنَّ َأْن ناا َواْجنُ ْبيِن وَ بَ َلَد آمِ ا الْ َهذَ  َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِ  اْجَعلْ : )قال تعاىل (453
 ؟ه اآليةالبلد املقصود هبذ ما (35إبراهيم ) اأْلَْصَناَم(نَ ْعُبَد 

 مكة املكرمة ِف احلجاز. -
 مدينة اخلليل بفلسطني. -
 مدينة القدس الشريفة. -
 اببل أبرض العراق.مدينة  -
 

 ؟عليه السالمأي من هذه الدعوات دعوة خليل هللا إبراهيم  (454
 .(40يمإبراه( )بَّْل ُدَعاءَنا َوتَ قَ رَب َّ  يِت )َربِ  اْجَعْليِن ُمِقيَم الصَّاَلِة َوِمن ُذر ِيَّ  -
 .(83األنبياء)( نيَ مِحِ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّا )َأين ِ َمسَّيِنَ الضُّرُّ  -
 .(87األنبياء)( اِلِمنيَ الظَّ  ِمنَ  ِإين ِ ُكنتُ َلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك )الَّ إِ  -
 .(26نوح( )راا ِفرِيَن َدايَّ ْلَكااَن ِض مِ )َوقَاَل نُوٌح رَّبِ  اَل َتَذْر َعَلى اأْلَرْ  -
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 ؟عليه السالمدعوة سليمان  ما (455
 .(35ص( )ِدي..مِ ْن بَ عْ  َحدٍ أِلَ  َبِغي)َربِ  اْغِفْر يل َوَهْب يل ُمْلكاا الَّ يَن -
 .(89األنبياء)( نيَ رِثِ اا َوأَنَت َخْْيُ اْلَوا)َربِ  اَل َتَذْرين فَ ْرد -
 .(24القصص( )ِقْيٌ فَ َت ِإيَلَّ ِمْن َخْْيٍ )َربِ  ِإين ِ ِلَما أَنزَلْ  -
 .(83األنبياء)( نيَ مِحِ )َأين ِ َمسَّيِنَ الضُّرُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّا -
 
 

األعمى  من( 2-1عبس( )َمىَأْن َجاَءُه اأْلَعْ  .)َعَبَس َوتَ َوىلَّ  قال تعاىل: (456
 ؟اآليةاملقصود هبذه 

 عبد هللا بن أم مكتوم. -
 عبد هللا مسعود. -
 عبد هللا بن الزبْي. -
 عبد هللا بن عباس. -
 

تشْي إىل  اآليةذه ( ه44النمل( )رَ ارِي)قَاَل ِإنَُّه َصرٌْح مُمَرٌَّد ِمْن قَ وَ  قال تعاىل: (457
 فما هي؟، نوع من املهن الصناعية

 صناعة الزجاج. -
 صناعة اجللود. -
 صناعة النحاسيات. -
 صناعة اخلزفيات. -
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( وٍَّة أَْنَكااثا بَ ْعِد ق ُ  ِمنْ  هَلَا)َواَل َتُكونُوا َكالَّيِت نَ َقَضْت َغزْ  قال تعاىل: (458
 فما هي؟ معروفة من قدمي الزمان، هذه اآلية تشْي إىل مهنة (92النحل)

 صناعة الغزل والنسيج. -
 صناعة األواين الفخارية. -
 صناعة الدروع السابغات. -
 صناعة السيوف. -
 

 ما السوراتن املبدوءاتن ابستفهام؟ (459
 الدهر والغاشية. -
 املمتحنة والقيامة. -
 التغابن والصف. -
 احلجرات واحلشر. -
 

 ي؟فما ه، الصناعات احلربيةآية أشارت إىل مهنة ِف القرآن  (460
ْر ِف السَّْرِد وَ  - وَن ين ِ مبَا تَ ْعَملُ إِ ا َصاحِلاا َمُلو اعْ )َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِ 

 .(11سبأ ( )َبِصْيٌ 
ِإَذا  َل انْ ُفُخوا َحىتَّ َفنْيِ قَالصَّدَ ا )آتُوين زُبَ َر احلَِْديِد َحىتَّ ِإَذا َساَوى َبنْيَ  -

 .(96الكهف( )اْطرا َل آتُوين أُْفرِْغ َعَلْيِه قِ َجَعَلُه ًَنراا قَا
 .(25احلديد ) (لنَّاِس..لِ ِفُع َنا)َوأَنْ زَْلَنا احلَِْديَد ِفيِه أَبٌْس َشِديٌد َومَ  -
وْا هَلُْم مَّا استطعتم مِ ن قُ وٍَّة َومِ  - وَّ هللا ْرِهُبوَن ِبِه َعدْ ِط اخليل ت ُ ابَ ن ر ِ )َوأَِعدُّ

 .(60ل األنفا( )َوَعُدوَُّكْم..
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 فما هي؟ ،صونية أشارت إىل مهنة بناء احلآِف القرآن  (461
جَنَْعُل   اأْلَْرِض فَ َهلْ ِف ْفِسُدوَن مُ وَج ْأجُ )قَاُلوا اَي َذا اْلَقْرَننْيِ ِإنَّ أَيُْجوَج َومَ  -

ن َ َلَك َخْرجاا َعَلى َأْن  نَ َنا َوبَ ي ْ  (94الكهف( )اَسدًّ  ُهمْ جَتَْعَل بَ ي ْ
ا َوِمنْ )َوَجَعْلَنا ِمْن  - ا فَ ِفِهمْ َخلْ  َبنْيِ أَْيِديِهْم َسدًّ َناُهْم فَ هُ  َسدًّ ْم اَل َأْغَشي ْ

 .(9يس )( يُ ْبِصُرونَ 
 .(37ص ( ))َوالشََّياِطنَي ُكلَّ بَ نَّاٍء َوَغوَّاصٍ  -
 .(5الشمس( ))َوالسََّماِء َوَما بَ َناَها.. -
 

 فما هي؟آية أشارت إىل مهنة صناعة السفن، ِف القرآن  (462
ُْم ُمْغَرُقونَ لَِّذيَن ظََلُموا إِ اْبيِن ِف اطِ  ختَُ )َواْصَنِع اْلُفْلَك أِبَْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا َواَل  - . هنَّ

-37 هود( )ِخُروا ِمْنُه..سَ  قَ ْوِمهِ  ِمنْ  َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمأَلٌ 
38) 

َر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجرَِي ِف الْ  - ( اَر..َر َلُكُم اأْلَهنَْ رِِه َوَسخَّ مْ  أبَِ َبْحرِ )َوَسخَّ
 .(32ابراهيم )

تَ ُغواِر لِ َبحْ )رَبُُّكُم الَِّذي يُ ْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك ِف الْ  - ُه َكاَن ِبُكْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ  تَ ب ْ
ا  .(66اإلسراء )( َرِحيما

تَ ُغوا مِ  - ( ُكْم َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَّ ْضِلهِ فَ ْن )َوتَ َرى اْلُفْلَك ِفيِه َمَواِخَر لِتَ ب ْ
 .(12فاطر)
 

هَبُْم َوُهْم : )قال تعاىل (463 هَبُْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اّللَُّ ُمَعذِ  َوَما َكاَن اّللَُّ لِيُ َعذِ 
هَبُُم اّللَُّ َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد احلَْ  .َيْستَ ْغِفُرونَ   األنفال( )رَامِ َوَما هَلُْم َأالَّ يُ َعذِ 
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، ( هذه اآلية فيها رد على رأس من رؤوس الكفر الذي استعجل العذاب33-34
 فمن هو؟

 أبو جهل عمرو بن هشام. -
 أمية بن خلف. -
 الوليد بن عتبة. -
 أبو هلب عم النيب. -

 
هَبُْم َلْيِهْم أَ َب عَ ُتو ي َ لَْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء أَْو : )قال تعاىل (464 ُْم فَإِ ْو يُ َعذِ  هنَّ

 ؟ت هذه اآليةة من غزوات النيب نزل( بعد أي غزو 128آل عمران) (ظَاِلُمونَ 
 غزوة أحد. -
 غزوة بدر. -
 غزوة بين قريظة. -
 غزوة املريسيع. -
 

 ؟السورة اليت فيها عشر واوات ما (465
 سورة العصر. -
 سورة الكوثر. -
 سورة الكافرون. -
 سورة الشمس. -
 

 ؟القرننيِف أي سورة ذُكرت قصة ذي  (466
 سورة الكهف. -
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 سورة مرمي. -
 سورة هود. -
 سورة يونس. -
 

 ؟عليهما السالمِف أي سورة ذُكرت قصة موسى مع اخلضر  (467
 .سورة الكهف -
 .سورة القصص -
 .سورة آل عمران -
 .سورة الصافات -
 

 ؟أي سورة ذُكرت قصة صاحب اجلنتني ِف (468
 سورة الكهف. -
 سورة القلم. -
 سورة اإلنسان. -
 سورة القصص. -
 

 ؟لذين ورد ذكرهم ِف القرآن الكرميعدد األنبياء ا كم  (469
 مخسة وعشرون نبياا. -
 مخسة وسبعون نبياا. -
 مائة وسبعون نبياا. -
 ثالمثائة وستون نبياا. -
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 ؟كلى ذلاآلية الدالة ع ما، لنبوة تكون ِف الرجال دون النساءا (470
َلَك ِإالَّ رَِجاالا نُوِحي - ُتْم اَل إِ  وا أَْهَل الذ ِْكرِ  فَاْسأَلُ ْيِهمْ ِإلَ  )َوَما أَْرَسْلَنا قَ ب ْ ْن ُكن ْ

 .(43النحل ( )تَ ْعَلُمونَ 
هُ  -  .(1ء نساال( )َما رَِجاالا َكِثْياا َوِنَساءا )َوَبثَّ ِمن ْ
 .(23ب األحزا)( هِ َليْ عَ  )مِ َن املؤمنني رَِجاٌل َصَدُقواْ َما َعاَهُدواْ هللا -
رِينَ بُّ اْلُمطَّ حيُِ  ّللَُّ َطهَُّروا َوا)ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يَ تَ  -  .(108التوبة )( هِ 
 

قصود ابلصافات ِف هذه ا امل( م1الصافات( )َوالصَّافَّاِت َصفًّا: )ل تعاىلقا (471
 ؟اآلية

 املالئكة اليت يصفون أنفسهم صفاا لطاعة هللا. -
 القادة اليت تصف اجلنود صفوفاا للقتال. -
 للصالة. األئمة اليت تصف الناس صفوفاا  -
 املعلمون الذين يصفون الطالب صفوفاا لتلقي العلم. -
 

 ؟ًندى ابحلج إىل بيت هللا احلرام من أول من (472
 عليه السالم.إبراهيم  -
 حممد عليه الصالة والسالم. -
 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه. -
 أبو بكر الصديق رضي هللا عنه. -

 
ئاا فَ َلقَ  ْرميَُ  مَ وا ايَ ِمُلُه قَالُ )فَأََتْت ِبِه قَ ْوَمَها حتَْ  قال تعاىل: (473 ( رايًّ ْد ِجْئِت َشي ْ

 ( ما معىن كلمة فراي ا ِف هذه اآلية؟ 27مرمي)
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 عظيماا. -
 كذابا. -
 زوراا. -
 سيئاا. -
 

( ونَ يَ ْرِجُع اْلُمْرَسلُ  ٌة مبَِ رَ َناظِ ٍة ف َ َوِإين ِ ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهْم هِبَِديَّ ) قال تعاىل: (474
 ؟املقصود ابهلدية ِف هذه اآلية( ما 35النمل)

 الرشوة. -
 اهلبة. -
 العطية. -
 اإلكرام. -
 

ذه اآلية تشْي ( ه286لبقرةا)ا( ْسَعهَ ّللَُّ نَ ْفساا ِإالَّ وُ )اَل يَُكلِ ُف ا قال تعاىل:( 475
 ؟اصيةهذه اخل ماإىل خاصية من خصائص اإلسالم ف

 اإلسالم دين اليسر ورفع احلرج. -
 أحكام اإلسالم تكاليف شاقة. -
 تعاليم اإلسالم فوق طاقة اإلنسان. -
 اإلسالم يكلف اإلنسان ابلعمل القليل. -
 

أُمََّهاهُتُْم  أُمََّهاهِتِْم ِإنْ  َما ُهنَّ  ِهمْ َسائِ الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن نِ : )قال تعاىل (476
ِئي َوَلْدهَنُمْ   ؟ر ِف هذه اآلية( ما معىن الظها2اجملادلة)( ِإالَّ الالَّ
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على  ملرأةاكظهر أمي وبذلك حترم   يقول الرجل لزوجته أنت علي  أن  -
 زوجها دون طالق.

 أن يعطي الرجل ظهره لزوجته فال يقرهبا ِف الفراش. -
 أن يظهر الرجل عدم رغبته ِف زوجته فال يقرهبا. -
 أن يظهر الرجل لزوجته أنه حيب أمه أكثر منها. -
 

 ؟كفارة الظهار  ما (477
لى عناا متتابعني أو إطعام ستني مسكي عتق رقبة أو صيام شهرين -

 التسلسل.
 إجراء عقد زواج متكامل األركان من جديد. -
 مراجعة الزوجة إىل عصمة النكاح. -
 إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم. -
 

( ْسطِ ُسْطَها ُكلَّ اْلبَ َواَل تَ بْ  ِقكَ ُعنُ  َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلةا ِإىَل : )قال تعاىل (478
 ؟ملعىن الذي أشارت إليه هذه اآليةما ا (29اإلسراء)

 التوسط واالعتدال. -
 الشح والبخل. -
 التقليل والتقتْي. -
 الكرم واجلود. -
 

 ما السورة اليت نسخ آخرها أوهلا؟ (479
 سورة املدثر. -
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 سورة املزمل. -
 سورة القيامة. -
 سورة احلشر. -
 

 ما السورة اليت تسمى بعروس القرآن؟ (480
 .سورة الرمحن -
 .سورة القمر -
 .سورة غافر -
 .سورة البقرة -
 

يت اآلية ال ام، فلصاحلاكل املال احلالل مع العمل املؤمنني أب هأمر هللا عباد (481
 ؟تشْي إىل هذا املعىن

 .(51ناملؤمنو ( )َن َعِليمٌ ا تَ ْعَمُلو مبَِ  ين ِ )ُكُلوا ِمَن الطَّيِ َباِت َواْعَمُلوا َصاحِلاا إِ  -
 .(168البقرة)( يِ باا..طَ الا َحاَل  ممَّا ِف اأْلَْرضِ )اَي أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا  -
ُ َحاَلالا طَي ِ  -  .(114النحل )( .باا.)وَُكُلوا ممَّا َرَزَقُكُم اّللَّ
 .(69ال ألنفا)( )َفُكُلوا ممَّا َغِنْمُتْم َحاَلالا طَيِ باا.. -

 
 ؟أرجى آية ِف القرآن الكرمي ما (482

 ِإنَّ اّللََّ وا ِمْن َرمْحَِة اّللَِّ  تَ ْقَنطُ اَل ِهْم ُفسِ َأْسَرُفوا َعَلى أَن ْ )ُقْل اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن  -
يعاا.. نُوَب مجَِ  .(53الزمر)( يَ ْغِفُر الذُّ

ْء ِعَباِدي َأين ِ َأًَن الغفور الرحيم -  .(49جر احل( ))َنيبِ 
ْنِب َوقَاِبِل الت َّْوِب َشِديِد الْ  -  .(3غافراِب..ِعقَ )َغاِفِر الذَّ
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( ْم ُمْهَتُدونَ ُم اأْلَْمُن َوهُ ولَِئَك هلَُ ٍم أُ ظُلْ بِ يَن آَمُنوا َوملَْ يَ ْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم )الَّذِ  -
 .(82األنعام )

 
 فما هي؟ ، مجع اخلْي والشر ِف آية واحدةإن هللا (483

ْحَسانِ  -  اْلَفْحَشاِء َعنِ ْرََب َويَ ن َْهى ِء ِذي اْلقُ يَتاَوإِ  )ِإنَّ اّللََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ
 .(90 النحل)( ونَ كَّرُ ذَ َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم تَ 

َنةا.. - ُلوُكم ابلشر واخلْي ِفت ْ  .(35األنبياء )( )َونَ ب ْ
( يَ رَهُ  اَل َذرٍَّة َشر اا َمْل ِمثْ قَ ن يَ عْ مَ . وَ ثْ َقاَل َذرٍَّة َخْْياا يَ رَهُ )َفَمن يَ ْعَمْل مِ  -

 .(8-7الزلزلة)
ْنَساُن اِبلشَّرِ  ُدَعاَءُه اِبخلَْ  - نْ  وَكَ ْْيِ )َوَيدُْع اإْلِ ( َساُن َعُجوالا اَن اإْلِ

 .(11اإلسراء)
 

الذي  من( 258البقرة)( َربِ هِ   ِف اِهيمَ أملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذي َحاجَّ ِإبْ رَ ) :قال تعاىل (484
 ؟حاج إبراهيم ِف ربه

 النمرود بن كنعان. -
 بلعام بن ابعوراء. -
 احلصني بن سالم. -
 عبد هللا بن أيب احلقيق.  -

 
( من 40التوبة)( ا َمَعنَ اّللََّ  نَّ ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل حَتَْزْن إِ ) :قال تعاىل (485

 ؟املخاَطْب هبذا
 .يوم اهلجرة رضي هللا عنه أبوبكر -
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 .يوم الطائف رضي هللا عنه زيد بن حارثة -
 .احلديبيةيوم صلح  رضي هللا عنه عمر بن اخلطاب -
 .يوم بدر رضي هللا عنه سعد بن معاذ -
 

رِيُدوَن َن ِف اأْلَْرِض تُ ىتَّ يُ ْثخِ ى حَ ْسرَ َما َكاَن لَِنيبٍ  َأْن َيُكوَن َلُه أَ ) :قال تعاىل (486
نْ َيا َواّللَُّ يُرِيُد اآْلِخرََة َواّللَُّ  آلية ( نزلت هذه ا67ألنفالا( )ِكيمٌ حَ زِيٌز عَ  َعَرَض الدُّ

 فمن هو؟، أحد الصحابة ِف أسرى بدرموافقة لرأي 
 .رضي هللا عنه عمر بن اخلطاب -
 .رضي هللا عنه احلَُباب بن املنذر -
 .رضي هللا عنه سعد بن معاذ -
 .رضي هللا عنه املقداد بن عمرو -
 

(عندما أراد 1لفيلا( )ِفيلِ ِب الْ َحاأملَْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك أبَِصْ ) :قال تعاىل (487
لعمل هذا ا اقبأبرهة احلبشي هدم الكعبة املشرفة َخو فه رجل من قريش من عو 

 ؟ذلك الرجل منت رابا حيميه، فقائالا: إن للبي
 .عبد املطلب بن هاشم جد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -
 هاشم بن عبد مناف. -
 كعب بن مرة. -
 قصي بن كالب. -
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يشاا َولَِباُس رِي َسْوآِتُكْم َورِ اساا يُ َوالِبَ  ُكمْ َدَم َقْد أَنْ زَْلَنا َعَليْ اَي َبيِن آ) :قال تعاىل (488
ْي إىل مهنة من املهن تش( هذه اآلية الكرمية 26األعراف( )الت َّْقَوى َذِلَك َخْْي 

 فما هي؟الصناعية، 
 مهنة اخلياطة وحياكة القماش. -
 مهنة تصفيف أرايش الزينة. -
 مهنة صناعة الفرو واجللود. -
 .احلجامةمهنة  -
 

دلت اآلية  (26الذارايت) (نيٍ مسَِ  ْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجلٍ فَ رَاَغ ِإىَل أَ : )قال تعاىل (489
 ؟وفما هعليه السالم، على ُخُلق من أخالق خليل هللا إبراهيم 

 خلق كرم الضيافة. -
 خلق احللم. -
 خلق العفو. -
 خلق الشجاعة. -
 

آل )( ِقَياَمةِ ا َغلَّ يَ ْوَم الْ أَيِْت مبَِ  ُللْ ْن يَ غْ َأْن يَ ُغلَّ َومَ )َوَما َكاَن لَِنيبٍ   قال تعاىل: (490
 ؟ما املقصود ابلغلول ِف هذه اآلية( 161عمران

 السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. -
 مجع الغنيمة من أرض املعركة. -
 التغلغل بني اجلنود وترك الصف األول ِف القتال. -
 وضع القيود ِف أيدي األسرى. -
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 فما هي؟ِف القرآن سورة مسيت ابسم جبل،  (491
 .سورة الطور -
 .سورة الزخرف -
 .سورة الليل -
 .سورة املؤمنون -
 

هم من  (176لشعراءا( )ِلنيَ اُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرسَ َكذََّب َأْصحَ : )قال تعاىل (492
 ؟وأين مكاهنم ،أصحاب األيكة

 ِف اجلزيرة العربية قرب تبوك عليه السالم.قوم شعيب  -
 افجنوب اجلزيرة العربية ِف األحق عليه السالم.قوم هود  -
 ةملنور ينة اِف اجلزيرة العربية مشال املد عليه السالم.قوم صاحل  -
 .ِف بعلبك غريب دمشق عليه السالم.قوم إلياس  -
 

 ؟ِف القرآن الكرمي عليه السالمكم مرة ذكر نيب هللا موسى (493
 سورة.مائة وست وثالثون مرة ِف أربع وثالثني  -
 مائة وسبع وثالثون مرة ِف أربع وثالثني سورة. -
 مائة ومثان وثالثون مرة ِف أربع وثالثني سورة. -
 مائة وتسع وثالثون مرة ِف أربع وثالثني سورة. -
 

 ؟رميِف القرآن الك عليه السالمكم مرة ذكر نيب هللا هارون   (494
 عشرون مرة ِف ثالث عشرة سورة. -
 رة سورة.إحدى وعشرون مرة ِف ثالث عش -
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 اثنتان وعشرون مرة ِف ثالث عشرة سورة. -
 .ثالث وعشرون مرة ثالث عشرة سورة -

 
 ؟ما سورة املضاجع (495

 .السجدة  -
 .املزمل  -
 .املدثر  -
 .الليل  -

 
 ؟ماله غْي على مشاله وأيكل من ئأي آية تشْي إىل معىن قوهلم: يتك (496

 .(3احلجر )( ْعَلُمونَ َفَسْوَف ي َ  َملُ األَ  )َذْرُهْم أَيُْكُلواْ َويَ َتَمت َُّعوْا َويُ ْلِهِهمُ  -
 .(91األنعام)( )َفَذْرُهْم ِف َغْمَرهِتِْم َحىتَّ ِحنيٍ  -
 .(42جاملعار )( يُوَعُدونَ  ُم الَِّذيْوَمهُ ا ي َ )َفَذْرُهْم خَيُوُضوا َويَ ْلَعُبوا َحىتَّ ُياَلُقو  -
ُمْ نْ َعاُم َوالنَّارُ ُكُل اأْلَ َما َتَْ  كَ )َوالَِّذيَن َكَفُروا يَ َتَمت َُّعوَن َوأَيُْكُلونَ   - (  َمثْ واى هلَّ

 .(12حممد)
 

 ؟أي آية تشْي إىل معىن قوهلم: )الناس على دين آابئهم( (497
 .(23الزخرف) (ْقَتُدونَ رِِهم مُّ ى آاثَ َعلَ  )ِإًنَّ َوَجْدًَن آاَبءًَن َعَلى أُمٍَّة َوِإًنَّ   -
 .(134عاماألن( )ِملٌ  َعاين ِ )ُقْل اَي قَ ْوِم اْعَمُلواْ َعَلى َمَكانَِتُكْم إِ   -
 .(74شعراءال( )ونَ )قَاُلوا َبْل َوَجْدًَن آاَبءًَن َكَذِلَك يَ ْفَعلُ   -
 .(53اءنبياأل( ))قَاُلوا َوَجْدًَن آاَبءًَن هَلَا َعاِبِدينَ   -
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 ؟ائها(ا لشتصيفه النملة جتمع من)املؤمن ك: أي آية تشْي إىل معىن قوهلم (498
ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُهُ ) -  .(105التوبة( )ُمْؤِمُنونَ  َوالْ َوُقِل اْعَمُلواْ َفَسَْيَى اّلل 
 .(51وناملؤمن) (َعِليمٌ  تَ ْعَمُلونَ  مبَا ِإين ِ  َصاحِلاا َواْعَمُلوا) -
 .(134األنعام( )ِملٌ ِإين ِ َعا قَ ْوِم اْعَمُلوْا َعَلى َمَكانَِتُكْم ايَ )ُقْل  -
ُتْم ِإنَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصْيٌ ) -  .(40فصلت( )اْعَمُلوا َما ِشئ ْ
 

 ؟ه(ي نصفترم يعجبك رخصه ِف البيت : )الأي آية تشْي إىل معىن قوهلم (499
 .(100املائدة)( ِبيثِ ثْ رَُة اخلَْ َبَك كَ ُقل الَّ َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّيِ ُب َوَلْو أَْعجَ ) -
ُ اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِ ِب َوجَيَْعَل ا) -  .(37نفالاأل( ) َعَلَى بَ ْعضٍ َث بَ ْعَضهُ خْلَِبيلَِيِميَز اّلل 
ُ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َما أَنتُ ) - آل ( )َث ِمَن الطَّيِ بِ  مَيِيَز اخْلَِبيْيِه َحىتََّ ْم َعلَ مَّا َكاَن اّلل 

 .(79عمران
ُلواْ اخْلَِبيَث اِبلطَّيِ بِ )َوالَ  -  .(2لنساءا( ) تَ تَ َبدَّ
 

 ؟ة(أي آية تشْي إىل معىن قوهلم: )اخلنفسة بعني أمها جوهر  (500
 (53املؤمنون( )مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  )ُكلُّ ِحْزبٍ  -
( ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  ِإنَّ الش ِ اِبّللَِّ   ُتْشرِكْ  اَل َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن اِلبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه اَي ُبيَنَّ ) -
 .(13لقمان)
( كَ َناِم َأين ِ أَْذحبَُ ِف اْلمَ   أََرىفَ َلمَّا بَ َلَغ َمَعُه السَّْعَي قَاَل اَي ُبيَنَّ ِإين ِ ) -
 .(102الصافات)
 .(43هود( )َعَنارَْكب مَّ اَوًَنَدى نُوٌح ابْ َنُه وََكاَن ِف َمْعزٍِل اَي ُبيَنَّ ) -
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حم ضج اللنا ملومعناها أي آية تشْي إىل معىن قوهلم: )إذا أنضج رم د(  (501
 ؟وضعه ِف الرماد فأفسده

 .(34النجم( )ْكَدى)َوأَْعَطى قَِليالا َوأَ  -
 .(264البقرة( )ْبِطُلواْ َصَدقَاِتُكم اِبْلَمنِ  َواألَذىت ُ )اَل  -
َلى َشْيٍء ممِ َّا   الَّ يَ ْقِدُروَن عَ ُه َصْلداا رَتَكَ ٌل فَ َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تُ رَاٌب فََأَصابَُه َوابِ ) -

 .(264البقرة( )َكَسُبواْ 
 .(266ةالبقر ( )َصاهَبَا ِإْعَصاٌر ِفيِه ًَنٌر فَاْحرَتََقتْ )فَأَ  -
 

 ؟فْي(ال ِف العْي وال ِف الن) :مأي آية تشْي إىل معىن قوهل (502
َلن جتََِد َلُه ن ُيْضِلِل اّلل ُ ف َ ُؤالء َومَ ىَل َه َه ُؤالء َواَل إِ  َبنْيَ َذِلَك اَل ِإىَل )مَُّذْبَذِبنيَ  -

 .(143النساء( )َسِبيالا 
يَن َنِصيٌب قَاُلوْا ِإن َكاَن لِْلَكاِفرِ َعُكْم وَ ُكن مَّ فَِإن َكاَن َلُكْم فَ ْتٌح مِ َن اّللِ  قَاُلوْا أملَْ نَ ) -

 .(141النساء( )أملَْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكمْ 
ولُُه َبْل أُْولَِئَك ُهُم  َعَلْيِهْم َوَرسُ يَف اّللَُّ َأن حيَِ  َأِف قُ ُلوهِبِم مََّرٌض أَِم اْراَتبُوا أَْم خَيَاُفونَ ) -

 .(50النور( )الظَّاِلُمونَ 
َا ََنُْن ُلوْا ِإًنَّ  َشَياِطيِنِهْم قَاْوْا ِإىَل َذا َخلَ َوِإَذا َلُقوْا الَِّذيَن آَمُنوْا قَاُلوْا آَمنَّا َوإِ ) -  َمَعْكْم ِإَّنَّ

 .(14البقرة( )ُمْستَ ْهزُِئونَ 
 

 ؟أي آية تشْي إىل معىن قوهلم: )حني تقلي تدري( (503
 .(43فرقانال( )َوَسْوَف يَ ْعَلُموَن ِحنَي يَ َرْوَن اْلَعَذابَ ) -
( ُجوراا يَ ُقوُلوَن ِحْجراا حمَّْ وَ رِِمنَي ْلُمجْ يَ ْوَم يَ َرْوَن اْلَماَلِئَكَة اَل ُبْشَرى يَ ْوَمِئٍذ ل ِ ) -
 .(22الفرقان)
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يعاا اْلُقوَّةَ   َأنَّ َوَلْو يَ َرى الَِّذيَن ظََلُمواْ ِإْذ يَ َرْوَن اْلَعَذابَ ) -  .(165لبقرةا( ) ّللِِ  مجَِ
ا َبْل َكانُوا اَل ْوهنََ فَ َلْم َيُكونُوا يَ رَ سَّْوِء أَ َطَر الَوَلَقْد أَتَ ْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَّيِت أُْمِطَرْت مَ ) -

 .(40الفرقان( )يَ ْرُجوَن ُنُشوراا 
 

 ؟قوهلم: )إىل أمه يلهف اللهفان( أي آية تشْي إىل معىن (504
 .(53لنحلا( )مُثَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ فَِإلَْيِه جَتَْأُرونَ ) -
 .(67اإلسراء( )هُ الَّ ِإايَّ ُعوَن إِ َوِإَذا َمسَُّكُم اْلضُّرُّ ِف اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتدْ ) -
 .(12يونس( )آِئماا داا أَْو قَ  َقاعِ َوِإَذا َمسَّ اإِلنَساَن الضُّرُّ َدَعاًَن جِلَنِبِه أَوْ ) -
(  حَتْوِيالا لضُّرِ  َعنُكْم َوالَ  َكْشَف اِلُكونَ ُقِل اْدُعوْا الَِّذيَن َزَعْمُتم مِ ن ُدونِِه َفاَل ميَْ ) -
 .(56اإلسراء)
 

 ؟ه(إىل معىن قوهلم: )من أعان ظاملاا سلط عليأي آية تشْي ( 505
ُه فَأَنَُّه ُيِضلُّ ) -  .(4احلج( )ىَل َعَذاِب السَِّعْيِ ْهِديِه إِ ُه َوي َ ُكِتَب َعَلْيِه أَنَُّه َمن تَ َوالَّ
 .(129األنعام( )نَ َيْكِسُبو  انُواْ وََكَذِلَك نُ َويلِ  بَ ْعَض الظَّاِلِمنَي بَ ْعضاا مبَا كَ ) -
َنةا الَّ ُتِصيَْبَّ الَّذِ )َوات َّقُ  -  .(25األنفال( )ْم َخآصَّةا  ِمنكُ يَن ظََلُمواْ واْ ِفت ْ
 .(45ماألنعا( )ْلَعاَلِمنيَ  َربِ  اُد ّللِ ِ فَ ُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُمواْ َواحلَْمْ ) -
 

 ؟ُد(آية تشْي إىل معىن قوهلم: )الَعوُد َأمحَ أي ( 506
 .(85القصص( )دٍ  َمَعاآَن َلرَادَُّك ِإىَل رْ فَ َرَض َعَلْيَك اْلقُ )ِإنَّ الَِّذي  -
 .(8إلسراءا( )ِصْياا يَن حَ َوِإْن ُعدمتُّْ ُعْدًَن َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِ ) -
 .(28األنعام) (اِذبُونَ ْم َلكَ َوَلْو ُردُّواْ َلَعاُدواْ ِلَما هُنُواْ َعْنُه َوِإهنَُّ ) -
 .(6اإلسراء( )ْيِهمْ  َلُكُم اْلَكرََّة َعلَ )مُثَّ َرَدْدًنَ  -
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 ؟ة(أي آية تشْي إىل معىن قوهلم: )احلي ة ال تلد إال ُحوي  ( 507

 .(27نوح)( ُدوا ِإالَّ فَاِجراا َكفَّاراا )َواَل يَلِ  -
 .(39قيامةال( )لذََّكَر َواأْلُنَثىْوَجنْيِ ا)َفَجَعَل ِمْنُه الزَّ  -
 .(36آل عمران( )َكاألُنَثى)َولَْيَس الذََّكُر   -
 .(3دالبل( ))َوَواِلٍد َوَما َوَلدَ  -
 

 ؟اؤها(ملغار  بعثناه إىل بئر مسحة: )لو أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 508
 .(76النحل( )َوجِ ههُّ اَل أَيِْت ِِبَْْيٍ ي ُ )أَيْ َنَما  -
مْسََعُهمْ ِفيِهْم خَ  )َوَلْو َعِلَم اّلل ُ  -  .(23نفالاأل( )ْْياا ألَّ
 .(41الكهف) (َلباا فَ َلن َتْسَتِطيَع َلُه طَ  ا َغْوراا )اَْو ُيْصِبَح َماُؤهَ  -
 .(30امللك( )ِعنيٍ مَّ م مبَاء كُ تِيأيَْ ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْوراا َفَمن ) -
 

 ؟: )الناس ِف الباطل إخوان(أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 509
 .(19اجلاثية( )تَِّقنيَ  اْلمُ  َويلُّ َواّللَُّ نَّ الظَّاِلِمنَي بَ ْعُضُهْم أَْولَِياء بَ ْعٍض )وإِ  -
 .(144اءالنس( )نيَ ِمنِ ؤْ اَل تَ تَِّخُذواْ اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياء ِمن ُدوِن اْلمُ ) -
 .(51املائدة( )اء بَ ْعضٍ يَ  أَْولِ ُضُهمْ اء بَ عْ  تَ تَِّخُذواْ اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولِيَ )الَ  -
 .(73فالاألن( )لَّذيَن َكَفُرواْ بَ ْعُضُهْم أَْولَِياء بَ ْعضٍ )َوا -
 

 ؟حاب اجلنة اليت ذُكرت ِف سورة يسأين عاش أص( 510
 .ِف اليمن قرب صنعاء-

 .ِف فلسطني جانب القدس-    
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 .ِف غور األردن-
 دمشق.ِف -

 
 ؟إىل مهنة اجلزارة آية ِف كتاب هللا تشْي( 511

 .(71البقرة) (ْفَعُلونَ وا ي َ ادُ كَ )قَاُلوا اآْلَن ِجْئَت اِبحلَْقِ  َفَذحَبُوَها َوَما   -
 .(2الكوثر)( )َفَصلِ  ِلرَبِ َك َواَْنَرْ  -
لصافات ا( )ْر َماَذا تَ َرى..َك فَاْنظُ ْذحبَُ أَ  )قَاَل اَي ُبيَنَّ ِإين ِ أََرى ِف اْلَمَناِم َأين ِ  -

102). 
 .(67بقرةال)( )ِإنَّ هللا أَيُْمرُُكْم َأْن َتْذحَبُواْ بَ َقرَةا.. -

 
 ي؟فما ههللا تشْي إىل مهنة صناعة اخلبز،  آية ِف كتاب (512   

ُل فَ ْوَق رَأْ ) - يوسف )( ..ُل الطَّْْيُ ِمْنهُ زاا ََتْكُ ي ُخب ْ سِ َوقَاَل اآْلَخُر ِإين ِ أَرَاين َأمحِْ
36). 

ب ُ  سُ أَنْ بَ َتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف ُكل ِ َكَمَثِل َحبٍَّة ) -  .(261البقرة )(  َحبَّةٍ َلٍة ِماَئةُ ن ْ
بُِلِه ِإالَّ قَلِ ) -  .(47يوسف )( ُلونَ ا ََتْكُ  ممَّ يالا َفَما َحَصْدمُتْ َفَذُروُه ِف ُسن ْ
 .(5الواقعة )( وُبسَِّت اجْلَِباُل َبسًّا) -

 
 ؟عليه السالمأين عاش نيب هللا أيوب ( 513
 .ينة درعا بني دمشق وأذرعاتمبد -
 .مبدينة صفد ِف فلسطني -
 .مبدينة أورفا ِف تركيا -
 .القدسمبدينة  -
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يعا  قال تعاىل: (514  ( ما103آل عمران) (َفرَُّقوااَل ت َ ا وَ )َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اّللَِّ مجَِ

 ؟املقصود حببل هللا ِف هذه اآلية
 .دين هللا القومي وكتابه املبني -
 .املمتدة من القمر إىل األرضحبال النور  -
 .حبال النور املمتدة من الشمس إىل األرض -
 .حبال النور املمتدة من النجوم إىل األرض -

 
َلِة الْ : )قال تعاىل( 515 َلُة اْلقَ َما أَْدرَاكَ وَ  .َقْدرِ ِإًنَّ أَنْ زَْلَناُه ِف لَي ْ َلُة  .ْدرِ  َما لَي ْ لَي ْ

 ؟لة القدر من السنني( كم تعدل لي3-2-1القدر)( اْلَقْدِر َخْْيٌ ِمْن أَْلِف َشْهرٍ 
 .ثالث ومثانون سنة وبضعة أشهر -
 .أربع ومثانون سنة وبضعة أشهر -
 .مخس ومثانون سنة وبضعة أشهر -
 .ست ومثانون سنة وبضعة أشهر -

 
 اّللََّ بَرِيٌء َأنَّ جِ  اأْلَْكَْبِ ْوَم احلَْ ي َ اِس  النَّ )َوأََذاٌن ِمَن اّللَِّ َوَرُسولِِه ِإىَل  قال تعاىل:( 516

 ؟ احلج ابلْباءة من املشركنيِفن ( من الذي أذَّ 3التوبة( )ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َوَرُسولُهُ 
 .رضي هللا عنه علي بن أيب طالب -
 .رضي هللا عنه أبو بكر الصديق -
 .رضي هللا عنه بالل بن رابح -
 .رضي هللا عنه حمذورة أبو -
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 ما( 3توبةال( )جِ  اأْلَْكَْبِ ْوَم احلَْ اِس ي َ  النَّ اّللَِّ َوَرُسوِلِه ِإىَل )َوأََذاٌن ِمَن  قال تعاىل:( 517
 ؟احلج األكْب املراد ِف هذه اآليةيوم 

  .يوم النحر -
 .يوم اجلمعة -
 .يوم عرفة -
 .يوم األول من ذي احلجة -

 
( َدْيِن ِإْحَساًنا اِبْلَوالِ وَ ُه  ِإايَّ )َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ  قال تعاىل:( 518

 ؟لوالدينبادته وبني اإلحسان إىل ا( ملاذا قرن هللا بني ع23اإلسراء)
 .لبيان ِعَظم فضلهما وَتكيد حقهما -
 .لبيان أمهية الوالدين ِف حياة األوالد -
 .لبيان عاطفة الوالدين جتاه األوالد -
 .لبيان مدى حب هللا لألبوين -

 
 َوُراَبَع فَِإْن  َوُثاَلثَ ْثىَن مَ َساِء وا َما طَاَب َلُكْم ِمَن الن ِ )فَاْنِكحُ  قال تعاىل:( 519

ط الذي شرطه هللا سبحانه ِف هذه ( ما الشر 3النساء( )ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدةا 
 ؟تاآلية عند إرادة تعدد الزوجا

 .العدل -
 .املساواة -
 .القدرة على النفقة -
 .الرمحة -
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( نَ َن ِمَن اْلُمْفِسِدينَُّه َكاإِ ُهْم َساءَ )يَُذبِ ُح أَبْ َناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي نِ  قال تعاىل:( 520
 ؟معىن يستحيي نساءهم ِف هذه اآلية( ما 4القصص)

 .يبقيهم على قيد احلياة فال يقتلهم -
 .يعلمهم احلشمة واحلياء -
 .ستحياء من الرجاليطالبهم ابال -
  .يستبيح أعراضهم مستغالا حياءهم -

 
وٌف ّللَِّ َواّللَُّ َرءُ ْرَضاِت ااَء مَ بِْتغَ )َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرِي نَ ْفَسُه ا قال تعاىل:( 521
 آلية؟الصحايب الذي نزلت فيه هذه ا من( 207البقرة( )اِبْلِعَبادِ 
 .رضي هللا عنه صهيب بن سنان الرومي -
 .رضي هللا عنه سلمان الفارسي -
 .رضي هللا عنه بالل احلبشي -
 .رضي هللا عنه النعمانقتادة بن  -

  
 ؟ماهي احلدود ِف الشرع( 522
 .عقوبة مقدرة ِف الشرع ألجل حق هللا -
 .الدليل القاطع لألحكام الفقهية -
 .طرف السيف القاطع -
 .فاصل جغراِف بني دولة وأخرى -

 
 ؟التعزير ِف الشرع ما( 523
 .هو التأديب دون احلد -
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 .هو االعتذار من املظلوم -
 .لتصرفات الناس األعذار إجيادهو  -
 .هو مساحمة من جاء معتذراا  -

 
ِهْم قَاُلوا ْوا ِإىَل َشَياِطينِ ِإَذا َخلَ وَ نَّا ا آمَ )َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلو  قال تعاىل: (524

َا ََنُْن ُمْستَ ْهزِئُونَ ِإًنَّ َمَعُكْم   ؟ية( ِف َمن نزلت هذه اآل14البقرة( )ِإَّنَّ
 .سلول وصحبه عبد هللا بن أيب ابن -
 .احلصني بن سالم وصحبه -
 .سالم بن أيب احلقيق وصحبه -
 .كعب بن األشرف وصحبه -

 
 ؟ماذا تعين عدة املرأة ِف الشرع( 525
 .ةددحمترك املرأة الزينة والزواج ومغادرة منزل الزوجية لفرتة  -
 .لبس املرأة ثياب سوداء لفرتة حمددة -
 .عدم مواجهة الرجال والتكلم معهم لفرتة حمددة -
 .مع الناس لفرتة حمددة االختالطعدم  -

 
ِه ِفيِه قُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيْوٍم َأحَ ِل ي َ  َأوَّ َلَمْسِجٌد أُسِ َس َعَلى الت َّْقَوى ِمنْ ) قال تعاىل:( 526

ُروا َوا  ملؤسساملسجد ا ما (108لتوبةا( )رِينَ طَّه ِ ْلمُ اّللَُّ حيُِبُّ رَِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يَ َتَطهَّ
 ؟على التقوى املراد ِف هذه اآلية

 .مسجد قباء -
 .املسجد النبوي -
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 .املسجد احلرام -
 .مسجد القبلتني -

 
ْقتُ ُلوُه عسى َأن َلَك اَل ت َ  وَ  يلِ  َوقَاَلِت امرأة ِفْرَعْوَن قُ رَُّة َعنْيٍ : )قال تعاىل( 527

فَ   ؟يةفرعون عن قتل َمْن ِف هذه اآل ة( تنهى امرأ9القصص ( )َعَنا أَْو نَ تَِّخَذُه َوَلداا يَ ن ْ
 عليه السالم.موسى  -
 .ابن ماشطة فرعون -
 عليه السالم.هارون  -
 .السامري -

 
ْو أَ ْحرَْيِن َمَع اْلبَ بْ ُلَغ جمَْ أَ ىتَّ ُح حَ )َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِفَتاُه اَل أَبْ رَ  قال تعاىل:( 528

 ؟ه اآليةهبذين املراد هو جممع البحر  ( ما60الكهف( )أَْمِضَي ُحُقباا
 .التقاء خليج العقبة مع البحر األمحر -
 .اجتماع البحر املتوسط مع احمليط اهلادي -
 .مصب النيل ِف البحر -
 .اتصال احمليط اهلندي ابحمليط اهلادي -

 
َا بَ َقرٌَة اَل فَاِرٌض َواَل ِبكْ  قال تعاىل:( 529 ( َمُرونَ تُ ؤْ  ِلَك فَافْ َعُلوا َماَبنْيَ ذَ  َوانٌ ٌر عَ )ِإهنَّ

 ؟ود ابلفارض والبكر ِف وصف البقرةما املقص (68البقرة)
 .ال كبْية وال صغْية -
 .ال مسينة وال هزيلة -
 .ال ثقيلة وال خفيفة -
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 .ال بيضاء وال سوداء -
 

ْنِد ُقوُلوَن هذا ِمْن عِ ي َ ْم مُثَّ ِديهِ أِبَيْ  فَ َوْيٌل ل ِلَِّذيَن َيْكتُ ُبوَن الكتاب) قال تعاىل:( 530
ُمْ هللا لَِيْشرَتُوْا  ( ْم ممِ َّا َيْكِسُبونَ ْيِديِهْم َوَوْيٌل هلَُّ تَ َبْت أَ كَ ا   ممِ َّ ِبِه مَثَناا َقِليالا فَ َوْيٌل هلَّ

 ؟ِف اآلية هم هللا ابلويل والعذابمن هم الكتبة الذين توعد (79البقرة)
 .لدنيان ااألحبار الذين حيرفون التوراة وينسبوهنا هلل لنيل عرض م -
 .حيرفون معاين القرآن لتضليل الناساملستشرقني الذين  -
 .املستغربني الذين يفسرون القرآن على غْي مراد هللا -
 .ةاخلطاطني الذين يكتبون القرآن ليأخذوا أجراا على الكتاب -

 
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ ي ِ  قال تعاىل:( 531 (  ِبُروِح اْلُقُدسِ يَّْدًَنهُ  َوأَ َناتِ )َوآتَ ي ْ

 ؟عليه السالمينات اليت أوتيها عيسى الب ما( 87البقرة)
 .احلجج والْباهني واملعجزات الدالة على صدقه وصحة نبوته -
 .التعليمات والتوضيحات للمبهم من اإلجنيل -
 .الشهود والواثئق واألدلة إلدانة اجملرمني -
 .قوة البيان والفصاحة اليت تستميل القلوب إليه -

 
 ؟املصطلح القرآينوالنعيم ِف ما الفرق بني النعمة ( 532
 رة.النعمة ختتص بنعم الدنيا على تنوعها والنعيم خيتص ابآلخ -
 النعمة ختتص ابملفرد والنعيم خيتص ابجلمع. -
 عاا.س مجيلناالنعمة ما ينتفع به اإلنسان وحده والنعيم ما ينتفع به ا -
 النعمة هو املوجود احلاضر والنعيم هو الغائب املؤجل. -
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( ربه( يه عنما يرو قال النيب صلى هللا عليه وسلم في)): ذا قال الصحايبإ( 533 

 فإنه يقصد؟
 احلديث القدسي. -
 .القرآن الكرمي -
 احلديث الشريف. -
 احلديث املتواتر. -

 
لَن َُّهمْ : )وقال تعاىل (18التوبة ( )َوملَْ خَيَْش ِإالَّ اّللََّ ) قال تعاىل: (534   ِمنْ َولَيُ َبدِ 

 ؟رآيناخلشية ِف االستعمال القوف و ما الفرق بني اخل (55النور( ) َخْوِفِهْم أَْمناابَ ْعدِ 
ث ن حيدز أاخلشية تكون بيقني صادقة بعظمة من خنشاه أما اخلوف فيجو  -

 .ابلتسلط ابلقهر
 .اخلشية تكون من رقة القلب أما اخلوف فيكون من ضعف القلب -
 .اخلشية تكون من العظماء أما اخلوف فيكون من السفهاء -
 .عقوبةال يبة العقوبة أما اخلوف فيكون من سطوةاخلشية تكون من اهل -
 
َفاَل : )قال تعاىل( و 2املؤمنون( )الذين هم ِف صالهتم خاشعون: )قال تعاىل( 535

ا الفرق بني اخلشوع م( 32ألحزابا( )ضٌ رَ َع الَِّذي ِف قَ ْلِبِه مَ خَتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فَ َيْطمَ 
 ؟ِف املصطلح القرآين واخلضوع

لف تك ضوع فهوانفعال صادق جلالل من خنشع له وأما اخلاخلشوع هو  -
 .ًنتج عن نفاق وخوف

 .وفخلاَنناء مع موخ مع الرهبة أما اخلضوع فهو االاخلشوع هو الش -
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 .مةلألقل عظ نقيادنقياد للعظيم واخلضوع هو االخلشوع هو االا -
 ل عندتذلاخلشوع هو التذلل عند احلاجة وبعد احلاجة واخلضوع هو ال -

 .احلاجة
 

ا لَِتْسُكُنوا إِ ْم أَْزوَ ُفِسكُ أَن ْ  َوِمْن آاَيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمنْ : )قال تعاىل( 536 َها اجا لَي ْ
َنُكْم َمَودَّةا َوَرمْحَةا  َكَفُروا   ِذينَ َضَرَب اّللَُّ َمَثالا لِلَّ : )عاىلتوقال  (21الروم( )َوَجَعَل بَ ي ْ

( َتامُهَا َصاحِلَنْيِ َفَخان َ ِعَباِدًنَ   ِمنْ ْينِ ا حَتَْت َعْبدَ اْمرََأَت نُوٍح َواْمرََأَت ُلوٍط َكانَ تَ 
 ؟لكرميا( ما الفرق بني )زوج وامرأة( ِف استعمال القرآن 10التحرمي)

تعطل تندما عأة مر اتستعمل كلمة زوج عندما تكون آية الزوجية قائمة وكلمة  -
 .الزوجية بسبب خيانة أو غْيها

 .نسى اجلعل لصنف وكلمة امرأة للداللةتستعمل كلمة زوج للداللة على ا -
 .نثىى األعل تستعمل كلمة زوج للداللة على الذكر وكلمة امرأة للداللة -
 .جةملتزو اْي غجة وكلمة امرأة على تستعمل كلمة زوج للداللة على املتزو  -

 
ُس النَّا يَ ْوَمِئٍذ َيْصُدرُ : )ل تعاىل( وقا4الليل ( )ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشىتَّ : )عاىلقال ت( 537

ني )أشتات وشىت( ِف االستعمال ما الفرق ب (6الزلزلة( )َتااتا ِلُْيَْوا أَْعَماهَلُمْ َأشْ 
 القرآين؟

 .فمع وشىت االختالف مقابل االئتالاشتات التفرق مقابل التج -
 .كان وشىت متنوعني من كل لون وجنساشتات موزعني ِف كل م -
  .نيةوالب قةلفني ِف اخللاشتات متحْيين بعد استقرار وشىت متعددين ُمت -
 .فرين متجافني وشىت ضائعني حائريناشتات متنا -
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ْنَس ِإالَّ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ وَ : )قال تعاىل( 538 وَُكلَّ )( 56الذارايت( )ُبُدونِ يَ عْ  لِ اإْلِ
 (13االسراء( )َقاُه َمْنُشورااِكَتاابا يَ لْ َياَمِة  ْوَم اْلقِ ُه ي َ  لَ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِف ُعُنِقِه َوخُنْرِجُ 

 ؟س واإلنسان ِف االستعمال القرآينما الفرق بني اإلن
  .اإلنسان ارتقاء ألهلية التكليفاإلنس نقيض التوحش و  -
 .اإلنس االرتياح واإلنسان اآلدمي -
 .اإلنس املؤانسة واملالطفة واإلنسان صنف البشر -
 .واحلركة اإلنس اهلدوء والسكون واإلنسان العمل -

 
ْنَسا: )قال تعاىل( 539  (83اإلسراء( )انِِبهِ ََنَى جِبَ َض وَ ْعرَ ِن أَ َوِإَذا أَنْ َعْمَنا َعَلى اإْلِ

اَلْو َكاَن َعَرضاا َقرِيباا َوَسَفراا َقاصِ : )وقال تعاىل ْيِهُم َلِكْن بَ ُعَدْت َعلَ بَ ُعوَك وَ اَلت َّ  دا
 ؟عمال القرآيناالستأي والبعد ِف ( ما الفرق بني الن42التوبة( )الشُّقَّةُ 
مانية ة الز سافالنأي اإلعراض واإلشاحة وهو نقيض اإلقبال والبعد هو امل -

 .واملكانية وهو نقيض القرب
 .النأي هو املسافة الزمانية والبعد هو املسافة املكانية -
 .والبعد هو شدة اجتناب األحداث النأي هو اجتناب األحداث -
 .عيدةوالبعد هو قطع املسافات الب القريبةاملسافات  النأي قطع -

 
( اَلِم ِبَعاِلِمنيَ يِل اأْلَحْ وِ أْ  بِتَ قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َوَما ََنْنُ : )قال تعاىل( 540

َك فَ َيِكيُدوا َلَك ى ِإْخَوتِ َعلَ  اَيكَ قَاَل اَي ُبيَنَّ اَل تَ ْقُصْص ُرؤْ : )وقال تعاىل (44يوسف)
ا ِإنَّ الشَّيْ  ْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبنيٌ طَانَ َكْيدا  ؟ما الفرق بني األحالم والرؤاي (5يوسف( ) ِلإْلِ

 .ءالصفاو وح األحالم اهلواجس املهوشة املختلطة والرؤاي التميز والوض -
 .األحالم عامل اخليال والرؤاي عامل احلقائق -
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 .ألمور ااألحالم آمال اإلنسان املستقبلية والرؤاي نظره الثاقب ِف -
 .صورات الومهية و الرؤاي التصورات الواقعيةاألحالم الت -

 
َفَد   َد اْلَبْحُر قَ ْبلَ يبِ  لََنفِ ِت رَ ِلَماُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداا ِلكَ : )قال تعاىل( 541 َأْن تَ ن ْ

َنا مبِْثِلِه َمَددااَكِلَماُت َريبِ  وَ  وردت كلمة نفد ِف القرآن  (109فالكه( )َلْو ِجئ ْ
 ؟تعددة فما معناهاالكرمي مبواضع م

 .َفيَن وانتهى ومل يبَق منه شيء -
 .اْخرَتقثَ َقب و  -
 .جفَّ وَنَضبَ  -
 .قلَّ وتقلَّصَ  -

 
ُْم لَيَ ُقوُلوَن ُمْنَكراا ِمنَ : )قال تعاىل( 542 ( وٌّ َغُفورٌ ِإنَّ اّللََّ َلَعفُ وَ َوُزوراا  ْولِ اْلقَ  َوِإهنَّ

ساا زَِكيَّةا اَل أَقَ تَ ْلَت نَ فْ َقتَ َلُه قَ ا ف َ ا ُغاَلما َلِقيَ  فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإَذا: )( وقال تعاىل2اجملادلة)
ئاا نُْكراا ا الفرق بني املنكر والنكر ِف م (74الكهف( )ِبَغْْيِ نَ ْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشي ْ

 ؟اآليتني
ن ته لكقيقحاملنكر هو القبيح ِف أصله وحقيقته والنكر هو الصحيح ِف  -

 .يستغربه اإلنسان جلهله
 .ينكره العقل والنكر ما جيهله العقل املنكر ما -
 .املنكر ما تنكره العرف والنكر ما جيهله العرف -
 .املنكر هو ما تنكره الفطرة والنكر ما تقره الفطرة -
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ُْم َميِ ُتونَ  ِإنَّكَ : )قال تعاىل( 543 ُحر َِمْت : )قال تعاىلو  (30رالزم)( َميِ ٌت َوِإهنَّ
ُم  َتُة َوالدَّ بني امليِ ت واملْيت  ما الفرق ِف املعىن (3ائدةامل( )َوحلَُْم اخْلِْنزِيرِ َعَلْيُكُم اْلَمي ْ

 ؟ِف اآليتني
 .املي ت هو من ال يزال به بقية روح واملْيت من خرجت روحه -
 منز ته املي ت من مضى على موته زمن طويل واملْيت من مضى على مو  -

 .قصْي
 .املي ت من ال ينتفع به واملْيت من ينتفع به -
 .من ذهبت روحه إىل عليني واملْيت من ذهبت إىل سجنياملي ت  -

 
 بَ ُهمُ ْوًنا َوِإَذا َخاطَ أْلَْرِض هَ اَلى َن عَ َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن مَيُْشو : )قال تعاىل (544

َمْت أَيْ : )( وقال تعاىل63الفرقان( )اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَلماا  ّللََّ اْم َوَأنَّ ِديكُ َذِلَك مبَا َقدَّ
ٍم لِْلَعِبيدِ   لعباد والعبيد ِف اآليتني؟ ا( ما الفرق بني 51األنفال( )لَْيَس ِبَظالَّ

 .لعصاةار والكفالعباد هم املسلمون املعتزون بعبادهتم هلل والعبيد هم ا -
 .ألسواقِف ا عونالعباد هم الذين يبتعدون عن الناس والعبيد هم الذين يبا -
 .لعبيد هم أتباع السالطنيالعباد هم أتباع األنبياء وا -
مة ن ِبدومو العباد هم الذين جيلسون ِف املساجد والعبيد هم الذين يق -

 .اآلخرين
 

 ؟نفى للقتل(قتل أال) معىن قوهلم منها ي آية قرآنية من اآلايت التالية تفيدأ( 545
  (179البقرة ( )ُقونَ لَُّكْم تَ ت َّ َلعَ  ابِ )َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص َحَياٌة اَي أُويل اأْلَْلبَ  -
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس اِبلن َّ  -  (45املائدة ) .(ِس.فْ )وََكتَ ب ْ
َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ  -  (32املائدة )( ا..يعا )َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَّنَّ
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 (92 النساء( )..طَأا  خَ )َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتَل ُمْؤِمناا ِإالَّ  -
 

 ؟ط( الرابِفن ذهب َعْْيٌ فَعْْيٌ إ) :تشْي إىل معىن قوهلمأي آية ( 546
 .يضرب ِف الرضا ابحلاضر وترك الغائب

ُ مبَا - َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواّلل   (265البقرة( )وَن َبِصْيٌ ْعَملُ ت َ  )فَِإن ملَّْ ُيِصب ْ
ينِ ال )فَِإن ملَّْ تَ ْعَلُموا آاَبءُهْم فَِإْخَوانُُكْم ِف  -  (5األحزاب) (يُكمْ  َوَمَوالِ دِ 
( احلَِْجاَرةُ ُقوُدَها النَّاُس وَ وَ َر الَّيِت لنَّا ا)فَِإن ملَّْ تَ ْفَعُلوْا َوَلن تَ ْفَعُلوْا فَات َُّقواْ  -

 (24البقرة)
 (282البقرة)( َن ِمَن الشَُّهَداءن تَ ْرَضوْ ممَّ  نِ )فَِإن ملَّْ َيُكوًَن َرُجَلنْيِ فَ َرُجٌل َواْمرََأاتَ  -

 
سمع ليل تخر الآ من اآلايت التالية تفيد معىن قوهلم )ِفأي آية قرآنية ( 547

 ؟الصراخ(
َقَلٍب يَ ن ْ  -  .(227ء الشعرا( )نَ ِلُبو قَ )َوَسيَ ْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمن ْ
 .(81هود ( )بٍ رِي)ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبُح ِبقَ  -
ٍم لِْلَعِبيدِ  -  .(46 فصلت( ))َوَما رَبَُّك ِبَظالَّ
 .(117هود ( )ُمْصِلُحونَ  ُلَهاهْ )َوَما َكاَن رَبَُّك لِيُ ْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوأَ  -

 
 ؟(توفيقدم املرانة عدم المن عُ : )أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 548
  ِمنْ ْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ااا َغِليَظ َفظ   نتَ )فَِبَما َرمْحٍَة مِ َن اّللِ  لِنَت هَلُْم َوَلْو كُ  -

 .(159آل عمران( )َحْوِلكَ 
 .(4القلم( ))َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  -
 .(199رافاألع( )نيَ اِهلِ جلَْ ا)ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن  -
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 .(85احلجر( ))فَاْصَفِح الصَّْفَح اجلَِْميلَ  -
 

 ؟أي آية تشْي إىل معىن قوهلم: )كما تدين تدان(( 549
ْد لَ )َمن يَ عْ  - ( اَل َنِصْياا اا وَ ّللِ  َولِي  اوِن دُ  ُه ِمنَمْل ُسوءاا جُيَْز ِبِه َواَل جيَِ

 .(123النساء)
 .(27يونس( )َهاْثلِ مبِِ  )َوالَِّذيَن َكَسُبواْ السَّيِ َئاِت َجزَاء َسيِ َئةٍ  -
 .(40الشورى( ))َوَجزَاء َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة مِ ثْ ُلَها -
 .(26النبأ( ))َجزَاء ِوفَاقاا  -

 
 ؟من اخللي( )ويل للشجيِ  :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 550

 على يالشج يساعد اَل  ية الرجل َصاحبه يَ ُقول ِإن اخلليْضرب مثال لسوء ُمَشاركَ 
 .َما ِبِه ويلومه

َنةا أََتْصْبُو  -  (20 الفرقان( )ِصْياا  رَبَُّك بَ َكانَ َو َن )َوَجَعْلَنا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض ِفت ْ
 (36رةبقال( )اْهِبُطواْ بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ  )َوقُ ْلَنا -
ء يَ ْوَمِئٍذ بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ  -  (67الزخرف( )ُمتَِّقنيَ  الْ الَّ إِ )اأْلَِخالَّ
 (42سبأ( )ر اا ضَ اَل  وَ )فَاْليَ ْوَم اَل مَيِْلُك بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض ن َّْفعاا  -

 
 ؟قطة القطة(أي آية تشْي إىل معىن قوهلم: )لكل سا( 551
 (18 ق( )يدٌ )َما يَ ْلِفُظ ِمن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِ  -
( تُ ُبونَ لَُنا َلَدْيِهْم َيكْ َلى َوُرسُ ب َ اُهم وَ )أَْم حَيَْسُبوَن َأًنَّ اَل َنْسَمُع ِسرَُّهْم َوجنَْ  -

 (80الزخرف)
َناُه ِف ِإَماٍم ُمِبنيٍ  -  (12يس( ))وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصي ْ
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َناُه ِكَتاابا  )وَُكلَّ  -  (29النبأ( )َشْيٍء َأْحَصي ْ
 

 ؟ملهر(اِلها خيطب احلسناء مل يغ : )ومنأي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 552
( نَّ اّلل َ ِبِه َعِليمٌ وْا ِمن َشْيٍء فَإِ َما تُنِفقُ وَ وَن بُّ )َلن تَ َناُلوْا اْلْبَّ َحىتَّ تُنِفُقوْا ممَّا حتُِ  -

 (92آلعمران)
 (17رايتذاال( )الا مِ َن اللَّْيِل َما يَ ْهَجُعونَ )َكانُوا قَِلي -
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اّللَِّ اَل نُرِيُد مِ  -  (9اإلنسان( )ُشُكوراا  زَاء َواَل ْم جَ نكُ )ِإَّنَّ
 ِن النَّاِس َواّلل ُ َظ َواْلَعاِفنَي عَ نَي اْلَغيْ اِظمِ ْلكَ )الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِف السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َوا -

 (134آلعمران( )حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 
 

ُدونَ : )قال تعاىل( 553 ْن ْغِنيَ ُهُم اّللَُّ مِ َحىتَّ ي ُ  احاا ِنكَ َوْلَيْستَ ْعِفِف الَِّذيَن اَل جيَِ
 ؟آليةاه الرابين الذي تتضمنه هذه ما التوجي (رالنو  34( )َفْضِلهِ 
 .التزام العفاف وحفظ الفروج حلني القدرة على الزواج -
 .نقطاع للعبادةالزواج واالترك  -
 .كثرة التبتل والعمل الصاحل -
 .عفة النفس وضبط اللسان عن املنكر -

 
َلى ِف بُ ُيوِتُكنَّ : )قال تعاىل (554 اّللََّ َكاَن   َواحلِْْكَمِة ِإنَّ ِت اّللَِّ ْن آايَ  مِ َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ

 ؟ساءمنته هذه اآلية للنتضين الذي ( ما التوجيه الراب34األحزاب( )َلِطيفاا َخِبْياا
 . عليهلى هللايب صعلى نساء الن التعلم ومذاكرة آايت القرآن وتالوهتاجوب و  -
 .كثرة ذكر هللا عز وجل -
 .تعلم أحكام التجويد -
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 .حفظ القرآن عن ظهر قلب -
 

ا ُه نَ فْ ِمنْ ُكْم َعْن َشْيٍء ِطْْبَ لَ  ِإنْ ةا فَ َوآتُوا النِ َساَء َصُدقَاهِتِنَّ َِنْلَ : )قال تعاىل( 555 سا
ة ذي تنطوي عليه هذه اآلي الالتوجيه الرابين ما (4النساء( )َفُكُلوُه َهِنيئاا َمرِيئاا

 ؟الكرمية
 .إعطاء مهور النساء عطية واجبة الزمة -
 .التوسع ِف مهور البنات -
 .تشجيع املرأة على بذل ماهلا لزوجها احملتاج -
 .تشجيع النساء على إبراء الرجال من مهورهن -

 
َغُفوراا  اّللََّ َكانَ ِإنَّ  ْد َسَلفَ قَ َما  الَّ إِ َوَأْن جَتَْمُعوا َبنْيَ اأْلُْخَتنْيِ : )قال تعاىل( 556
ا  ؟ةية الكرميملستنبط من هذه اآلما احلكم الفقهي ا النساء( 23( )َرِحيما
 .حرمة اجلمع بني األختني ِف الزواج -
 .مة البدل بني األخوات ِف الزواجحر  -
 .بني البنت وعمتها ِف الزواجحرمة اجلمع  -
 .حرمة اجلمع بني البنت وخالتها ِف الزواج -

 
ُ رَ َجاِل َعَلْيِهنَّ دَ ِف َولِلر ِ ْعُرو ْلمَ َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ابِ : )قال تعاىل( 557 َجٌة َواّللَّ

 ؟آلية الكرميةود ابلدرجة ِف هذه ا( ما املقص228البقرة( )َعزِيٌز َحِكيمٌ 
 .هااجبو الصفح عن بعض هفوات املرأة واإلغضاء عن بعض تقصْيها ِف  -
 .زايدة ِف عقل الرجل وفهمه -
 .قدرة الرجل على حتمل مصاعب احلياة أكثر منها -
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 .الرجولة والبنية اجلسدية -
 

ا طَيِ بااتَ َيمَّمُ ف َ اءا مَ ُدوا أَْو اَلَمْسُتُم النِ َساَء فَ َلْم جتَِ ) :قال تعاىل( 558  (وا َصِعيدا
( 47مرمي( ) َبَشرٌ مَيَْسْسيِن  ملَْ وَ َوَلٌد  قَاَلْت َربِ  َأَّنَّ َيُكوُن يل ) :( وقال تعاىل6املائدة)

 ؟ما الفرق بني اللمس واملس ِف اآليتني الكرميتني
حة وإلتقاء ملصاف ااملس يعين اجلماع واملعاشرة الزوجية اجلنسية واللمس يعين -

 .البشرة ابلبشرة
 .واللمس يعين استعمال احلاسة اللمسيةاملس يعين املصافحة  -
 .رةلبشااملس يعين املعانقة واللمس يعين الوضع اخلفيف لليد على  -
 .مساملس يعين نوعاا من تلبس اجلن واللمس حاسة من احلواس اخل -

 
اّللَُّ يُ ْؤيت وَ  ْلِعْلِم َواجلِْْسمِ اَطةا ِف  َبسْ اَدهُ ِإنَّ اّللََّ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوزَ : )قال تعاىل( 559

ْن َسى مِ َواختَََّذ قَ ْوُم ُمو : )( وقال تعاىل247البقرة( )ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواّللَُّ َواِسٌع َعِليمٌ 
ا َلُه ُخَوارٌ  سم ( ما الفرق بني اجل148عرافاأل( )بَ ْعِدِه ِمْن ُحِليِ ِهْم ِعْجالا َجَسدا

 ؟واجلسد ِف اآليتني الكرميتني
ل التمثا البدن الذي فيه روح وحركة واجلسد علىاجلسم يطلق على     -

 .اجلامد الذي ال روح فيه أو البدن بعد املوت
 .اجلسم يطلق على بدن اإلنسان واجلسد على بدن احليوان -
 .ضاءألعااجلسم يطلق على بدن مكتمل األعضاء واجلسد على بدن ًنقص  -
 .اجلسم يطلق على تناسق البدن واجلسد على اختالل ِف البدن -

 



 ﴾ 176  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

ُْم فِ  إِ ق ِ ََنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك نَ َبَأُهْم اِبحلَْ : )قال تعاىل (560 َيٌة آَمُنوا هنَّ ْم َوزِْدًَنُهْم ِبَرهب ِِ ت ْ
 ( وقال تعاىل:13الكهف ( )ُهداى

(  ُحُقباارَْيِن َأْو أَْمِضيَ حْ َع اْلبَ جَمْمَ  غَ َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِفَتاُه اَل أَبْ رَُح َحىتَّ أَبْ لُ )
 ؟تنيما الفرق بني الفتية والفتيان ِف اآليتني الكرمي (60هفالك)

 .الفتية الشباب الصاحل والفتيان اخلدم -
  .الفتية الغلمان الصغار والفتيان الشباب -
  .الفتية من مل يبلغ احللم والفتيان من بلغ احللم -
 .ة أحداث السن والفتيان كبار السنالفتي -

 
انستها ا ومؤ فتهالطالزوجة واإلحسان إليها ومأوصى القرآن الكرمي مبعاملة ( 561

 ؟ما اآلية الدالة على ذلك مما يلي، فوتطييب القول هلا
 ( 228البقرة( )..)َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ اِبْلَمْعُروفِ  -
 (83البقرة..( ))َوُقوُلواْ لِلنَّاِس ُحْسناا  -
 (24احلج( ) احلَِْميدِ رَاطِ صِ  َوُهُدوا ِإىَل )َوُهُدوا ِإىَل الطَّيِ ِب ِمَن اْلَقْوِل  -
ُ َمَثالا َكِلَمةا طَ  -  (24إبراهيم( )..يِ َبةٍ َشَجرٍة طَ كَ َبةا  ي ِ )أملَْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اّلل 

 
 غىن وميدُّ ىل الالا إاإلسالم يلفت نظر الرجل إىل أن هللا سيجعل الزواج سبي( 562

ذا دالة على هية الا اآلفم، التغلب على الفقرعله قادراا على املتزوج ابلقوة اليت جت
 ؟املعىن

وا فُ َقرَاَء اِئُكْم ِإْن َيُكونُ ُكْم َوِإمَ َبادِ عِ ْن )َوأَْنِكُحوا اأْلَاَيَمى ِمْنُكْم َوالصَّاحِلِنَي مِ  -
ُ ِمْن َفْضِلهِ   .(32النور( )يُ ْغِنِهُم اّللَّ

َلةا َفَسْوَف يُ ْغِنيُكُم اّللَُّ  -  .(28التوبة( ) َشاءَ ْضِلِه ِإنْ ْن فَ  مِ )َوِإْن ِخْفُتْم َعي ْ
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 .(135ءالنسا( ))ِإن َيُكْن َغِني اا أَْو َفِقْياا فاهلل أوىل هِبَِما -
 .(8الضحى( ))َوَوَجَدَك َعآِئالا فأغىن -

 
مال و فسها نفظ حتجها واليت املرأة الصاحلة هي الطائعة هلل والطائعة لزو ( 563
 ؟إىل هذا املعىن، فأي آية من آايت القرآن تشْي زوجها
 .(34النساء( )اّللَُّ  ِفظَ حَ ا )فَالصَّاحِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب مبَِ  -
ُخُلوَن ٌن فَُأولَِئَك َيدْ ُهَو ُمْؤمِ َثى وَ ن ْ أُ )َوَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت ِمْن ذََكٍر أَْو  -

 .(124النساء( )اجْلَنََّة َواَل يُْظَلُموَن نَِقْياا
( َتنْيِ ا َأْجَرَها َمرَّ حِلاا نُ ْؤهتَِ  َصاَملْ )َوَمْن يَ ْقُنْت ِمْنُكنَّ ّللَِِّ َوَرُسولِِه َوتَ عْ  -

 .(31األحزاب)
لصَّاَلَة َوآِتنَي الزََّكاَة اأْلُوىَل َوأَِقْمَن ِهِليَِّة اجْلَا ا)َوقَ ْرَن ِف بُ ُيوِتُكنَّ َواَل َتَْبَّْجَن َتَْبُّجَ  -

 .(33األحزاب( )َرُسوَلهُ َوَأِطْعَن اّللََّ وَ 
 

 ؟صاحلوج ال الز أي آية من اآلايت التالية تشْي إىل الصفات املرغوبة ِف (564
( أْلَِمنيُ َجْرَت اْلَقِويُّ اِن اْسَتأْ مَ ْْيَ  خَ )قَاَلْت ِإْحَدامُهَا اَي أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ 

 .األحزاب( 26)
 .وسف(ي 55( )يمٌ ٌظ َعلِ ِفيحَ اأْلَْرِض ِإين ِ )قَاَل اْجَعْليِن َعَلى َخزَاِئِن 

ا َوِعلْ  َناُه ُحْكما ُه آتَ ي ْ  22)( زِي اْلُمْحِسِننيَ َذِلَك جنَْ ا وَكَ ما )َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَّ
 .يوسف(

 247( )ْلِم َواجلِْْسمِ  ِف اْلعِ ْسَطةا  بَ )قَاَل ِإنَّ اّللََّ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدهُ 
 .البقرة(
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رأة  املفات ِفصأي آية من اآلايت التالية تشْي إىل أن الرجل قد يكره ( 565
 ؟ويكون ِف إمساكها خْي له

ئا )فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا شَ   19( )ِثْيااكَ  ِفيِه َخْْياا  َعَل اّللَُّ ا َوجيَْ ي ْ
 .النساء(

ْيئاا َوُهَو َشرٌّ شَ بُّوْا حتُِ سى َأن وع )وعسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئاا َوُهَو َخْْيٌ لَُّكمْ 
 .البقرة( 216( )لَُّكمْ 

 .ساء(الن 19)( ا)اَل حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النِ َساَء َكْرها 
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساًنا  َنا اإْلِ ا َوَوَضَعْتهُ   ُه أُمُّهُ َلتْ محََ  )َوَوصَّي ْ  15( ) ُكْرهااُكْرها

 .األحقاف(
 

 129( ) َحَرْصُتمْ اِء َوَلوْ لنِ سَ نْيَ اَوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدُلوا بَ : )تعاىلقال ( 566
 ما املقصود ابلعدل ِف هذه اآلية؟ النساء(

 .العدل ابحملبة واهلوى والقلب
 .العدل ِف النفقة والسكىن
 .العدل ِف اهلدااي واألمتعة

 .العدل ِف املبيت
 

يت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفعِ  :قال تعاىل( 567  نَّ ِف اْلَمَضاِجعِ اْهُجُروهُ وَ نَّ ظُوهُ )َوالالَّ
ُغوا َعَليْ  النساء( 34( )يًّا َكِبْياا اّللََّ َكاَن َعلِ ِبيالا ِإنَّ نَّ سَ هِ َواْضرِبُوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل تَ ب ْ

 ؟اوعالجه هذه اآلية تشْي إىل أي نوع من أنواع املشاكل األسرية
 .مشكلة عصيان املرأة لزوجها وخروجها عن طاعته

 .مشكلة طلب املرأة الطالق من زوجها
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 .مشكلة كراهية املرأة لزوجها
  .مشكلة اعسار الزوج وعدم قدرته على اإلنفاق

 
ا املقصود مالنور(  31)( نَّ وهبِِ َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجيُ : )قال تعاىل( 568
 ؟ِف هذه اآلية ابخلُُمر

 .ما يغطى به الرأس والوجه
 .اجلالبيب السوداء الطويلة

 .ما يلقى على الصدور من غطاء
 .الشال الذي يلقى على الكتف والظهر

 
النساء( ما  129( )ةِ ُمَعلَّقَ َكالْ   وَهاَفاَل مَتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل فَ َتَذرُ : )قال تعاىل( 569

 ؟املقصود ابمليل ِف هذه اآلية
 .يل إىل إحدى الزوجات دون غْيها ابحملبة واهلوىامل

 .اإلماءامليل عن الزوجات إىل 
 .امليل إىل الزوجة الغنية ابالسرتضاء وإمهال الفقْية

 .امليل إىل الزوجة احلسيبة ابملدح وإمهال املغمورة
 

املقصود  امالنور(  31)( نَّ وهبِِ َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجيُ : )قال تعاىل( 570
 ابجليوب ِف هذه اآلية؟

 .النحور والصدور
 .املرافق والسواعد
 .الساق والكعبني
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 .مكان اجليب من اللباس
 

اَل خَتَْضْعَن ِن ات ََّقْيُُتَّ فَ نِ َساِء إِ َن الٍد مِ اَي ِنَساَء النَّيبِ  َلْسُُتَّ َكَأحَ : )قال تعاىل( 571
ىن ما مع األحزاب( 32( )اَمْعُروفا  ْوالا ق َ َن قَ ْلِبِه َمَرٌض َوقُ لْ اِبْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي ِف 

 ؟اخلضوع ابلقول ِف هذه اآلية
 .وعذوبته أثناء احلديث مع األجانبترقيق الصوت 

 .الكالم احلسن واخلطاب اجلميل
 .تضخيم الصوت وخشونته

 .خفض الصوت وغضه
 

يت آتَ ْيَت ُأجُ اْزَواَجَك َك أَ ا لَ َأْحَلْلنَ اَي أَي َُّها النَّيبُّ ِإًنَّ : )قال تعاىل( 572 وَرُهنَّ َوَما لالَّ
ما املراد مبلك اليمني ِف هذه  ب(األحزا50)( َمَلَكْت مَيِيُنَك ممَّا أَفَاَء اّللَُّ عليك

 ؟اآلية
 .بعد احلرب اإلماء اململوكات ابلسيب والفيء والغنيمة

 .يةما يوقع عليه اإلنسان بيمينه من العقود املال
 .ما حيمله اإلنسان بيمينه من املال والسالح

 .رتيه اإلنسان من اجلوار والغلمانما يش
 

لُ ي َ ىتَّ َواَل تَ ْعزُِموا ُعْقَدَة النِ َكاِح حَ : )قال تعاىل( 573  235( )اُب َأَجَلهُ َغ اْلِكتَ ب ْ
 ؟البقرة( أي نوع من أنواع التحرمي بينته هذه اآلية

 .املرأة املعتدة حىت تنتهي عدهتاحترمي عقد النكاح على 
 .حترمي عقد الزواج على املرأة وهي ِف عصمة رجل



 ﴾ 181  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

 .حترمي عقد الزواج على املرأة وهي حمرمة حبج أو عمرة
 .حترمي عقد الزواج على املرأة وهي مرضع

 
 َفرِيَضةا فَ َرْضُتْم هَلُنَّ ْد وُهنَّ َوقَ سُّ ْن متََ َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبِل أَ : )قال تعاىل (574

 َوَأْن تَ ْعُفوا أَقْ َرُب  ُعْقَدُة النِ َكاحِ ي بَِيِدهِ الَّذِ  وَ فَِنْصُف َما فَ َرْضُتْم ِإالَّ َأْن يَ ْعُفوَن أَْو يَ ْعفُ 
 ؟ةنته هذه اآليالبقرة( أي نوع من أنواع مهور النساء بي 237( )لِلت َّْقَوى

 .مهر املرأة اليت طلقها ومل يدخل هبا
 .مهر املرأة اليت طلقها بعد أن خال هبا ومل يطأها

 .مهر املرأة اليت طلقها وقد دخل هبا ووطئها
 .مهر املرأة املوطوءة املؤخر

 
 ؟كم تستحق املرأة املطلقة قبل الدخول هبا من املهر(  575

 .تستحق نصف املهر املعجل واملؤجل
 .تستحق مهر مثيالهتا

 .ال تستحق شيئاا من املهر
 .تستحق كامل املهر

 
 ؟هل جيوز أخذ شيء من مهر املرأة املطلقة ثالاثا ( 576

 .ال جيوز أخذ شيء من مهرها مهما كان كثْياا 
 .جيوز أخذ املهر إن كانت املرأة غنية وزوجها فقْي

 .جيوز أخذ مقدم املهر وإعطائها مؤخر املهر
 .دوالجيوز أخذه إن كان هلا أوالد وال جيوز إن مل يكن هلا أ
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 ؟الطالق الرجعي ما( 577

 وال قد عالطالق الذي حيق فيه للزوج مراجعة زوجته لعصمته من غْي
 .ما دامت ضمن العدة مهر

 .زحاا ما الطالق الذي حيق فيه للزوج الرتاجع عن طالقه ألنه كان
 .هالا جا الطالق الذي حيق فيه للزوج الرتاجع عن طالقه ألنه كان

 .هاا مكر  الرتاجع عن طالقة ألنه كانالطالق الذي حيق فيه للزوج 
 

نَُّه   َما َقْد َسَلَف إِ اِء ِإالَّ لنِ سَ َن امِ َواَل تَ ْنِكُحوا َما َنَكَح آاَبؤُُكْم : )قال تعاىل( 578
سبب حرمة الزواج من زوجة  ام النساء( 22( )َكاَن فَاِحَشةا َوَمْقتاا َوَساَء َسِبيالا 

 ؟األب
 .املصاهرة

 .بر الوالدين
 .النسب

 .الرضاعة
 

تُ  ِمْن قَ بْ َتابَ اْلكِ  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا: )قال تعاىل( 579 ُموُهنَّ ِلُكْم ِإَذا آتَ ي ْ
أي نوع من النساء أحلت الزواج  املائدة( 5( )ُأُجوَرُهنَّ حُمِْصِننَي َغْْيَ ُمَساِفِحنيَ 

 ؟منهن هذه اآلية
 .العفيفات من نساء أهل الكتاب

 .من نساء أهل الكتاباإلماء 
 .احلرائر من النساء املشركات
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 .البغااي إذا اقلعن عن الفاحشة
 

َرُجٌل ُكوًَن َرُجَلنْيِ ف َ ْن ملَْ يَ فَإِ  ُكمْ َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجالِ : )قال تعاىل( 580
َر ِإْحدَ ْحَدامهَُ إِ ِضلَّ تَ  َواْمَرَأاَتِن ممَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأنْ  ( امُهَا اأْلُْخَرىا فَ ُتذَكِ 

ادة دل شهني تعما السر الذي جعلت فيه هذه اآلية شهادة امرأت البقرة( 282)
 ؟رجل واحد

 .ةِف األمور التجاري املرأة أقل ضبطاا وعقالنية وتذكراا 
 .املرأة كثْية النسيان قليلة االهتمام

 .املرأة تستعطف غالباا فتضيع احلقوق
 .املرأة تستحي وختجل عند أداء الشهادة

 
رْ : )قال تعاىل( 581 النور( من هم  31( )الر َِجالِ  ِمنَ  بَةِ أَِو التَّاِبِعنَي َغْْيِ أُويل اإْلِ

 أولوا اإلربة املعنيون ِف هذه اآلية؟
 .كالبله  هم األتباع ممن ال رغبة هلم ِف النساء وال شهوة

 .هم كل عنني ال يقوى على اجلماع
 .م املخنثون الذين ال تشبه آلتهم آلة ذكر أو آلة أنثىه

 .هم األطفال الذين مل تتحرك فيهم الشهوة
 

ُتْم ِة النِ َساِء أَْو أَ ْن ِخْطبَ ِه مِ بِ ُتْم َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّضْ : )قال تعاىل( 582 ْكنَ ن ْ
 ؟يةلنساء ِف هذه اآلاخطبة ما املراد ابلتعريض ِف  (البقرة235( )ِف أَنْ ُفِسُكمْ 

 .التلميح ابلرغبة ابلزواج هبن بعد انقضاء العدة
 .االعرتاض على جلوسهن من غْي زواج
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 .عرض املال عليها واغرائهن به لقبول الزواج
 .اإلعراض عن زواجهن ورفضه

 
 ؟هل للمطلقة قبل الدخول هبا عدة شرعية( 583

 .ليس هلا عدة شرعية
 .عدهتا ثالثة أشهر
 .عدهتا ثالثة قروء

 .عدهتا أربعة أشهر وعشراا      
 

 ؟هل جيوز للمطلقة أخذ األجرة على الرضاع (584
 .جيوز هلا أخذ األجرة إن رضيت ابإلرضاع

 .ال جيوز هلا أخذ األجرة على اإلرضاع
 .حيرم عليها أخذ األجرة ألهنا ملزمة شرعاا ابإلرضاع

 .يكره أخذ األجرة إن كان الزوج معسراا 
 

ُتْم مِ : )قال تعاىل( 585 ُتَضارُّوُهنَّ  ُكْم َواَل ْجدِ ْن وُ َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكن ْ
 .الطالق( 6( )لُِتَضيِ ُقوا َعَلْيِهنَّ 

 ؟العدة ناءالبيان الذي تضمنته هذه اآلية جتاه املطلقة املبتوتة أث ما
 .النفقة والسكىن أثناء العدة

 .النفقة دون السكىن أثناء العدة
 .البعد عن أذى املرأة وإحلاق الضرر هبا

 .تالك التضيق على املرأة بتزهيد الناس هبا
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َناَوَرْهَبانِيَّةا ابْ َتَدُعوَها َما َكت َ : )قال تعاىل( 586 صود احلديد( ما املق 27) (َلْيِهمْ َها عَ ب ْ

 ؟ابلرهبانية
 .ترك الزواج واالنقطاع عن الدنيا ألجل العبادة

 .يب دون الرتغيب ِف الدعوةسلوب الرتهأاستعمال 
 .العكوف مع الرهبان ِف الصوامع
 .اخلوف الدائم من خبااي األقدار

 
: حقاف( وقال تعاىلاأل 15( )اَومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن َشْهرا : )قال تعاىل( 587

 233( )لرََّضاَعةَ َأْن يُِتمَّ ارَاَد ِلَمْن أَ  َلنْيِ امِ َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ كَ )
 ؟البقرة( ما أقل مدة للحمل مستنبطة من هاتني اآليتني

 .ستة أشهر
 .تسعة أشهر
 .سبعة أشهر
 .سنةكاملة

 
( من أي النساء 23( )ُكمْ اَلبِ  َأصْ َوَحاَلِئُل أَبْ َناِئُكُم الَِّذيَن ِمنْ ) :قال تعاىل( 588

 ؟نوع من احملرمات زوجة االبن
 .ابملصاهرةاحملرمات 

 .احملرمات ابلنسب
 .احملرمات ابلرضاع

 .احملرمات بسبب صلة الرحم
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يت ِف ُحُجورِكُ ) :قال تعاىل( 589 يت َدَخْلُتمْ اَساِئُكُم ْن نِ ْم مِ َوَراَبئُِبُكُم الالَّ  23)( لالَّ

 ؟النساء( الربيبة من أي نوع من احملرمات
 .احملرمات ابملصاهرة

 .احملرمات لصغر السن
 .احملرمات ابلرضاع
 .احملرمات ابلنسب

 
  َوَأَخْذَن ِمْنُكمْ ىَل بَ ْعضٍ إِ ُكْم ْعضُ وََكْيَف ََتُْخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى ب َ : )قال تعاىل( 590

على  و من أقدس العقودالنساء( بينت هذه اآلية نوع عقد ه 21( )ِميثَاقاا َغِليظاا
 ؟هذا العقد مااإلطالق ف

 .عقد النكاح
 .والتمليك عقد البيع

 .عقد اإلجيار واالنتفاع
 .عقد الدين واإلرفاق واإلحسان

 
 ؟نفسي تقرارأي من اآلايت التالية بينت حقيقة الزواج أبنه سكن واس( 591

َها َوَجَعلَ جاا لتسكنو ْزَوا أَ )َوِمْن آاَيتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِ ْن أَنُفِسُكمْ   ا ِإلَي ْ
َنُكم مََّودَّةا َوَرمْحَةا   .الروم( 21)( بَ ي ْ

َهامِ َل )ُهَو الذي َخَلَقُكْم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَجعَ  ( الَِيْسُكَن ِإلَي ْهَ  َزْوَجَها ن ْ
 .األعراف( 189)

ُ َجَعَل َلُكْم ِمْن بُ ُيوِتُكْم َسَكناا  .النحل( 80( ))َواّللَّ
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َها اِحَدٍة وَ وَ ْفٍس ن َّ  )اي أيها الناس اتقوا َربَُّكُم الذي َخَلَقُكْم مِ ن َخَلَق ِمن ْ
ُهَما رَِجاالا َكِثْياا َوِنسَ   .لنساء(ا 1( )آءا َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ

 
 ؟أي من اآلايت التالية هي األمجع لصفات الزوجة الصاحلة( 592

ْؤِمَناٍت ُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُ ْْياا ِمنْ خَ اجاا ْزوَ )َعَسى رَبُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يُ ْبِدَلُه أَ 
 .لتحرمي(ا 5( )ارااأَْبكَ وَ اٍت اَتئَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثَ يِ بَ قَانَِتاٍت 

 .النساء( 34( )َظ اّللَُّ ا َحفِ )فَالصَّاحِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب مبَِ 
َك يل ِعْندَ  قَاَلْت َربِ  اْبنِ  ْوَن ِإذْ ِفْرعَ  تَ )َوَضَرَب اّللَُّ َمَثالا لِلَِّذيَن آَمُنوا اْمرَأَ 
تاا ِف اجْلَنَِّة َوجَنِ يِن ِمْن ِفْرَعْوَن وَ   11( )اِلِمنيَ  ِمَن اْلَقْوِم الظَّ َوجَنِ يِن  َمِلهِ عَ بَ ي ْ

 .التحرمي(
َقْت  ِفيِه ِمْن ُروِحَنا نَ َفْخَناَها ف َ ْرجَ )َوَمْرمَيَ ابْ َنَت ِعْمرَاَن الَّيِت َأْحَصَنْت ف َ  َوَصدَّ

َا وَُكتُِبِه َو   .رمي(التح 12( )ِتنيَ انِ َكاَنْت ِمَن اْلقَ ِبَكِلَماِت َرهبِ 
 

 ُمْشرَِكٍة ْؤِمَنٌة َخْْيٌ ِمنْ مُ أَلََمٌة نَّ وَ ْؤمِ ي ُ َواَل تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ : )قال تعاىل( 593
ْن ُمْشرٍِك َوَلْو  مِ َعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْْيٌ ِمُنوا َولَ  يُ ؤْ ىتَّ َوَلْو أَْعَجبَ ْتُكْم َواَل تُ ْنِكُحوا اْلُمْشرِِكنَي حَ 

 آلية؟اأي نوع من األنكحة حر مته هذه  (البقرة 221( )أَْعَجَبُكمْ 
 .نكاح املسلم من مشركة وثنية ونكاح املسلمة من مشرك

 .نكاح اإلماء من األحرار ونكاح العبيد من احلرائر
 .نكاح املسلم من الكتابيات

 .نكاح املسلم من البغااي
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ا َقَضْوا أَْدِعَيائِِهْم ِإذَ  أَْزَواجِ   ِف َحرَجٌ  اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ ِلَكْي : )قال تعاىل( 595
ألحزاب( أي نوع من أنواع األنكحة ا 37( )ِمن ُْهنَّ َوَطراا وََكاَن أَْمُر اّللَِّ َمْفُعوالا 

 ؟أابحته هذه اآلية الكرمية
 .نكاح زوجة االبن املتبىن بعد طالقها واملفارقة

 .بعد طالقها وانقضاء عدهتا االبننكاح زوجة 
 .بعد طالقها وانقضاء عدهتا االبننكاح زوجة ابن 

 .نكاح بنت الزوجة بعد طالقها وانقضاء عدهتا
 

 ؟ساءأي من اآلايت التالية بينت جواز املغاالة ِف مهور الن( 596
ُتمْ آت َ وَ َوِإْن َأَرْدمتُُّ استبدال َزْوٍج مََّكاَن َزْوٍج ) - ُخُذوْا َتَْ نَّ ِقْنطَاراا َفاَل ِإْحَداهُ  ي ْ

 .(النساء 20( )ِمْنُه َشْيئاا 
ُكُلوُه فَ ْيٍء ِمْنُه نَ ْفساا ْم َعْن شَ  َلكُ ْْبَ طِ َوآُتوا النِ َساَء َصُدقَاهِتِنَّ َِنَْلةا فَِإْن ) -

 .(النساء 4( )َهِنيئاا َمرِيئاا
ُهنَّ َفآتُوُهنَّ أُ ) -  .(النساء 24( ) َفرِيَضةا َرُهنَّ ُجو َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ
َواَل ُمتَِّخَذاِت  َساِفَحاتٍ مُ ْْيَ  غَ َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ اِبْلَمْعُروِف حُمَْصَناتٍ ) -

 .(النساء 25( )َأْخَدانٍ 
 

 ؟أي من اآلايت تشْي إىل العفاف عند تعسر الزواج( 597
ُدوَن ِنَكاحاا  -  33( )ّللَُّ ِمْن َفْضِلهِ ِنيَ ُهُم ا يُ غْ ىتَّ حَ )َوْلَيْستَ ْعِفِف الَِّذيَن اَل جيَِ

 .النور(
 30( )ْم َذِلَك أَزَْكىوا فُ ُروَجهُ َفظُ حيَْ وَ )ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم  -

 .النور(
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اِكرَااّللََّ كَ  رِينَ اكِ )َواحْلَاِفِظنَي فُ ُروَجُهْم َواحْلَاِفظَاِت َوالذَّ  -  35( )تِ ِثْياا َوالذَّ
 .األحزاب(

 .نون(املؤم 5( ))َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُونَ  -
 

َلى ِف بُ ُيوِتُكنَّ ) :قال تعاىل( 598  اّللََّ َكاَن  َواحلِْْكَمِة ِإنَّ ِت اّللَِّ  آايَ  ِمنْ َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ
من  ريقطاء إىل سلوك أي األحزاب( هذه اآلية فيها دعوة النس 34( )َلِطيفاا َخِبْياا

 ؟الطرق التالية
 .طريق العلم والتعلم -
 .طريق الذكر والدعاء -
 .طريق التعقل واحلكمة -
  .طريق معرفة إدارة البيت -

 
نَُّه   َما َقْد َسَلَف إِ اِء ِإالَّ لنِ سَ َن امِ َواَل تَ ْنِكُحوا َما َنَكَح آاَبؤُُكْم : )قال تعاىل( 599

َأَخَواُتُكْم ْم َوبَ َناُتُكْم وَ مََّهاُتكُ ُكْم أُ َليْ ُحر َِمْت عَ  .َكاَن فَاِحَشةا َوَمْقتاا َوَساَء َسِبيالا 
يت ِت َوأُمَّ أْلُخْ  اَوَعمَّاُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوبَ َناُت اأْلَِخ َوبَ َناتُ  ْرَضْعَنُكْم أَ َهاُتُكُم الالَّ

ُكْم ِمْن ِنَساِئُكُم يت ِف ُحُجوِر لالَّ ئُِبُكُم اَرابَ وَ ْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت ِنَساِئكُ 
يت َدَخْلُتْم هِبِنَّ فَِإْن ملَْ َتُكونُوا َدَخلْ  َحاَلِئُل أَبْ َناِئُكُم وَ ُجَناَح َعَلْيُكْم  نَّ َفاَل ْم هبِِ تُ الالَّ

اّللََّ َكاَن َغُفوراا  ا َقْد َسَلَف ِإنَّ مَ  ِإالَّ ْخَتنْيِ الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلِبُكْم َوَأْن جَتَْمُعوا َبنْيَ اأْلُ 
 ؟ات مجعتهم هاتني اآليتني(أي نوع من النساء احملرم23-22النساء( )َرِحيماا
 .احملرمات ابلنسب -
 .احملرمات ابلرضاع -
 .احملرمات ابملصاهرة -
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 .احملرمات مؤقتاا  -
 

( هذه 23النساء( )ْد َسَلفَ قَ َما  الَّ إِ َوَأْن جَتَْمُعوا َبنْيَ اأْلُْخَتنْيِ : )قال تعاىل( 600
ا املقصود فم، لفسما اآلية فيها بيان حترمي اجلمع بني األختني ِف الزواج وعفو ع

 ؟مبا سلف
 .ما مضى من فعل اجلاهلية قبل نزول آية التحرمي هذه -
 .ما مضى من فعل اآلابء واألجداد -
 .ما مضى من شرائع األمم قبلنا -
 .ما مضى من جهل الناس ابلتحرمي -

 
ْنِكْحَن ْعُضُلوُهنَّ َأْن ي َ ت َ نَّ َفاَل َلهُ َن َأجَ طَلَّْقُتُم النِ َساَء فَ بَ َلغْ َوِإَذا ) :قال تعاىل( 601

نَ ُهْم اِبْلَمْعُروفِ   يُ ْؤِمُن اِبّللَِّ  َمْن َكاَن ِمْنُكمْ وَعُظ ِبهِ يُ ِلَك  ذَ أَْزَواَجُهنَّ ِإَذا تَ رَاَضْوا بَ ي ْ
أي  (232البقرة( )ونَ أَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلمُ ْعَلُم وَ ي َ  اّللَُّ وَ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َذِلُكْم أَزَْكى َلُكْم َوَأْطَهُر 
 ؟نوع من أنواع النهي تضمنته هذه اآلية

عن  زل لهتتنالهني الرجل الكاره لزوجته الراغب بطالقها عن مضايقتها  -
 .مهرها

 .القهاعد طبهني الرجل املطلق لزوجته عن منعها من الزواج من غْيه  -
 .إىل مال زوجته والطمع مبا عندهاهني الرجل عن التطلع  -
 .وعهني الرجل عن حبس زوجته ِف البيت ومنعها اخلروج املشر  -
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َة ُقوُهنَّ لِِعدَّهتِِ اَء َفطَل ِ نِ سَ ُم الاَي أَي َُّها النَّيبُّ ِإَذا طَلَّْقتُ : )قال تعاىل( 602 نَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ
لة من حاالت عدم جواز طالق هذه اآلية حا( بينت 1الطالق( )َوات َُّقوا اّللََّ رَبَُّكمْ 

 فما هي؟ لكنه يقع، ،املرأة فيها
 .حالة احليض أو النفاس -
 .حالة احلمل والرضاع -
 .حالة الطهر اليت جامعها فيه -
 .حال اجللوس ِف العدة من طالق رجعي -

 
( هُ َزْوجاا َغْيَْ ْنِكَح َحىتَّ ت َ  ْعدُ ْن ب َ فَِإْن طَلََّقَها َفاَل حتَِلُّ َلُه مِ ) :قال تعاىل (603

 ؟أي طلقة مقصودة ِف قوله تعاىل )من بعد( (230البقرة)
 .من بعد الطلقة الثالثة -
 .من بعد الطلقة الثالثة ِف جملس واحد -
 .من بعد الطلقة الثانية وانقضاء العدة -
 .من بعد املخالعة الرضائية -

 
 أَزَْكى وا فُ ُروَجُهْم َذِلكَ َوحَيَْفظُ  ِهمْ َصارِ أَبْ ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن : )قال تعاىل( 604 

ملا قدم هللا غض البصر على حفظ  (30النور( )هَلُْم ِإنَّ اّللََّ َخِبٌْي مبَا َيْصنَ ُعونَ 
 ؟الفروج ِف هذه اآلية

 .ألن البصر بريد الزَّن ورائد الفجور -
 .ألن البصر أفضل احلواس وأكرمها -
 .ة الغرائزألن البصر أقوى احلواس إلاثر  -
 .ألن البصر حيسن وجيمل الصور واألشكال -
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ُهمَ اِحدٍ لَّ وَ الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا كُ : )قال تعاىل( 605 اَل ََتُْخْذُكْم ا ِماَئَة َجْلَدٍة وَ  ِمن ْ

ُتْم تُ ْؤِمنُ  َيْشَهْد َعَذاهَبَُما طَائَِفٌة ِمَن َولْ يَ ْوِم اآْلِخِر  َوالْ  اِبّللَِّ ونَ هِبَِما رَْأَفٌة ِف ِديِن اّللَِّ ِإْن ُكن ْ
 ؟لضربابْلد ومل يعْب  ( ملاذا عْب هللا ِف هذه اآلية ابجلَ 2النور( )اْلُمْؤِمِننيَ 
 .لدلإلشارة أن الغرض من احلد هو اإليالم حىت يصل إىل اجلَ  -
 .ألن اجلَلد أشد إيالماا على الزًنة من الضرب -
 .لفعل الزَّن فيه لإلنسان وتشنيع ألن اجلَلد تكرمي -
 .اثلهألن اجلَلد تشهْي بفعلة الزاين وتوبيخ له لئال يعود مل -

 
يُكُم الن َُّعاَس أََمَنةا مِ : )قال تعاىل( 606 اِء َماءا َلْيُكْم ِمَن السَّمَ نَ ز ُِل عَ َوي ُ  ْنهُ ِإْذ يُ َغشِ 

رَُكْم ِبِه َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّْيطَ  ( ثَ بِ َت ِبِه اأْلَْقَدامَ َلى قُ ُلوِبُكْم َوي ُ عَ َْيِْبَط  َولِ انِ لُِيَطهِ 
أْلَْمُن اٍم أُولَِئَك هَلُُم ْم ِبظُلْ اهنَُ ُسوا ِإميَ الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يَ ْلبِ : )وقال تعاىل (11األنفال)

 ؟تنينة ِف اآليتني الكرمي( ما الفرق بني األمن واألم82األنعام( )َوُهْم ُمْهَتُدونَ 
 .وفب اخلسبب اخلوف واألَمنة تكون مع بقاء سب األمن يكون بزوال -
لى عخلطر ود ااألمن يكون بزوال اخلطر على احلياة واألَمنة تكون بوج -

 .احلياة
 .ن من األمان واألَمنة من اإلمياناألم -
 .األمن قبل النوم واألَمنة بعد النوم -

 
ْن َكَفَر لَْيِه َسِبيالا َومَ َتطَاَع إِ  اسْ  َمنِ َوّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيتِ : )قال تعاىل( 607

اذا قال تعاىل ومن كفر ومل يقل ومن مل (97آل عمران( )فَِإنَّ اّللََّ َغيِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ 
 ؟مل حيج ِف هذه اآلية
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 .ينألن ترك احلج مع القدرة واالستطاعة سلوك لطريق الكافر  -
 .ألن ترك احلج قد يؤدي إىل الكفر -
 .ما مضى من الذنوب قبلهألن احلج يكفر  -
 .احلج كفران بنعم هللا ألن ترك -

 
ْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكالًّ آت َ : )قال تعاىل( 608 نَ فَ َفهَّ ا َوِعلْ ا ُحكْ ي ْ َع َداُووَد ماا َوَسخَّْرًَن مَ ما

على ملاذا قدم تسبيح اجلبال  األنبياء( 79( )اجْلَِباَل ُيَسبِ ْحَن َوالطَّْْيَ وَُكنَّا فَاِعِلنيَ 
 ؟تسبيح الطْي ِف هذه اآلية

 .عاىلألن تسخْي اجلبال وتسبيحها أعجب وأدل على قدرة هللا ت -
 .ألن اجلبال صماء جامدة والطْي مغردة ًنطقة -
 .ألن اجلبال كبْية عالية والطْي صغْية متواضعة -
 .نيألن اجلبال بعيدة عن املسبحني والطْي قريبة من املسبح -
 

نْ َيا ِإالَّ َلعِ َوَما : )قال تعاىل( 609  اهَلْوٌ ٌب وَ احْلََياُة الدُّ لِلَِّذيَن  ُر اآْلِخرَُة َخْْيٌ  َولَلدَّ
 ؟ةلعب على اللهو ِف هذه اآليملاذا قدم ال األنعام( 32( )يَ ت َُّقوَن أََفاَل تَ ْعِقُلونَ 

لى عقدم ألن اللعب يكون زمن الصبا واللهو زمن الشباب والصبا م -
 .الشباب

 .لكن شأن اللهو عظيم ألن اللعب شأنه هني -
 .ألن اللعب مباح واللهو مكروه فبدأ ابأليسر -
 .فرق بينهما ِف التقدمي والتأخْي املعنيان سيان وال -
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واعد رب وقواحل سورة من القرآن تناولت اجلوانب العسكرية وجوانب السلم( 610
 فما هي؟، املعاهدات الدولية

 .سورة األنفال -
 .سورة الفتح -
 .سورة البقرة -
 .األحزابسورة  -

 
 49( )ُمومٌ َعرَاِء َوُهَو َمذْ ِبَذ اِبلْ  لَنُ بِ هِ رَ َلْواَل َأْن َتَدارََكُه نِْعَمٌة ِمْن ) :قال تعاىل( 611
 ؟من املقصود هبذه اآلية القلم(

 عليه السالم.يونس  -
 عليه السالم.شعيب  -
 عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.هارون  -

 
، قصصسن الفيها من القصص أبنه أح سورة كرمية أطلق القرآن على ما( 612

 فما هي؟
 عليه السالم.سورة يوسف  -
 .سورة الكهف -
 .سورة القصص -
 .سورة يس -
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 املائدة( 24( )ُدونَ َنا قَاعِ َهاهُ  ًنَّ َفاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَ َقاِتاَل إِ : )قال تعاىل( 613
 هو؟ منف، صحايب استشهد هبذه اآلية عند مشورة النيب ألصحابه يوم بدر

 .املقداد بن عمر رضي هللا عنه -
 .سعد بن معاذ رضي هللا عنه -
 .احلباب بن املنذر رضي هللا عنه -
 .أسيد بن حضْي رضي هللا عنه -

 
ا َيِكيُدوا َلَك َكيْ ْخَوِتَك ف َ ى إِ  َعلَ َقاَل اَي ُبيَنَّ اَل تَ ْقُصْص ُرْؤاَيكَ : )قال تعاىل( 614 دا

ْنَساِن   شارة إىل مبدأ هامإ( هذه اآلية فيها يوسف 5( )َعُدوٌّ ُمِبنيٌ ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلإْلِ
 فما هي؟، من مبادئ جناح اإلنسان ِف حياته

 .حفظ السر وعدم إفشائه لآلخرين -
 .ترك الغْية والبعد عن أسباهبا -
 .البعد عن رواية املنامات إال بقدر حمدود -
 .ترك احلسد املذموم والبعد عن أسبابه -

 
َنا َصْْباا َوتَ َوف ََّنا: )قال تعاىل (615 ألعراف( من هم ا 126( )ِلِمنيَ ُمسْ  أَْفرِْغ َعَلي ْ

 هؤالء املؤمنون الصابرون املقصودون ِف هذه اآلية؟
 .سحرة فرعون بعد أن هداهم هللا -
 .بنود إسرائيل ملا أدركهم فرعون وجنوده -
 .أصحاب األخدود ملا ألقاهم الكفرة ِف النار -
 .يش املشركني ِف معركة بدرهم جبئأصحاب النيب يوم لقا -
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ُه َواْستَ َوى آت َ : )قال تعاىل( 616 نَ َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَّ زِي ْلماا وََكَذِلَك جنَْ ْكماا َوعِ اُه حُ ي ْ
 ؟القصص( من النيب املقصود هبذه اآلية 14( )اْلُمْحِسِننيَ 

  عليه السالم.موسى  -
 عليه السالم.داوود  -
 عليه السالم.يوسف  -
 السالم.عليه عيسى  -

 
 و؟من هف، نيب ذكر ِف القرآن ابمسه كان يصوم يوماا ويفطر يوماا ( 617

 عليه السالم.داوود  -
 عليه السالم.أيوب  -
 عليه السالم.إبراهيم  -
 عليه السالم.حممد  -

 
 35( )ونَ يَ ْرِجُع اْلُمْرَسلُ  رٌَة مبَِ َناظِ ٍة ف َ َوِإين ِ ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهْم هِبَِديَّ : )قال تعاىل( 618
 مام، فإعالمهو وك هذه اآلية تشْي إىل أسلوب خطْي ِف التضليل لدى املل (النمل

 ؟هذا األسلوب
 لرشوةايت التحريف والتزوير والتالعب ابملصطلحات واأللفاظ حيث مس -

 .هدية
 .تغيْي احلقائق وتزيني األكاذيب -
 .إبطال احلق وإحقاق الباطل -
 .اختبار وعي الرعية ببث األكاذيب -
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وُهُهْم يَن اْسَودَّْت ُوجُ مَّا الَّذِ فَأَ  ُجوهٌ يَ ْوَم تَ ب َْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ وُ ) :اىلقال تع( 619
تُ   اَأَكَفْرمُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَِ  ( ما تفسْي آل عمران 106( )ُرونَ ْم َتْكفُ ُكن ْ

 ؟ابن عباس ملدلول قوله تعاىل )تبيض وجوه وتسود وجوه(
 .فختالواال جوه أهل السنة واالئتالف وتسود وجوه أهل البدعةتبيض و  -
 .تبيض وجوه املؤمنني وتسود وجوه الكفار -
 .تبيض وجوه الطائعني وتسود وجوه العاصني -
 .تبيض وجوه الصديقني وتسود وجوه الكاذبني -

 
ْنَساُن َما هَلَا)قال تعاىل: ( 620 الزلزلة(  4 -3( )َهاَأْخَبارَ  دِ ثُ ٍذ حتَُ يَ ْوَمئِ  .َوقَاَل اإْلِ

 ؟عن أي أخبار ستتحدث األرض يوم القيامة
 .سوقعن أخبار كل عبد وأمة مبا عمل على ظهرها من طاعة أو ف -
 .عن أخبار األمم والشعوب وثقافاهتم وحضاراهتم -
 .عن أخبار امللوك واألمراء وسياساهتم واجنازاهتم -
 .عن أخبار الطغاة واجملرمني وجرائمهم -

 
 مبَ  (دالرع 41( )ْطرَاِفَهاأَ َها ِمْن ن ُْقصُ َض ن َ أََوملَْ يَ َرْوا َأًنَّ ََنْيت اأْلَرْ : )قال تعاىل( 621

 فسر ابن عباس النقص ِف هذه اآلية؟
 .النقص من األرض هو موت العلماء والفقهاء -
 .النقص من األرض هو اخلراب بعد العمار -
 .النقص من األرض هو املوت بعد احلياة -
 .األرض هو الذل بعد العزالنقص من  -
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نٌز كَ نة وََكاَن حَتَْتُه  ِف املدي نْيِ ِتيمَ َوأَمَّا اجلدار َفَكاَن لُِغاَلَمنْيِ يَ : )قال تعاىل( 622
َُما وََكاَن أَبُومُهَا َصاحِلاا   ؟بن عباس الكنز ِف هذه اآليةفسر ا الكهف( مب 82( )هلَّ

 .فسره بكنز العلم -
 .فسره مبال مدفون حتته -
 .بلوح من ذهب كتبت عليه البسملة وعبارات أخرىفسره  -
 .فسره بثروات ابطنية كانت حتته -

 
 ِإَذا ُضرُُّكْم َمْن َضلَّ يَ ُكْم اَل نْ ُفسَ ْم أَ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيكُ : )قال تعاىل( 623

يعاا فَ يُ ن َ   مب فسراملائدة(  105( )ُتْم تَ ْعَمُلونَ مبَا ُكن ْ  ُئُكمْ ب ِ اْهَتَديْ ُتْم ِإىَل اّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ
 ؟الصد يق أبو بكر هذه اآلية

 .ظاملد البضرورة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واألخذ على ي -
 .رينبضرورة االلتفات إىل عيوب النفس والغض عن منكرات اآلخ -
 .ابلتماس األعذار للمخطئني وعدم معاجلة أخطائهم -
 .ويظلم بعضهم بعضاا  برتك الناس أيكل بعضهم بعضاا  -

 
ملقصود ق( ما ا 21)( يدٌ َشهِ وَ َوَجاَءْت ُكلُّ نَ ْفٍس َمَعَها َساِئٌق : )قال تعاىل( 624

 ؟ابلسائق والشهيد ِف هذه اآلية
 .ك يسوقها إىل احملشر وآخر يشهد على أعماهلالَ مَ  -
 .ةسائق يرشدها إىل طريق اهلداية وشهيد يشهد هلا ابهلداي -
 .اخلْي وشهيد يوثق ذلك ِف صحائفهاسائق يسوقها لعمل  -
 .م وشهيد يشهد على جرائمهاسائق يسوقها جلهن -
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 ؟أي من اآلايت التالية تشْي إىل الفراسة ِف الناس (625
 حلجر(ا 75( ))ِإنَّ ِف َذِلَك آَلاَيٍت لِْلُمتَ َومسِ ِنيَ  -
 بقرة(ال 273( )اافا ِإحلَْ  )تَ ْعرِفُ ُهْم ِبِسيَماُهْم اَل َيْسأَُلوَن النَّاسَ  -
 األعراف( 48) (ِسيَماُهمْ ْم بِ هنَُ )َوًَنَدى َأْصَحاُب اأْلَْعرَاِف رَِجاالا يَ ْعرُِفو  -
 30( ) القولفَ ن َُّهْم ِف حلَْنِ  َولَتَ ْعرِ اُهمْ ِسيمَ )َوَلْو َنَشآُء أَلَريْ َناَكُهْم فَ َلَعَرفْ تَ ُهم بِ  -

 حممد(
 

َهرْ َفاَل تَ ُقْل هَلَُما ُأفٍ  َواَل : )قال تعاىل( 626  23( )ا قَ ْوالا َكرميااْل هَلُمَ ا َوقُ مهَُ تَ ن ْ
 ؟يةمباذا فسر سعيد بن املسيب القول الكرمي ِف هذه اآل (اإلسراء
 .قول العبد املذنب للسيد الفظ الغليظ -
 .قول الولد لوالديه اي أبتاه واي أماه -
 .قول الولد لوالديه اي سيدي واي سيديت -
 .كل طلب  قول الولد لوالديه أمرَك وأمرِك عند -

 
من هم الذين جعلوا  حلجر(ا 91( )الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنيَ : )قال تعاىل( 627

 ؟القرآن متفرقاا فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه اآلخر
 .هم أهل الكتاب -
 .هم مشركو مكة -
 .هم الكْباء والزعماء -
 .هم العلماء واألحبار -
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فأي ، لغيثعىن ارد مبِف آية واحدة و  املطر ورد ِف القرآن مبعىن العذاب إال( 628
 ؟آية من اآلايت التالية تبني ذلك

تُ  َطرٍ مَ ْن )َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم أَذاى مِ  - ُعوا ْم َمْرَضى َأْن َتضَ أَْو ُكن ْ
 (102النساء ( )َأْسِلَحَتُكْم..

 (84 األعراف( )ْجرِِمنَي..َبُة اْلمُ قِ َعا انَ كَ )َوأَْمَطْرًَن َعَلْيِهْم َمَطراا َفاْنظُْر َكْيَف   -
 (40الفرقان )( .السَّْوِء. َطرَ مَ ْت )َوَلَقْد أَتَ ْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَّيِت أُْمِطرَ  -
يٍل..َجارَةا م ِ حِ ِهْم َليْ )َفَجَعْلَنا َعالِيَ َها َساِفَلَها َوأَْمَطْرًَن عَ  -  احلجر)( ن ِسجِ 

74) 
 

يس د، ولاإلرشاو أن معىن الوحي هو اإلهلام أي من اآلايت التالية تبني ( 629
 ؟وحي النبوة

َنآ إىل أُمِ  موسى َأْن أَْرِضِعيِه فَإِ  - اَل وَ أَْلِقيِه ِف اليم َعَلْيِه فَ  ْفتِ خِ َذا )َوأَْوَحي ْ
 (7القصص ( )خَتَاِف َواَل حتزين..

َنآ إىل موسى َأْن َأْسِر بعبادي ِإنَُّكم -  (52راء الشع)( ونَ ِبعُ م تَّ  )َوأَْوَحي ْ
نَ أَوْ )َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّةا يَ ْهُدوَن أِبَْمرًَِن وَ  - ِت َوِإقَاَم الصَّاَلِة ْم ِفْعَل اخلَْْْيَاا ِإلَْيهِ َحي ْ

 (73األنبياء ( )َوِإيَتاَء الزََّكاِة..
َنا ِإىَل ُموَسى َوَأِخيِه َأْن تَ بَ وَّآ - وا بُ ُيوَتُكْم لُ َر بُ ُيواتا َواْجعَ ُكَما مبِصْ ْومِ لِقَ  )َوأَْوَحي ْ

َلةا..  .(87يونس ( )ِقب ْ
 

طُوطاا  َخطَّ خُ ، مُثَّ " َهَذا َسِبيُل هللاِ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))( 630
َها َشْيطَ ى ُكلِ  سَ ٌل َعلَ بُ َعْن مَيِيِنِه َوَعْن مِشَالِِه، مُثَّ قَاَل: " َهِذِه سُ  اٌن َيْدُعو ِبيٍل ِمن ْ

 ؟ذا احلديثعند ه وسلم رسول هللا صلى هللا عليه ذكرهافما اآلية اليت ، ((هِ ِإلَيْ 
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ا فَاتَِّبُعوُه  - ُكْم َعْن ُبَل فَ تَ َفرََّق بِ ِبُعوا السُّ تَ تَّ  اَل وَ )َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيما
 .(153األنعام )( َسِبيِلِه..

 .(135طه )( اْهَتَدى.. َمنِ  وَ )َفَستَ ْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُب الصِ رَاِط السَِّوي ِ  -
َماِت ِإىَل رُِجُهْم ِمَن الظُّلُ ِم َوخيُْ لسَّاَل اَل )يَ ْهِدي ِبِه اّللَُّ َمِن ات ََّبَع ِرْضَوانَُه ُسبُ  -

 .(16املائدة ) (يمٍ َتقِ النُّوِر إبِِْذنِِه َويَ ْهِديِهْم ِإىَل ِصرَاٍط ُمسْ 
ا َقْد َفصَّْلنَ  - عام األن)(  َيذَّكَُّرونِت لَِقْومٍ آْلايَ ا ا)َوَهَذا ِصرَاُط َربِ َك ُمْسَتِقيما

126). 
 

َها آابَ َعلَ  ْدًنَ َوِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشةا قَاُلوا َوجَ ) :قال تعاىل( 631 َرًَن هِبَا ُقْل َءًَن َواّللَُّ أَمَ ي ْ
عراف( ما األ 28( ) تَ ْعَلُمونَ  َما اَل ى اّللَِّ لَ ِإنَّ اّللََّ اَل أَيُْمُر اِبْلَفْحَشاِء أَتَ ُقوُلوَن عَ 

 ؟املقصود ابلفاحشة ِف هذه اآلية
 .ليالا  الرجال هناراا والنساءالفاحشة هي طوافهم ابلبيت عراة  -
 .الفاحشة هي الوقوع ِف الزًن -
 .الفاحشة هي عبادة األواثن -
 .الفاحشة نظر الرجال والنساء إىل بعضهم عراة -

 
ُتمْ َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ : )قال تعاىل( 632  ِف أَْعيُِنِهْم يالا َويُ َقلِ ُلُكمْ ِنُكْم قَلِ ْعيُ أَ  ِف اْلتَ َقي ْ

ا حكمة األنفال( م 44( )ورُ ُع اأْلُمُ تُ ْرجَ  لِيَ ْقِضَي اّللَُّ أَْمراا َكاَن َمْفُعوالا َوِإىَل اّللَِّ 
 ؟إذ رأى كل فريق اآلخر قليالا ، التقليل ِف اآلية الكرمية

واجهة اد ملستعدؤمنني ويرتك املشركني االلتهون شوكة املشركني على امل -
 .املؤمنني

 .ليتحتم وقوع املعركة دون انصراف عنها -
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 .ليْبز كل من الطرفني قوته امام اآلخر -
 .لرفع معنوايت املؤمنني وهتيج املشركني -

 
بَ ْعَد  وََكَفُروااْلُكْفِر  ا َكِلَمةَ اُلو قَ َقْد حَيِْلُفوَن اِبّللَِّ َما قَاُلوا َولَ : )يقال تعاىل( 633

 ؟يةكلمة الكفر املقصودة ِف هذه اآل  ما (التوبة 74( )ِإْساَلِمِهْم َومَهُّوا مبَا ملَْ يَ َناُلوا
 ا األذل(ألعز ِمن ْهَ نَّ ارِجَ قول ابن سلول )لَِئن رََّجْعَنآ ِإىَل املدينة لَُيخْ  -

 (.8)املنافقون
 (ن َْفضُّوا َحىتَّ ي َ ّللَِّ اوِل َرسُ اَل تُ ْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد قول املنافقني ) -

 (.7)املنافقون
 .ك(أيكلْ  ن كلبكَ قول املنافقني )مس ِ  -
 .(يل حممدٌ  يستغفرَ  بتغي أنْ أما  قول ابن سلول )وهللاِ  -

 
تَ َقرََّها قُ َها َويَ ْعَلُم ُمسْ  رِزْ ى اّللَِّ  َعلَ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف اأْلَْرِض ِإالَّ : )قال تعاىل( 634
 ؟ملراد مبستقرها ومستودعهاما ا (هود 6( )ْوَدَعَها ُكلٌّ ِف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ َوُمْست َ 

 .املستقر حيث َتوي ليالا أو هناراا واملستودع حيث متوت -
 .املستقر بلد اإلقامة واملستودع بلد الرحيل -
 .املستقر مكان اهلدوء والراحة واملستودع مكان النوم -
 .وتواملستودع التنعم بعد املاملستقر االستمتاع ِف احلياة  -

 
فسر  غافر( مبَ  19( )ُدورُ الصُّ  ِفييَ ْعَلُم َخائَِنَة اأْلَْعنُيِ َوَما ختُْ ) :قال تعاىل (635

 ؟ابن عباس خائنة األعني
 .اإليه لنظراالرجل يكون جالساا مع الناس فتمر هبم امرأة فيسارقهم  -
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 .طرف العني اخلفي وما يدور ِف القلب من خواطر -
 .النظر بزاوية العني وما يطوف ابلذهن من معاين -
 .ةالنظر إىل احملرمات ِف اخللوة واظهار التقوى ِف اجللو  -

 
َديْ َنا َشاُءوَن ِفيَها َولَ ْم َما يَ هلَُ . دِ ُلو اْدُخُلوَها ِبَساَلٍم َذِلَك يَ ْوُم اخلُْ : )قال تعاىل( 636
 ؟زيداملفسرون امل مب فسر ق( 35 -34( )َمزِيدٌ 

 .هللا على عباده ِف اجلنة حىت يروه وذلك كل مجعةجتلي  -
 .زايدة يومية ِف عطاء هللا وإكرامه ألهل اجلنة -
 .زايدة أسبوعية ِف عطاء هللا وإكرامه ألهل اجلنة -
 .زايدة رفع درجات ومقامات ِف اجلنة -

 
عىن ردت مباحد و و ترد كلمة الفحشاء ِف القرآن مبعىن الزَّن إال ِف موضع ( 637
 ؟آية من اآلايت التالية دلت على ذلك فأي، البخل
ْنُه َوَفْضالا ُكم مَّْغفِ ِعدُ يَ  )الشيطان يَِعدُُكُم الفقر َوأَيُْمرُُكم ابلفحشآء وهللا -  رَةا مِ 

 .البقرة( 268( )وهللا َواِسٌع َعِليمٌ 
 24( )خلصنياِدًَن امل ِعبَ ِمنْ  )َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السواء والفحشآء ِإنَّهُ  -

 .يوسف(
 90( )ُكْم َتذَكَُّرونَ ُكْم َلَعلَّ ِعظُ يَ ِي )َويَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ غْ  -

 .النحل(
 ِمَن َعَلى اْلُمْحَصَناتِ  ِنْصُف َما ِهنَّ َليْ )فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْن أََتنْيَ ِبَفاِحَشٍة فَ عَ  -

 .النساء( 25( )اْلَعَذابِ 
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( ِحيمٌ لنَّاِس َلَرُءوٌف رَ ّللََّ ابِ انَّ ْم إِ  اّللَُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنكُ َوَما َكانَ : )قال تعاىل( 638
 ؟ما املراد ابإلميان ِف هذه اآلية البقرة(143)

 .صالتكم اليت صليتموها إىل بيت املقدس -
 .تصديقكم بربوبيته وأنبيائه -
 .أعمالكم النابعة من إميانكم ابهلل -
 .أجور عملكم الصاحل -

 
بْ ُتْم َفَسْوَف  فَ َقْد كَ ؤُُكمْ ُدَعا ُقْل َما يَ ْعَبُأ ِبُكْم َريبِ  َلْواَل ): قال تعاىل( 639 ُكوُن يَ ذَّ
 ؟ما املراد ابلدعاء ِف هذه اآلية (الفرقان 77( )ِلزَاماا

 .اإلميان والعبادة -
 .التضرع والتذلل -
 .السؤال والطلب -
 .الصالة واخلشوع -

 
 َلُكْم فَاْخَشْوُهمْ   مَجَُعوا َقدْ لنَّاسَ النَّاُس ِإنَّ االَِّذيَن قَاَل هَلُُم : )قال تعاىل( 640

ُ َونِعْ  من املراد ابلناس ِف  (ل عمرانآ 173( )يلُ ْلوَكِ اَم فَ زَاَدُهْم ِإميَاًنا َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اّللَّ
 ؟اللفظتني األوىل والثانية

 .حابهان وأصسفي الناس األوىل نعيم بن سعيد الثقفي والناس الثانية أبو -
 .الناس األوىل املنافقني والثانية املشركني -
 .الناس األوىل املرجفني والثانية احللفاء -
 .الناس األوىل األعراب والثانية النصارى -
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 َوَأْحِسُنوا  ِإىَل الت َّْهُلَكةِ ْيِديُكمْ وا أبَِ ْلقُ ت ُ َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل اّللَِّ َواَل : )قال تعاىل( 641
 ؟اد ابلتهلكة ِف هذه اآليةاملر  ماالبقرة( 195( ) اْلُمْحِسِننيَ ِإنَّ اّللََّ حيُِبُّ 

 .اإلمساك عن اإلنفاق ِف سبيل هللا -
 .مالقاة العدو واخلوف منهعن اإلمساك  -
 .اإلمساك عن خوض املعارك غْي املتكافئة -
 .الفرار من وجوه الطغاة والظلمة -

 
ٌم أَْمثَاُلُكْم اَحْيِه ِإالَّ أُمَ ُْي جِبَنَ  َيطِ ائِرٍ طَ َواَل َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف اأْلَْرِض : )قال تعاىل( 642

راد ما امل األنعام ( 38( )َشُرونَ ْم حيُْ هب ِِ َما فَ رَّْطَنا ِف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء مُثَّ ِإىَل رَ 
 ؟ابلكتاب ِف هذه اآلية الكرمية

 .ألرضت وااللوح احملفوظ الذي أثبت هللا فيه ما سيكون ِف السموا -
 .القرآن الكرمي الذي جاء كامالا شامالا  -
 .كتاب إحصاء مجيع املخلوقات -
 .صفحة الكون وما فيها من أنواع الطيور املختلفة -

 
ُهْم َأَحدا : )قال تعاىل( 643 عن استفتاء َمْن  كهف(ال 22( )اَواَل َتْستَ ْفِت ِفيِهْم ِمن ْ

 ؟ينهى هللا نبيه وأمته ِف شأن أهل الكهف
 .اليهود والنصارى استفتاء أهل الكتاب -
 .استفتاء العلماء واملؤرخني -
 .استفتاء خْباء اآلاثر والتنقيب -
 .استفتاء علماء الدين والشريعة -
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ِهَي ا أَنْ َفَق ِفيَها وَ ِه َعَلى مَ فَّيْ ُب كَ َوُأِحيَط بَِثَمرِِه فََأْصَبَح يُ َقل ِ : )قال تعاىل( 644
َتيِن ملَْ َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َويَ ُقوُل اَي  اَريبِ  َأحَ ْك بِ ْشرِ أُ لَي ْ ملراد اما  الكهف ( 42( )دا

 ؟بتقليب الكفني ِف هذه اآلية
 .الندم والتأسف على ما أنفقه ِف جنته -
 .املشهد مناحلْية و التعجب  -
 .جنته ت إليهالتصفيق أملاا وحسرة على مآل -
 .التصفيق للفت انتباه الناس ودعوهتم لرؤية ما رأى -

 
اِدِه َأْن ْن َيَشاُء ِمْن ِعبَ  َعَلى مَ ْمرِهِ  أَ يُ نَ ز ُِل اْلَماَلِئَكَة اِبلرُّوِح ِمنْ : )قال تعاىل (645

 ؟املراد ابملالئكة ِف هذه اآلية ( مالنحل ا 2( )أَْنِذُروا أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ َأًَن فَات َُّقونِ 
 .فقط ينزل على األنبياء ابلوحي عليه السالمجْبيل  -
 .نبياءة من املالئكة تنزل ابلوحي على األجمموع -
 .مجيع املالئكة تنزل ابلوحي على األنبياء -
 .مالئكة الرمحة تنزل ابلوحي على األنبياء -

 
مبَا ملَْ يَ ْفَعُلوا  وَن َأْن حُيَْمُدواا َوحيُِبُّ تَ وْ أَ ا اَل حَتَْسَْبَّ الَِّذيَن يَ ْفَرُحوَن مبَِ : )قال تعاىل( 646
ية آل عمران( هذه اآل 188)( أَلِيمٌ  َذابٌ ْم عَ حَتَْسبَ ن َُّهْم مبََفازٍَة ِمَن اْلَعَذاِب َوهلَُ َفاَل 

 فما هي؟، فيها إشارة إىل نوع من األمراض الباطنية
 .حب الظهور -
 .حب الرايسة -
 .ذاتحب ال -
 .حب التميز -
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نْ َيا َوِمنْ : )قال تعاىل( 647 آل  152( )ِخرَةَ رِيُد اآْل يُ ْن مَ ُكْم ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ

 ؟عمران( عن من تتحدث هذه اآلية
 .وابد الثيري عن الرماة يوم أحد منهم من أراد الغنيمة ومنهم من ثبت -
ني ِف لراغبادين عن الذين ختلفوا عن اجلهاد رغبة ِف الدنيا وعن اجملاه -

 .اآلخرة
 .ب هللاثوا عن األغنياء الذين مههم مجع الدنيا والفقراء الذين هم -
ذين اء اللعلمعن التجار الذين يضربون ِف األسواق طلباا للربح وعن ا -

 .يبتغون بعلمهم اآلخرة
 

ْغِفرٌَة َورِْزٌق  مَ ا يَ ُقوُلوَن هَلُْم وَن ممَّ ءُ  ُمَْبَّ َوالطَّيِ ُبوَن لِلطَّيِ َباِت أُوَلِئكَ : )قال تعاىل( 648
 ؟ذه اآليةاملراد ابلرزق الكرمي ِف ه ( ماالنور 26( )َكرميٌ 

 .اجلنة ونعيمها -
 .املال الوافر -
 .العلم والفهم -
 .الصحة والقوة -

 
ُتْم مِ : )قال تعاىل( 649  ( مالطالقا 6( )ُكمْ ْجدِ ْن وُ َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكن ْ

 ؟املراد ابلوِْجد ِف هذه اآلية
 .املقدرة والغىن واليسار والسعة والطاقة -
 .ما جتدونه من املسكن ولو غْي الئق -
 .ما جتدونه من املسكن ولو غْي صحي -
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 .ما جتدونه من املسكن ولو بدون مرافق -
 

ان ْهَ ِلُكلٍ  َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعةا َومِ : )قال تعاىل( 650 ابن  فسر ( مبدة املائ 48) (اجا
 رعة واملنهاج ِف هذه اآلية؟عباس الش ِ 

 .الشرعة الدين واملنهاج الطريق -
 .طريقها الشرعة شراع السفن واملنهاج -
 .الشرعة الطريقة واألسلوب واملنهاج الْبًنمج -
 .الشرعة ابتداء الطريق واملنهاج الطريق املستقيم -

 
( َقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ لِ  َذِلُكْم آَلاَيٍت  ِإنَّ ِف ْنِعهِ َوي َ  اْنظُُروا ِإىَل مَثَرِِه ِإَذا أمَْثَرَ : )قال تعاىل( 651

 ؟ه اآليةابن عباس ينعه ِف هذ مب فسراألنعام( 99)
 .نضجه وبالغه -
 .طراوته ومذاقه -
 .بدوه وصالحه -
 .َّنوه وازدايده -

 
ابن عباس  فسر ( مبمرمي13( )اِقيًّ اَن تَ َوَحَناًنا ِمْن َلُدًنَّ َوزََكاةا وَكَ : )قال تعاىل( 652

 ؟احلنان ِف هذه اآلية
 .رمحة من عندًن -
 .رمحة ِف قلبه -
 .عطفاا وشفقة -
 .رأفة ورقة -
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( يعاامجَِ  هَلََدى النَّاَس اُء اّللَُّ  َيشَ  َلوْ أَفَ َلْم يَ ْيَأِس الَِّذيَن آَمُنوا َأنْ : )قال تعاىل( 653

 ؟ية الكرميةالرعد( ما معىن ييأس ِف هذه اآل 31)
 .أفلم يعلم -
 .أفلم يقنط -
 .أفلم يدرك -
 .لم يعقلفأ -

 
َتيِن ِمتُّ قَ بْ  ايَ اَلْت قَ َلِة نَّخْ فََأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإىَل ِجذِْع ال: )قال تعاىل( 654 َل لَي ْ

 ؟ءها املخاض ِف هذه اآليةمعىن فأجا ( مامرمي 23( )َهَذا وَُكْنُت َنْسياا َمْنِسيًّا
 .ها املخاضأأجل -
 .ابغتها املخاض -
 .جاءها املخاض -
 .سْي ها املخاض -

 
طه( ما  42( )يِف ذِْكرِ  ِنَيا تَ اْذَهْب أَْنَت َوَأُخوَك ِِباَييت َواَل : )قال تعاىل (655
 ؟ِف هذه اآلية (تنيا)معىن 

 .تضعفا ِف أمري -
 .تقصرا ِف أمري -
 .تتخاذال ِف أمري -
 .تعجزا ِف أمري -
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َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنعَ : )قال تعاىل( 656 ْرًَنَها رَتَّ َكذَ ْلُمعْ  َواَفُكُلوا ِمن ْ ُكْم لَ ِلَك َسخَّ
 ؟ع واملعرت(القان)ابن عباس  مب فسراحلج(  36( )َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

 .القانع يقنع مبا أعطي واملعرت الذي يعرتض األبواب -
 .القانع املتعفف واملعرت السائل -
 .القانع الفقْي واملعرت املسكني -
 .القانع الراضي واملعرت الساخط -

 
 35( )َتِصرَانِ َفاَل تَ ن ْ  اسٌ َوَنَُ  يُ ْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن ًَنرٍ : )قال تعاىل( 657
 ؟معىن الشواظ وما معىن النحاس ِف هذه اآلية ( مانالرمح

 .الشواظ هلب ال دخان له والنحاس دخان ال هلب له -
 .الشواظ اجلمر والنحاس املعدن اجملمر -
 .الشواظ الشظااي املتناثرة والنحاس الشظااي الالمعة -
 .الشواظ الدخان األسود والنحاس اللهب األمحر -

 
الا َمَرٌض َوقُ ْلَن قَ وْ   قَ ْلِبهِ ي ِف الَّذِ  خَتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فَ َيْطَمعَ َفاَل : )قال تعاىل( 658
 ؟ه اآليةابن عباس مرض القلب ِف هذ فسر ( مباألحزاب 32( )َمْعُروفاا
 .الفجور والزَّن -
 .احلب والعشق -
 .امليل والشهوة -
 .التعرف والتقرب -
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ابن  فسر ( مبالصافات11) (ِزبٍ ِإًنَّ َخَلْقَناُهْم ِمْن ِطنٍي اَل : )قال تعاىل( 659
 ؟عباس طني الزب

 .ملتصق بعضه ببعض -
 .متداخل بعضه ببعض -
 .متجمد بعضه على بعض -
 .متقاطر بعضه على بعض -

 
ُ َوْعَدُه إِ : )قال تعاىل( 660 ( انآل عمر  152( )ْذنِهِ وهَنُْم إبِِ سُّ ْذ حتَُ َوَلَقْد َصَدَقُكُم اّللَّ

 ؟ابن عباس حتسوهنم ِف هذه اآلية فسر مب
 .تقتلوهنم -
 .هتزموهنم -
 .تغلبوهنم -
 .تالحقوهنم -

 
 ( مباألنعام 46)( ِدُفونَ  َيصْ  ُهمْ اْنظُْر َكْيَف ُنَصرِ ُف اآْلاَيِت مُثَّ : )قال تعاىل( 661
 ؟ابن عباس يصدفون ِف هذه اآلية فسر

 .يعرضون عن احلق -
 .يتكْبون على احلق -
 .يبغضون احلق -
 .ابحلقيرضخون  -

 



 ﴾ 212  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

 الذارايت( 40( )ِليمٌ م َوُهَو مُ  اليْم ِف َفَأَخْذًَنُه َوُجُنوَدُه فَ نَ َبْذًَنهُ : )قال تعاىل( 662
 ؟ابن عباس املليم ِف هذه اآلية مب فسر
 .املسيء املذنب -
 .العاصي املتمرد -
 .املعاند ئاخلاط -
 .املعرض املتكْب -

 
ابن عباس كلمة  فسر مب (النجم 34( )َوَأْعَطى قَِليالا َوَأْكَدى: )قال تعاىل( 663

 ؟ِف هذه اآلية (أكدى)
 .هكدره مبن ِ  -
 .قطعه وأمسكه -
 .منعه وأوقفه -
 .ِبل وشح به -

 
ابن عباس  فسر ( مبوده 81) (ْيلِ فََأْسِر أِبَْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّ : )قال تعاىل (664

 ؟)بقطع من الليل( ِف هذه اآلية
 .ِبخر الليل سحراا  -
 .بوسط الليل -
 .الليلببعض  -
 .أبول الليل -
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مب قرة( الب 15( )يَ ْعَمُهونَ  َياهِنِمْ  طُغْ ْم ِف اّللَُّ َيْستَ ْهزُِئ هِبِْم َومَيُدُّهُ : )قال تعاىل( 665
 ؟هذه اآلية ( ِفيعمهون)ابن عباس كلمة  فسر

 .يلعبون ويرتددون -
 .يهزؤون ويسخرون -
 .خياتلون وخيادعون -
 .يرتاجعون ويتقهقرون -

 
مثٍْ  اِنفٍ َتجَ َفَمِن اْضطُرَّ ِف َُمَْمَصٍة َغْْيَ مُ : )قال تعاىل( 666 ( ٌر َرِحيمٌ ِإنَّ اّللََّ َغُفو فَ إِلِ

 ؟ابن عباس املخمصة ِف هذه اآلية مب فسراملائدة(  3)
 .اجملاعة -
 .شدة اجلوع -
 .شدة احلاجة -
 .شدة الضرورة -

 
 ُقْل َعَسى َأْن َمىَت ُهوَ  ُلونَ يَ ُقو َفَسيُ ْنِغُضوَن ِإلَْيَك ُرُءوَسُهْم وَ : )قال تعاىل( 667

 ؟ليك رؤوسهمإابن عباس فسينغضون  مب فسراإلسراء(  51( )َيُكوَن َقرِيباا
 .حيركون رؤوسهم استهزاء ابلناس -
 .حيركون رؤوسهم استنكاراا واستكباراا  -
 .حيركون رؤوسهم عجباا وخيالءا  -
 .حيركون رؤوسهم رفضاا وردا -

 



 ﴾ 214  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

ِقثَّاِئَها ُض ِمْن بَ ْقِلَها وَ ُت اأْلَرْ ْنبِ ت ُ ا خُيْرِْج لََنا ممَّ  َفادُْع لََنا رَبَّكَ : )قال تعاىل( 668
 ؟ن عباس كلمة فومهااب فسر ( مبالبقرة 61( )َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها

 .احلنطة -
 .الشعْي -
 .الثوم -
 .الفول -

 
ِجَفاٍن كاجلواب وَ اثِيَل َومتََ  رِيبَ يَ ْعَمُلوَن َلُه َما َيَشآُء ِمن حمََّا: )قال تعاىل( 669

( ِف هذه اآليابن عباس كلمة )اجل مب فسرسبأ(  13( )َوُقُدوٍر رَّاِسَياتٍ   ؟ةَواب 
 .احلياض الواسعة -
 .احلياض العريضة -
 .احلياض املرتفعة -
 .احلياض العميقة -

 
لضَّرَّاء َواْم اِبْلَبْأَساء َأَخْذًَنهُ َك فَ ْبلِ َوَلَقْد أَْرَسلَنا ِإىَل أَُمٍم مِ ن ق َ : )قال تعاىل( 670

ه البأساء والضراء( ِف هذ)ابن عباس  فسر ( مباألنعام 42( )َلَعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعونَ 
 ؟اآلية

 .البأساء اخلصب والضراء اجلدب -
 .البأساء الرخاء والضراء الشدة -
 .البأساء الكثرة والضراء القلة -
 .البأساء العطاء والضراء املنع -
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 102( )ْن َخاَلقٍ آلِخرَِة مِ اِف  اَلهُ  َلَمِن اْشرَتَاُه مَ َوَلَقْد َعِلُمواْ : )قال تعاىل( 671
 ؟ابن عباس كلمة )خالق( ِف اآلية مب فسرالبقرة( 
 .نصيب -
 .أجر -
 .شفيع -
 .منجي -

 
مب  اجلن( 3( )اَل َوَلداا اِحَبةا وَ َذ صَ ختََّ َوأَنَُّه تَ َعاىَل َجدُّ َرب َِنا َما ا: )قال تعاىل( 672
 ؟ابن عباس كلمة )ِجدُّ ربنا( ِف هذه اآلية فسر

 .عظمة ربنا -
 .جالل ربنا -
 .مقام ربنا -
 .هيبة ربنا -

 
ُرَك بَِيْحيَ ى ُمصَ : )قال تعاىل( 673 قأَنَّ اّلل َ يُ َبشِ  اا َوَحُصوراا َن اّللِ  َوَسيِ دَكِلَمٍة م ِ اا بِ دِ 

 ؟ِف اآلية اس كلمة )حصوراا(ابن عب مب فسرآلعمران( 39( )َونَِبي اا مِ َن الصَّاحِلِنيَ 
 .الذي ال أييت النساء -
 .الذي ال يقوى على اجلماع -
 .الذي ال حيب النساء -
 .الذي ال حيصل له انتصاب -
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معىن كلمة )احلُُبك(  ( ماتالذاراي 7)( َذاِت احْلُُبكِ  َوالسََّماءِ : )قال تعاىل (674
 ؟ِف هذه اآلية

 .الطرائق -
 .اإلحكام -
 .العلو -
 .السعة -

 
ابن عباس كلمة  فسر ( مبجمالن48( )َوأَنَُّه ُهَو َأْغىَن َوأَْقىَن : )قال تعاىل( 675

 ؟)أغىن وأقىن( ِف هذه اآلية
 .أغىن من الفقر وأقىن من الغىن فقنع -
 .أغىن ابلكفاية من األموال وأقىن أعطى املتخذ قنية -
 .أغىن وسع العطاء وأقىن قنع ابلعطاء -
 .أغىن ابلعفاف وأقىن ابلرضا -

 
ما املراد  البقرة(219)( وَ ْلَعفْ اَوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل : )قال تعاىل( 676

 ؟بكلمة )العفو( ِف هذه اآلية
 .الزائد عن قدر حاجتهم من املال -
 .ما حيتاجون إليه من األموال -
 .ما حيبون من أنفس األموال -
 .ما تطيب به نفوسهم من املال -
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 البقرة( ما40)( ُبونِ َي فَاْرهَ ايَّ  َوإِ َوأَْوُفوْا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكمْ : )قال تعاىل( 677
 ؟هذه اآلية ( ِفبعهده وعهدهم)املراد 

لقرض اراضه وإق عهدهم له إبقام الصالة وإيتاء الزكاة واإلميان ابلرسل -
  .احلسن وعهده هلم بتكفْي السيئات

 .فرعونتباع موسى وعهده هلم بغلبة عهدهم له اب -
 .عهدهم له بتطبيق التوراة وعهده هلم ابلنجاة -
 .عهدهم له بفعل اخلْيات وعهده هلم حفظهم من املهلكات -

 
فكم ، لكرميلقرآن اتكرر ابلتساوي ِف ا، واألجر مبشتقاته، الصْب مبشتقاته( 678

 ؟مرة تكرر كل منهما
 .مرة 102 -
 .مرة 104 -
 .مرة 100 -
 .مرة 101 -

 
 لكرمياقرآن ة اليت أخذ هللا هبما األمم ِف الذكرت الشهوات والصيح( 679

 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، ابلتساوي
 .مرة 13 -
 .مرة 14 -
 .مرة 12 -
 .مرة 11 -
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كم فكرمي رآن الِف الق تكرر ابلتساوي، والشر مبشتقاته، اإلفك مبشتقاته( 680
 ؟مرة تكرر كل منهما

 .مرة 30 -
 .مرة 33 -
 .مرة 31 -
 .مرة 32 -

 
فكم ، لكرميقرآن اِف ال تكرر ابلتساوي، والكيد مبشتقاته، العفو مبشتقاته( 681

 ؟مرة تكرر كل منهما
 .مرة 35 -
 .مرة 40 -
 .مرة 45 -
 .مرة 50 -

 
فكم ، لكرميقرآن اِف ال تكرر ابلتساوي، واملرض مبشتقاته، األذى مبشتقاته( 682

 ؟مرة تكرر كل منهما
 .مرة 24 -
 .مرة 26 -
 .مرة 28 -
 .مرة 19 -
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فكم ، لكرميالقرآن اِف  تكرر ابلتساوي، والقنوت مبشتقاته، الركوع مبشتقاته( 683
 ؟مرة تكرر كل منهما

 .مرة 13 -
 .مرة 19 -
 .مرة 18 -
 .مرة 15 -

 
فكم ، كرميآن الالقر  ِف تكرر ابلتساوي، واألفواه مبشتقاهتا، الصوم مبشتقاته (684

 ؟مرة تكرر كل منهما
 .مرة 13 -
 .مرة 23 -
 .مرة 25 -
 .مرات 8 -

 
ِف  تساويرر ابلتك، واملساكني بصيغة اإلفراد واجلمع، سراف مبشتقاتهاإل( 685

 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، القرآن الكرمي
 .مرة 23 -
 .مرة 25 -
 .مرة 33 -
 .مرة 35 -
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ِف  ويلتساكرر ابت، والليل بصيغيت اإلفراد واجلمع، السجود جبميع مشتقاته( 686
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، القرآن الكرمي

 .مرة 92 -
 .مرة 93 -
 .مرة 82 -
 .مرة 83 -

 
، لكرمياقرآن ِف ال يتكرر ابلتساو ، والطمأنينة مبشتقاهتا، الضيق مبشتقاته( 687 

 ؟فكم مرة تكرر كل منهما
 .مرة 13 -
 .مرة 16 -
 .مرة 19 -
 .مرة 11 -
، لكرميالقرآن اِف  تكرر ابلتساوي، واإلخالص مبشتقاته، الطهر مبشتقاته( 688

 ؟فكم مرة تكرر كل منهما
 .مرة 31 -
 .مرة 39 -
 .مرة 37 -
 .مرة 38 -

 
فكم ، لكرمياقرآن ِف ال تكرر ابلتساوي، حممد صلى هللا عليه وسلم والسراج( 689

 ؟مرة تكرر كل منهما
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 .مرات 4
 .مرات 9
 .مرات 6
 .مرات 3
 

، رمين الكالقرآ ِف تكرر ابلتساوي، واإلسالم مبشتقاته، القرآن مبشتقاته( 690
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما

 .مرة 70 -
 .مرة 71 -
 .مرة 60 -
 .مرة 52 -

 
، لكرمياقرآن ِف ال يتكرر ابلتساو ، واإلمث مبشتقاته، الساعة )يوم القيامة(( 691

 ؟فكم مرة تكرر كل منهما
 .مرة 48 -
 .مرة 68 -
 .مرة 38 -
 .مرة 28 -

 
م فك، الكرمي ِف القرآن تكرر ابلتساوي، وموضوع اآلخرة، موضوع الدنيا( 692

 ؟مرة تكرر كل منهما
 .مرة 115 -
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 .مرة 122 -
 .مرة 125 -
 .مرة 103 -

 
ر كل ة تكر كم مر ف، ِف القرآن الكرمي تكرر ابلتساويالشياطني واملالئكة، ( 693
 ؟منهما

 .مرة 88 -
 .مرة 78 -
 .مرة 73 -
 .مرة 71 -

 
رآن  القِف ساويتكرر ابلت، ولفظ املوت ومشتقاته، لفظ احلياة ومشتقاهتا (694
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، الكرمي

 .مرة 165 -
 .مرة 168 -
 .مرة 177 -
 .مرة 171 -

 
، شتقاتهين مبه والثااألول مبشتقات، والقلب والفؤاد، موضوع البصر والبصْية( 695

 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، ِف القرآن الكرمي تكرر ابلتساوي
 .مرة 148 -
 .مرة 138 -
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 .مرة 135 -
 .مرة 125 -

 
فكم ، ميالكر  لقرآنِف ا تكرر ابلتساوي، النفع مبشتقاته، والفساد مبشتقاته( 696

 ؟مرة تكرر كل منهما
 .مرة 50 -
 .مرة 58 -
 .مرة 48 -
 .مرة 40 -

 
آن القر  ِف ويتكرر ابلتسا، موضوع الصيف واحلر، وموضوع الشتاء والْبد( 697
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، الكرمي

 .مرات 5 -
 .مرات 10 -
 .مرة 15 -
 .مرات 3 -

 
فكم ، رمين الكالقرآ ِف تكرر ابلتساوي، واخلبث مبشتقاته، اخليانة مبشتقاهتا( 698

 ؟مرة تكرر كل منهما
 .مرة 16 -
 .مرة 19 -
 .مرة 26 -
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 .مرة 29 -
 

رآن  القِف تساويتكرر ابل، والسجود واملساجد ومشتقاهتا، الدين ومشتقاته( 699
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، الكرمي

 مرة 92 -
 مرة 86 -
 مرة 81 -
 مرة 73 -

 
رآن  القِف ساويتكرر ابلت، ولفظ الصاحلات فقط، التالوة جبميع مشتقاهتا( 700
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، الكرمي

 .مرة 62 -
 .مرة 72 -
 .مرة 65 -
 .مرة 63 -

 
 لقرآناِف  يتكرر ابلتساو ، لفظ الزكاة ولفظ الْبكات جبميع مشتقاهتا( 701
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، الكرمي

 .مرة 32 -
 .مرة 42 -
 .مرة 38 -
 .مرة 32 -
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فكم  ،كرميقرآن الِف ال تكرر ابلتساوي، ومشتقاتهوالنور ، العقل ومشتقاته( 702
 ؟مرة تكرر كل منهما

 .مرة 49 -
 .مرة 39 -
 .مرة 29 -
 .مرة 38 -

 
رآن  القِف تساويتكرر ابل، والصراط ومشتقاته، البعث ومشتقاته ومرادفاته( 703
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، الكرمي

 .مرة 45
 .مرة 34
 .مرة 38
 .مرة 41

 
 لقرآنِف ا يتكرر ابلتساو ، والسيئات ومشتقاهتا، االصاحلات ومشتقاهت (704
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، الكرمي

 .مرة 167 -
 .مرة 166 -
 .مرة 159 -
 .مرة 158 -
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، لكرميالقرآن اِف  تكرر ابلتساوي، والعقاب مبشتقاته، اجلحيم مبشتقاته( 705
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما

 .مرة 26 -
 .مرة 23 -
 .مرة 36 -
 .مرة 33 -

 
ن القرآ ِف تكرر ابلتساوي، والغضب ومشتقاته، ومشتقاهتا الفاحشة( 706
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، الكرمي

 .مرة 24 -
 .مرة 28 -
 .مرة 18 -
 .مرة 14 -

 
، كرميآن ال القر ِف تكرر ابلتساوي، والكراهية مبشتقاهتا، اللعن مبشتقاته( 707

 ؟فكم مرة تكرر كل منهما
 .مرة 41 -
 .مرة 45 -
 .مرة 21 -
 .مرة 25 -
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 لعذابوهو ا والرجز مبشتقاته، الرجس مبشتقاته وهو اخلبيث من العمل( 708
 ؟نهماِف القرآن الكرمي فكم مرة تكرر كل م تكرر ابلتساوي، األليم

 .مرات 10
 .مرات 7

 .مرة 20
 .مرة 17

 
كرمي فكم آن ال القر ِف تكرر ابلتساوي، واملوعظة مبشتقاهتا، اللسان مبشتقاته( 709

 ؟مرة تكرر كل منهما
 .مرة 25 -
 .مرة 27 -
 .مرة 35 -
 .مرة 37 -

 
، كرميآن ال القر ِف تكرر ابلتساوي، والطيبات مبشتقاهتا، السالم مبشتقاته( 710

 ؟فكم مرة تكرر كل منهما
 .مرة 50 -
 .مرة 40 -
 .مرة 31 -
 .مرة 41 -
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، رمين الكالقرآ ِف تكرر ابلتساوي، واألسرى ومشتقاهتا، احلرب ومشتقاهتا( 711
 ؟افكم مرة تكرر كل منهم

 .مرات 6 -
 .مرات 4 -
 .مرات 3 -
 .مرات 9 -

 
، لكرميقرآن اِف ال تكرر ابلتساوي، ولفظ الكفر فقط، لفظ اإلميان فقط( 718

 ؟فكم مرة تكرر كل منهما
 .مرة 17 -
 .مرة 15 -
 .مرة 27 -
 .مرة 25 -

 
 لتساويكرر ابت، ماوموضوع العلم واملعرفة ومشتقاهت، لفظ اإلميان مبشتقاته( 719

 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، ِف القرآن الكرمي
 .مرة 811 -
 .مرة 817 -
 .مرة 819 -
 .مرة 812 -
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كم ف، رميآن الكِف القر  تكرر ابلتساوي، ولفظ االستعاذة منه، لفظ إبليس (720
 ؟مرة تكرر كل منهما

 .مرة 11 -
 .مرة 19 -
 .مرة 16 -
 .مرة 14 -

 
فكم ، لكرميالقرآن اِف  تكرر ابلتساوي، والفتنة مبشتقاهتا، السحر مبشتقاته( 721

 ؟مرة تكرر كل منهما
 .مرة 60 -
 .مرة 70 -
 .مرة 61 -
 .مرة 71 -

 
رآن  القِف ساويتكرر ابلت، ولفظ الشكر ومشتقاته، لفظ املصيبة ومشتقاته( 722
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، الكرمي

 .مرة 75 -
 .مرة 73 -
 .مرة 65 -
 .مرة 63 -
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، لكرميالقرآن اِف  تكرر ابلتساوي، والرضا ومشتقاته، اإلنفاق ومشتقاته( 723
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما

 .مرة 73 -
 .مرة 78 -
 .مرة 62 -
 .مرة 68 -

 
، هتاشتقامباحلسرة و ، واجلحود مبشتقاته، والطمع مبشتقاته، البخل مبشتقاته( 724

كل   ة تكررمر  فكم، هذه املواضيع األربعة تكررت ابلتساوي ِف القرآن الكرمي
 ؟منهما

 .مرة 12 -
 .مرة 15 -
 .مرة 22 -
 .مرة 25 -

 
 لقرآنِف ا يتكرر ابلتساو ، والنفاق ومشتقاته، لفظ السلطان ومشتقاته( 725
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، الكرمي

 .مرة 37 -
 .مرة 39 -
 .مرة 29 -
 .مرة 27 -
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ع ملواضياهذه ، هوالعتو ومشتقات، والقهر ومشتقاته، لفظ اجلْب ومشتقاته( 726
 ؟نهماممرة تكرر كل فكم ، الثالثة تكررت ابلتساوي ِف القرآن الكرمي

 .مرات 10 -
 .مرة 15 -
 .مرات 9 -
 .مرة 11 -

 
 لقرآنِف ا يتكرر ابلتساو ، والغرور ومشتقاته، موضوع العجب ومشتقاته( 727
 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، الكرمي

 .مرة 27 -
 .مرة 28 -
 .مرة 22 -
 .مرة 21 -

 
لثالثة اضيع ه املواهذ، واجلحيم بلفظه، والعقاب مبشتقاته، الظالم مبشتقاته( 728

 ؟فكم مرة تكرر كل منهما، تكررت ابلتساوي ِف القرآن الكرمي
 .مرة 26 -
 .مرة 36 -
 .مرة 37 -
 .مرة 38 -
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فكم مرة ، لكرميقرآن اِف ال تكرر ابلتساوي، والزيغ مبشتقاته، الزَّن مبشتقاته( 729
 ؟تكرر كل منهما

 .مرات 9 -
 .مرات 5 -
 .مرة 11 -
 .مرة 12 -

 
كم ف، رمين الكِف القرآ تكرر ابلتساوي، لفظ البغضاء والشح مبشتقاهتما (730

 ؟مرة تكرر كل منهما
 .مرات 5 -
 .مرات 7 -
 .مرات 9 -
 .مرات 3 -

 
تكرر  فكم مرة، ِف سوريت ق والشورى حرف القاف يوجد ابلتساوي( 731 

 ؟حرف القاف ِف هاتني السورتني
 .مرة 57 -
 .مرة 66 -
 .مرة 67 -
 .مرة 56 -

 
 ي؟هفما ، ِف الرسالة آية ِف كتاب هللا اشتملت على مجيع ما( 732
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 .احلجر( 94( ))فَاْصدَْع مبَا تُ ْؤَمرُ  -
 .املائدة( 67( ))بَ لِ ْغ َماأُنزَِل ِإلَْيكَ  -
 .النحل( 125( ))ادُْع ِإىِل َسِبيِل رَبِ كَ  -
 .الشورى( 48( ))ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَباَلغُ  -

 
تُ  َأَّنَّ َثُكمْ َحرْ  نَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَْأُتواْ ) :قال تعاىل( 733 ُموْا ألَن ِشئ ْ ُفِسُكْم ْم َوَقدِ 

ا عْب القرآن البقرة( ملاذ223( )ُمْؤِمِننيَ ِر الْ ش ِ َوات َُّقوْا اّلل َ َواْعَلُموْا أَنَُّكم مُّاَلُقوُه َوبَ 
 ؟ابحلرث كناية عن اجلماع ِف هذه اآلية

لقى تال ر لبذو البيان أن اجلماع ال يكون إال ِف موضع اإلجناب كما أن  -
 .موضع الزرع والنبات إال ِف

ة خترج لصاحلور البيان أن النطفة الصاحلة خترج ذرية صاحلة كما أن البذ -
 .زرعاا ونبااتا صاحلاا 

 .لبيان جواز النكاح ِف الفرج وحرمته ِف الدبر -
 .حلرث هباوز ايت جيالوضعيات ال مالبيان الوضعيات اليت جيوز اجلماع هبا ك -

 
ُب َمنَواِت َواألَ َما السَّ أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اّلل َ َلُه ُمْلكُ ) :قال تعاىل( 734 َيَشاءُ  ْرِض يُ َعذِ 

املائدة( وردت هذه اآلية بعد 40( )يرٌ َويَ ْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َواّلل ُ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقدِ 
 ؟فرة فيهاى املغعل ذكر قطاع الطرق والسراق واحملاربني فلماذا قدم هللا العذاب

 .ترهيباا وزجراا عن الوقوع ِف هذه األعمال -
 .تقدمياا للعظمة واهليبة على الرمحة واملغفرة -
 .تقدمياا لقوته وبطشه على حلمه وعفوه -
 .تقدمياا للجزاء والعقاب على األجر والثواب -



 ﴾ 234  ﴿                                                    ألف سؤال ومائة معلومة يف القرآن تفسري الكريم

 
و تنافر أرابة دون غ اثنتا عشرة مرة (إذا)سورة كرمية تكرر فيها اسم الشرط ( 735

 فما هي؟، أو تكرار للمعاين
 .سورة التكوير -
 .سورة االنفطار -
 .سورة االنشقاق -
 .سورة الليل -

 
 ا هي؟فم، عجز بديحد عشر َقَسَماا متوالية على نسق معأسورة كرمية فيها ( 736

 .سورة الشمس -
 .سورة الفجر -
 .سورة القيامة -
 .سورة الليل -

 
َو َوالَِّذي هُ : )الشعراء( وقال تعاىل 81( )َوالَِّذي مُيِيُتيِن مُثَّ حُيِْينيِ : )قال تعاىل( 737

هبا  مل أيتو ( ِف اآلية الثانية الشعراء( ملاذا جاء بكلمة )هو79( )يُْطِعُميِن َوَيْسِقنيِ 
 ؟ِف اآلية األوىل

ب نه سبأني إلثبات الفعل اإلهلي ِف اإلطعام وقطع توهم أحد املد عِ  -
فلم  ائهوإحي اتتهمبينما ِف األوىل لن يدعي أحد خلق اإلنسان وإ، اإلطعام

 .تكن هناك ضرورة للتوكيد
من  كوًننيا قد ن اإلطعام والسقيأو ، لتأكيد أن املوت واحلياة له وحده -

 .العباد
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 .رضإلثبات أنه تعاىل يطعم ويسقي الستمرار احلياة على األ -
 حمقق وهتملتأكيد أن العباد حمتاجون له ِف طعامهم وشراهبم وأن م -

 .بدوهنما
 

 23)( ونَ ِليالا مَّا َتْشُكرُ ِئَدَة قَ أْلَفْ  َواَوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصارَ ) :قال تعاىل( 738
، لبصراع على لسمامللك( ِف كل اآلايت اليت ذكرت السمع والبصر قدمت دائماا ا

 ؟السر ِف ذلك ماف
 .و غْيهأنوم  ل ِفألن السمع أكثر كماالا وإرهافاا من البصر فهو ال يتعط -
 .السمع أبعد مدى من البصرألن  -
 .ألن السمع أهم وسيلة ِف الفهم والتعلم -
 .ألن السمع أهم حاسة اللتقاط األصوات -

 
على الفداء  د( ملاذا قدم املنَّ حمم4)( َفِإمَّا َمن اا بَ ْعُد َوِإمَّا ِفَداء: )قال تعاىل( 739

 ؟ِف هذه اآلية
 .إشارة إىل ترجيح حرمة النفس على طلب املال -
 .إىل أن األصل ِف اإلسالم التسامح ال القتلإشارة  -
 .إشارة إىل طبيعة نفس املسلم الطيبة اخلْية -
 .إشارة إىل أن العفو سبب ِف الدخول ابإلسالم وقبوله -
 
َنكُ : )قال تعاىل (740 اِم اْدُلوْا هِبَا ِإىَل اِطِل َوتُ ْلبَ م ابِ َواَل ََتُْكُلوْا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ حْلُكَّ

احلكمة ِف  البقرة( ما188( )ونَ ْم تَ ْعَلمُ أَنتُ  وَ َفرِيقاا مِ ْن أَْمَواِل النَّاِس اِبإِلمثِْ لَِتْأُكُلوْا 
 ؟التعبْي بكلمة )تدلوا( ِف هذه اآلية
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ملرتشي ءة ان دًنوتعْب ع، لتعْب عن أن اليد اليت َتخذ الرشوة هي السفلى -
 .يةوسفله ولو كان ِف الذروة من حيث املنصب وموقع املسؤول

 .اءن املمماا لتعْب أن اليد اليت َتخذ الرشوة كالدلو الذي يغرف دائ -
 .لناسوب التعْب أن اليد اليت َتخذ الرشوة متدلية دائماا إىل جي -
 .نمعر جهىل قإلتعْب أن اليد اليت َتخذ الرشوة هابطة ابستمرار لتصل  -

 
يِل اّللِ   انِفُروْا ِف َسبِ يَل َلُكمُ قِ  َذاْم إِ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َماَلكُ : )قال تعاىل( 741

قَ ْلُتْم ِإىَل اأَلْرِض أََرِضيُتم اِبحْلََياِة الدُّ  نْ َيا ِف اآلِخرَِة ِة َفَما َمَتاُع احلَْ َن اآلِخرَ َيا مِ ن ْ ااثَّ َياِة الدُّ
أن مع  (تثاقلتم)بدالا من  (لتمااثق)التوبة( ما احلكمة ِف التعبْي ب   38( )ِإالَّ قَِليلٌ 

 ؟املعىن واحد
ْب عن ج عبْيتألن كلمة ااثقلتم ِف حروفها اندماج وتالصق يعْب أعظم  -

 .ليهوا إاجلبناء الذين يلتصقون ابألرض خوفاا من القتال إذا دع
 .ألن كلمة ااثقلتم تفيد التباطؤ ِف طلب اآلخرة -
 .سانألن كلمة ااثقلتم تفيد شدة الثقل الذي يكبل حركة اإلن -
 .آلخرةاعن  م تفيد امليل إىل الدنيا وعزوف الرغبةألن كلمة ااثقلت -

 
نفي ت والإلثباوا، قال السيوطي ِف اإلتقان بعض آية مجعت اخلْي والطلب( 742

 ؟هذه اآلية ماف، والنذارة والوعد والوعيد، واحلذف والبشارة
 يَ َناُل َعْهِدياَل  يِت قَالَ ر ِيَّ ذُ ِمن قَاَل ِإين ِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماا قَاَل وَ ) -

 .(124البقرة( )الظَّاِلِمنيَ 
ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُ ) -  َوجَنَْعَلُهُم َعَلُهْم أَِئمَّةا ْرِض َوجنَْ  اأْلَ وا ِف َونُرِيُد َأن َّنَّ

 .(5القصص( )اْلَوارِِثنيَ 
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نَ أَوْ َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّةا يَ ْهُدوَن أِبَْمرًَِن وَ ) - ِت َوِإقَاَم الصَّاَلِة  اخلَْْْيَاْم ِفْعلَ ا ِإلَْيهِ َحي ْ
 .(73األنبياء) ..(َوِإيَتاء الزََّكاةِ 

ُهْم أَِئمَّةا يَ ْهُدوَن أِبَْمرًنَ ) - ( يُوِقُنونَ  َكانُوا ِِباَيتَِناَصَْبُوا َو  مَّا لَ َوَجَعْلَنا ِمن ْ
 .(24السجدة)
 

لعرب اعند  جز ماوقد فضلت أبو  ()اللفظ قليل واملعىن كبْي :قالوا ِف آية( 743
 ِفغة الذروة البال يةهذه اآل ماف، من معىن قوهلم )القتل أنفى للقتل( بعشرين وجهاا 

 ؟الفصاحة واإلجياز
 .البقرة( 194( ))َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص َحَياةٌ  -
 .قرة(الب 194( )َعَلْيُكمْ  ا اْعَتَدىِل مَ ثْ )َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه مبِِ  -
َلى احْلُرُّ  - األُنَثى ْبُد اِبْلَعْبِد وَ رِ  َواْلعَ حلُْ  ابِ )ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِف اْلَقت ْ

 .البقرة( 178( )اِبألُنَثى
ِن َوالسِ نَّ  َواألُُذَن اِبألُذُ َف اِبألَنفِ األَن وَ )َأنَّ الن َّْفَس اِبلن َّْفِس َواْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ  -

 .املائدة( 45( )ِقَصاصٌ اِبلسِ نِ  َواجْلُُروَح 
 

ٍة ت َ  َ َفَمال: )قال تعاىل( 744 حزاب( ملاذا نسب األ49( )اوهنََ ْعَتدُّ ُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ
 لكم (؟)العدة إىل الرجال ِف قوله 

نه ألسبه إشارة إىل أن جزء من العدة هي حق للمطلق للحفاظ على ن -
 .يغار أن يسقى زرعه مباء غْيه

 .احمةاملس  علىالعبد مبين على املشاحة وحق هللا مبينإشارة إىل أن حق  -
 .يهْي أبن لغاإلنسا ةفما ينبغي نسب، إشارة إىل أمهية النسب وخطورته -
 .إشارة إىل أنه ليس من حق الرجل إسقاط العدة عن زوجته -
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لنحل( ملاذا قال من ا26) (ِهمْ َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّْقُف ِمن فَ ْوقِ : )قال تعاىل( 745

 ؟قهم مع أن السقف ال يكون إال من فوقفو 
ور  الدِفأبن يكون أرضاا ملن ، لدفع توهم أن يكون السقف من حتت -

( عليهما )األعلى وسقفاا ملن ِف الدور األسفل فرفع ذلك بشيئني مه
( ألهنا ال تستعمل إال فيما هبط أو سقط من العل  .سفل األو إىلو)خرَّ

 .سكان البناءلتفيد أن اهلبوط يصيب اجلميع من  -
 .لتفيد أن اهلبوط من العلو املرتفع موت حمقق -

 .لتفيد أن العقاب عندما أييت من األعلى فإنه عام شامل
 

ديع، ب البآية مكونة من سبعة عشرة لفظة فيها عشرون ضرابا من ضرو ( 746
 ؟هذه اآلية الغنية بضروب البديع ماف

 اء َوُقِضَي اأَلْمرُ ِغيَض اْلمَ ِعي وَ لِ اء أَقْ َوِقيَل اَي أَْرُض ابْ َلِعي َماءِك َواَي مسََ ) -
 .(44هود( )ظَّاِلِمنيَ ِم الَقوْ َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوِديِ  َوِقيَل بُ ْعداا ل ِلْ 

َباُح ِف َها ِمْصَباٌح اْلِمصْ ْشَكاٍة ِفيَكمِ   رِهِ اّللَُّ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل نُو ) -
َا َكوَْكٌب ُدر ِيٌّ ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة   ونٍِة الَّ َشْرِقيٍَّة مَُّبارََكٍة زَيْ تُ  ن َشَجرَةٍ ُد مِ يُوقَ  َكَأهنَّ

ُ وٌر َعَلى نُوٍر ي َ نُّ ْسُه ًَنٌر سَ متَْ  ملَْ َواَل َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيْ تُ َها ُيِضيُء َوَلْو  ْهِدي اّللَّ
( ِليمٌ  ِبُكلِ  َشْيٍء عَ اِس َواّللَُّ لنَّ َل لِ لُِنورِِه َمن َيَشاُء َوَيْضِرُب اّللَُّ اأْلَْمثَا

 .(35النور)
َن َكَفُروْا الن ُُّوِر َوالَِّذي َماِت ِإىَل ظُّلُ  الاّلل ُ َويلُّ الَِّذيَن آَمُنوْا خُيْرُِجُهم مِ نَ ) -

النَّاِر ْصَحاُب َماِت أُْولَ ِئَك أَ ىَل الظُّلُ ِر إِ نُّو أَْولَِيآُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيْرُِجوهَنُم مِ َن ال
 .(257البقرة( )ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
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َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوْا ِمنْ ) - ُه ِحْلَيةا َتْسَتْخرُِجوْا ِمنْ وَ  َطراي ا ماا حلَْ ُه َوُهَو الَِّذي َسخَّ
تَ غُ لِت َ تَ ْلَبُسوهَنَا َوتَ َرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه وَ   (َتْشُكُرونَ  ْضِلِه َوَلَعلَُّكمْ وْا ِمن فَ ب ْ

 .(14النحل)
 

قال  املائدة( ملاذا54( )َكاِفرِينَ ى الْ  َعلَ أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزَّةٍ : )قال تعاىل( 747
 ؟أعزة على الكافرين عقب قوله أذلة على املؤمنني

 مع مؤمننية للفهم أذل، لدفع توهم أهنم أذلة على املؤمنني بسبب ضعفهم -
 .قوهتم

 .ينللمؤمنني مقدم على العزة على الكافر لبيان أن التواضع  -
 .لبيان أن املؤمنني أعزة ِف رمحتهم وأعزة ِف سطوهتم -
 .واضعوالت للنيلبيان أن الكافرين املعتدين ال ينفع معهم إال أسلوب ا -

 
اء عَ ُه أَ َمعَ  حمَُّمٌَّد رَُّسوُل اّللَِّ َوالَِّذينَ : )قال تعاىل( 748 نَ ُهمْ اء َلى اْلُكفَّاِر ُرمحََ ِشدَّ ( بَ ي ْ

 ؟رملاذا قال رمحاء بينهم عقب قوله أشداء على الكفا (الفتح29)
 رقتهمو ينهم لِف حني أهنم أشداء مع ، لدفع توهم أهنم أشداء لغلظتهم -

 .ورمحتهم
لى علظتهم غن أ لدفع توهم أهنم غليظني مع الكفار ِف معامالهتم ِف حني -

 .املعتدي
 .ارواألجدى مع الكفلدفع توهم أن الشدة هي دائماا األنفع  -
 .مالسللبيان أن أصحاب النيب ميلكون جوانب العظمة ِف احلرب و  -
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وُهنَّ ِمن اِت مُثَّ طَلَّْقُتمُ ْلُمْؤِمنَ ُم اَكْحتُ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَ : )قال تعاىل( 749
 ؟اوفاء والو   )مث( دون الباألحزاب( ملاذا كان التعبْي 49( )قَ ْبِل َأن مَتَسُّوُهنَّ 

د تريث ون بعق يكلإلشارة إىل أن الطال، ألن مث تفيد الرتتيب مع الرتاخي -
 .وتفكْي ولضرورة ملحة

 .لتفيد أن الطالق ال يكون إال بعد نكاح -
 .لتفيد عدم وقوع الطالق من مكلف ليس له زوجة -
 .لتفيد عدم وقوع الطالق البائن من الطلقة األوىل -

 
بُوَك فَ ُقل رَّبُُّكْم ُذو رَ فَِإن  : )قال تعاىل (750 َعِن اْلَقْوِم  اَل يُ َردُّ أَبُْسهُ اِسَعٍة وَ ٍة وَ محَْ َكذَّ

 ر اخلطاب ذو عقوبة( ملاذا قال ذو رمحة مع أن ظاه147األنعام( )اْلُمْجرِِمنيَ 
 ؟شديدة
 .جرتاء على معصيتهال يغرت أحد بسعة رمحة هللا ابال حىت -
 .لبيان أن رمحته مقدمة على عقوبته -
 .لبيان أن العقاب ذاته ينطوي على رمحة ابملسيء -
 0لبيان أن الرمحة صفة هلل ال تناِف عقابه -

 
ثُوهَنُم مبَا فَ َتحَ : )قال تعاىل( 751 نَد رَبِ ُكْم أََفاَل ُيَحآجُّوُكم بِِه عِ َلْيُكْم لِ  عَ اّلل ُ  قَاُلوْا َأحُتَدِ 

 ؟قلونفال تع( ملاذا ختم هذه اآلية بقوله أ76البقرة( )تَ ْعِقُلونَ 
هو ف، به وأعطاه سالحه ليقتله، عدوه على عورة نفسه ألن من دلَّ  -

 .مقلوب العقل
 .ألن األصل ِف احملاججة هو استعمال العقل -
 .ألن العقل يهدي إىل احلق واخلْي -
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 .حجة له أو عليه لإلنسانألن الكالم العاقل  -
 

َلةا َفَسْوَف : )قال تعاىل( 752 اّلل َ  ِلِه ِإن َشاء ِإنَّ  ِمن َفضْ اّلل ُ  يُكمُ يُ ْغنِ َوِإْن ِخْفُتْم َعي ْ
 ؟ هذه اآليةِف( ملاذا علق الغىن على املشيئة 28التوبة( )َعِليٌم َحِكيمٌ 

ب ملطلو اأن  لتعليم رعاية األدب مع هللا ومراعاة عدم االعتماد على -
 .سيحصل حتماا بل ال بد من دوام التضرع

 .لطاعةألن التعليق يفيد أن الغىن معلق اب -
ه جاءت قدمةألن التعليق هو نتيجة حتمية ملقدمة صحيحة فمن حقق امل -

 .النتيجة
 .زاءألن التعليق يفيد التقيد بشرط فمىت حتقق الشرط جاء اجل -

 
ُ َعَلى  اْلتَ َقى اجلَْْمَعا اِن يَ ْومَ ْرقَ اْلفُ  َوَما أَنزَْلَنا َعَلى َعْبِدًَن يَ ْومَ : )قال تعاىل( 754 ِن َواّلل 

 ؟مداا()عبدًن( ومل يقل )حم ( ملاذا قال ِف هذه اآلية41األنفال( )َشْيٍء َقِديرٌ  ُكل ِ 
ألهنا و سلم و صلى هللا عليه ألن وصف العبودية من أشرف أوصاف النيب  -

 .تشعر بكمال العناية والتكرمي
 .ألن النيب كان كثْي التضرع إىل هللا يوم الفرقان -
 .الربوبية ألن وصف اإلنسان ابلعبودية إظهار حلقيقة -
 .ألن العبد شأنه الطاعة واالنقياد ألوامر مواله -

 
( 49الشورى( )ُكورَ اُء الذُّ ن َيشَ ِلمَ  يَ َهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإًَناثا َويَ َهبُ : )قال تعاىل (755

 ؟ملا قدم سبحانه اإلًنث على الذكور ِف هذه اآلية
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  يفعل ماأن هللا ياًنا وب، وتقدمي ملا أخره أهل اجلاهلية، جْباا وتكرمياا هلن -
 .يشاء الوالدان يشاء ال ما

 .تقوية ملكانة األنثى لكوهنا العنصر األضعف من الذكر -
 .لبيان أن األنثى أصل اإلجناب والتكاثر -
 .للفت النظر لالهتمام ابألنثى ورعايتها والعناية هبا -

 
ة أو غراب سورة كرمية تكرر فيها حرف العطف )أم( ست عشرة مرة دون( 756
 ؟هذه السورة ماف، أو تكرير للمعاينتنافر 

 .سورة الطور -
 .سورة الذارايت -
 .سورة النجم -
 .سورة القمر -

 
 َتْظَمُأ ِفيَها َواَل  أَنََّك اَل وَ . ىْعرَ ت َ ِإنَّ َلَك َأالَّ جَتُوَع ِفيَها َواَل ) :قال تعاىل( 757

 الظمأو ، ية اجلوع ابلعري( ملاذا قابل هللا ِف هذه اآل119 - 118 طه( )َتْضَحى
 ؟ابلضحى

اطن ة البرار حلوالظمأ موجب ،  الظاهرملألن اجلوع أمل الباطن والعري أ -
 .والضحى موجب حلرارة الظاهر

 .ألن اجلوع من لوازمه العري والظمأ من لوازمه احلر -
 .ألن العري عالمة اجلوع وألن احلر عالمة الظمأ -
 .ألن العري واجلوع متالزمان وألن الظمأ واحلر متالزمان -
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ُم مَّانَِعتُ ُهْم ُحُصو ) :قال تعاىل( 758 ْن َحْيُث ملَْ َأاَتُهُم اّللَُّ مِ فَ  اّللَِّ مِ نَ  هُنُمَوظَنُّوا َأهنَّ
ْلُمْؤِمِننَي فَاْعَتْبُوا اَي اْيِديِهْم َوأَْيِدي هَتُم أبَِ بُ ُيو  ونَ حَيَْتِسُبوا َوَقَذَف ِف قُ ُلوهِبُِم الرُّْعَب خُيْرِبُ 

ما و ، صون إىل كلمة بيوت( ملاذا عدل القرآن عن كلمة ح2احلشر( )اأْلَْبَصارِ أُويل 
 ؟الذي تغْي ِف هذه احلصون حىت صارت بيواتا 

ف اخلو  تيجةنألن احلصون أصبحت كأهنا بيواتا عادية ال يعتمد عليها  -
 .والرعب الذي أصاب أصحاهبا

 .ألن احلصون ال قيمة هلا عند ما يهدد أمن أهلها -
 .هددةون اليت ال تقي من اهلجوم عليها كأهنا بيوت مألن احلص -
 .ألن احلصون تفقد قوهتا بضعف سكاهنا -

 
ِلَماٍت ْْياا مِ نُكنَّ ُمسْ َواجاا خَ  َأزْ ِدَلهُ َعَسى رَبُُّه ِإن طَلََّقُكنَّ َأن يُ بْ ) :قال تعاىل( 759

مل ترد  ذا( ملا5التحرمي( )اراا َوأَْبكَ  تٍ يِ َباث َ  مُّْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت اَتئَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاتٍ 
 ؟ووردت بني )ثيبات وأبكاراا(، الواو بني الصفات الست األوىل

 .ألهنما صفتان متنافيتان والواو بينهما تفيد التنويع -
 .لبيان أن العطف يفيد املغايرة فالثيبات غْي األبكار -
 .لبيان الصفات الصاحلة ِف املرأة ثيباا كانت أو بكراا  -
 .انخْيية املرأة البكر على املرأة الثيب فليستا سي لبيان -

 
َناُه ُحْكماا ) عليه السالمِف شأن يوسف  :قال تعاىل( 760 ُه آتَ ي ْ َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَّ

عليه ( وقال تعاىل: ِف شأن موسى 22يوسف( )َوِعْلماا وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ 
ُه )السالم  َناُه ُحْكماا َوِعْلماا وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَّ ( َواْستَ َوى آتَ ي ْ
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( ملاذا ذكر استوى ِف اآلية الثانية عند ذكر موسى ومل يذكرها ِف 14القصص)
 ؟األوىل عند ذكر يوسف

 .ألن سيدًن يوسف أوحي إليه ِف صباه ِبالف سيدًن موسى -
 .سىين كسيدًن مو ألن سيدًن يوسف ليس ِف القوة واجللد البد -
 .ألن سيدًن يوسف مل يلق معاًنة بنفس سوية سيدًن موسى -
 .وسىمدًن ألن سيدًن يوسف كانت مواجهته للطغاة كفرعون أقل من سي -

 
 َرُجالا َأن انَُه أَتَ ْقتُ ُلونَ ْكُتُم ِإميَ َن يَ َعوْ َوَقاَل َرُجٌل مُّْؤِمٌن مِ ْن آِل ِفرْ : )قال تعاىل (761

 ؟( ملاذا نك ر كلمة رجالا 28غافر) ..(يَ ُقوَل َريبِ َ اّللَُّ 
موسى أبنه  يعرف ه الاستدراجاا هلم بطريق النصح واملالطفة وإيهاماا هلم أن -

 .نيب أو مؤمن
 .جولةلإلشارة إىل أن األنبياء مجيعاا ينبغي أن يتصفوا ابلر  -
 .لإلشارة إىل أسلوب حكيم ِف الدعوة وهو أسلوب التجاهل -
 .أي نيب من األنبياء مطلقاا لإلشارة إىل حرمة قتل  -

 
غافر( ملا ختم مؤمن 28( )ذَّابٌ ُمْسِرٌف كَ  منِإنَّ اّللََّ اَل يَ ْهِدي : )قال تعاىل( 762

 ؟سىمو  آل فرعون حديثه هبذه الكلمات ِف اآلية مع أنه كان يتحدث عن
 .غيانهون وطللتعريض بكذب فرع، ختمه مبا يفهم منه أنه غْي مصدق له -
 .موسى والتعريض ضالل فرعونلإلشادة مبنهج  -
 .لإلشارة إىل استعمال أسلوب التورية عند خوف ظامل -
 .ذابلإلشارة إىل أسلوب استعمال التقية عند خوف القتل والع -
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الشورى( ورد لفظ )سيئة(  40( )َوَجزَاء َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة مِ ثْ ُلَها: )قال تعاىل( 763
 ؟فما مها، مرتني ِف اآلية بلفظ واحد ومعنيني ُمتلفني

 .السيئة األوىل املعصية والثانية جزاء املعصية -
 .السيئة األوىل القتل والثانية القصاص -
 .السيئة األوىل الظلم والثانية االنتقام -
 .السيئة األوىل العدوان والثانية رده -

 
ُلَماِت َجَعَل الظُّ أَلْرَض وَ  َوااَواتِ احلَْْمُد ّللِِ  الَِّذي َخَلَق السَّمَ : )قال تعاىل( 764
 ؟األنعام( ملاذا أفرد النور ومجع الظلمات 1)( َوالنُّورَ 

ها مجع ألن طريق احلق واحد مضيء وطرق الباطل كثْية مظلمة لذا -
 .ابلظلمات وأفرد طريق احلق ابلنور

 .ضوءت الألن أهل الباطل يعملون ِف الظالم وأهل احلق يعملون حت -
اهتم وحي احلق وجوههمألن أهل الباطل وجوههم وحياهتم مظلمة وأهل  -

 .منورة
 مئنونق مطألن أهل الباطل يتيهون ويتخبطون بسبب الظالم وأهل احل -

 .مراتحون ألهنم على نور
 

َها ِِبََْبٍ أَ  َسآتِيُكم راا ًنَ ْسُت ِإْذ قَاَل ُموَسى أِلَْهِلِه ِإين ِ آنَ : )قال تعاىل( 765 ْو مِ ن ْ
وََكْيَف َتْصْبُ َعَلى : )وقال تعاىل (7النمل( )ُلونَ آتِيُكم ِبِشَهاٍب قَ َبٍس لََّعلَُّكْم َتْصطَ 

ضم َْب ابلفتح واخلُْْب ابل( ما الفرق بني اخلَ 68الكهف( )َما ملَْ حتُِْط ِبِه ُخْْباا 
 ؟والسكون

 .باطنةور الألماباخَلَْب هو العلم ابألمور الظاهرة واخلُْْب هو العلم  -
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 .ثاحلد نقلاحلرفية ب اخَلَْب هو السطحية ِف نقل احلدث واخلْب هو -
 .طأاخَلَْب ما حيتمل الصواب واخلطأ واخلُْب ال حيتمل اخل -

 .سعةوا اخَلَْب ال حيتاج إىل كثْي ِخْبة واخلْبة مثرة ِخْبة
 
ملَ  البقرة(233( )َوَلِدهِ  لَُّه بِ ُلودٌ  َموْ اَل ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوالَ : )قال تعاىل( 766

 ؟لده(له بو  ولوداآلية إىل كل من الوالدين )والدة بولدها( )مأضاف الولد ِف 
ضرار لإل لطلب االستعطاف واإلشفاق فال تكون العداوة بينهما سبب -

 .به
 .دمهاحأألن الولد حباجة إىل األبوين معاا دون االستغناء عن  -
 .ألن الولد مييل إىل األب حباا كما مييل إىل األم -
 .دون أمألن الولد جيوع دون أب ويضيع  -

 
 َأن يُِتمَّ َلنْيِ ِلَمْن أَرَادَ نْيِ َكامِ ْولَ  حَ َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ : )قال تعاىل (767

قال  مل( 233البقرة) ..(ُروفِ اِبْلَمعْ  نَّ َوهتُُ الرََّضاَعَة َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكسْ 
 ؟املولود له ومل يقل الوالد

 .يهالوالدات يلدن لآلابء ال هلن ولذا ينسب الولد ألبألن  -
 .ليبني أن نفقة الولد على الوالد ال على الوالدة -
 .ليبني أن رضاعة الولد حق للوالد على الوالدة -
 .دوالللنهي عن اإلضرار ابلزوج كونه شريكاا هلا ِف رعاية األ -

 
جه ا أخر ميع مج آية كرمية من كتاب هللا مكونة من أربع كلمات دلت على( 768

 هي؟ فما، هللا من األرض قواتا ومتاعاا 
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َها َماءَها َوَمْرَعاَها -  .(النازعات 31( ))َأْخرََج ِمن ْ
 .النبأ( 15( ))لُِنْخرَِج ِبِه َحب اا َونَ َبااتا  -
 .طه( 53( ))فََأْخَرْجَنا ِبِه أَْزَواجاا مِ ن ن ََّباٍت َشىتَّ  -
 .ياء(األنب 30( )حي)َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء  -

 
( ء َما يَزُِرونَ َأاَل َسا ِهمْ ُهورِ ظُ َوُهْم حَيِْمُلوَن َأْوزَاَرُهْم َعَلى : )قال تعاىل( 769

 ؟( ملاذا قال على ظهورهم ومل يقل على رؤوسهم31األنعام)
 .إشارة إىل ثقل األوزار ألن الظهر أقوى للحمل من الرأس -
 .كاحلمل الثقيلإشارة إىل عظيم وزرهم وجرمهم فهو   -
  .بإشارة إىل أن األوزار تركبهم ومتتطيهم فتجعلهم كالدوا -
 .إشارة إىل فضيحتهم يوم القيامة على رؤوس األشهاد -

 
نة ل اجلمة أهآية بليغة موجزة مجعت عيوب مخر الدنيا كلها وبينت سال( 770
 فما هي؟منها، 
َها َواَل يُنزُِفونَ  -  .ة(قعالوا 19( ))اَل ُيَصدَُّعوَن َعن ْ
َها يُنَزُفونَ  -  .الصافات( 47( ))اَل ِفيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعن ْ
ٍة ل ِلشَّارِِبنيَ  -  .لصافات(ا 46)( )َوَأهْنَاٌر مِ ْن مَخٍْر لَّذَّ
 .ت(الصافا 45( ))يُطَاُف َعَلْيِهم ِبَكْأٍس ِمن مَِّعنيٍ  -

 
َوَصدٌّ  َتاٌل ِفيِه َكِبْيٌ قِ يِه ُقْل فِ اٍل ِقتَ  َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر احْلَرَامِ ) :قال تعاىل (771

َنُة َأْكَْبُ عِ ِه ِمْنُه َأْكَْبُ اُج أَْهلِ ِإْخرَ  وَ َعن َسِبيِل اّللِ  وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد احْلَرَامِ  نَد اّللِ  َواْلِفت ْ
 ؟نزلت هذه اآلية ( ِف أي سرية من سرااي الرسول217البقرة( )..ِمَن اْلَقْتلِ 
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 .جرةلله هللا بن جحش ِف أول رجب من السنة الثانية ِف سرية عبد -
 .ةِف سرية عمْي بن عدي ِف رمضان من السنة الثانية للهجر  -
 .هجرةة للِف سرية سامل بن عمْي العمري ِف شوال من السنة الثاني -
 .جرية اهلِف سرية سعد بن أيب وقاص ِف ذي القعدة من السنة األوىل -

 
 ؟قينقاع تناولت غزوة بينما اآلية القرآنية اليت ( 772

ْد َكاَن قَ ( )بِْئَس اْلِمَهادُ َهنََّم وَ جَ ىَل إِ وَن ُقل ل ِلَِّذيَن َكَفُروْا َستُ ْغَلُبوَن َوحُتَْشرُ ) -
 .(13-12آل عمران) ..(َلُكْم آيٌَة ِف ِفئَ َتنْيِ اْلتَ َقَتا

ّللَُّ َعَلى ُكلِ  ا َتَطُؤوَها وََكاَن ملَّْ ْرضاا  َوأَ مْ َوَأْورََثُكْم َأْرَضُهْم َوِداَيَرُهْم َوأَْمَواهلَُ ) -
 .(27األحزاب( )َشْيٍء َقِديراا 

وهِبُِم ْم َوَقَذَف ِف قُ لُ َصَياِصيهِ   ِمنَتابِ َوأَنَزَل الَِّذيَن ظَاَهُروُهم مِ ْن أَْهِل اْلكِ ) -
 .(26اباألحز )( اا الرُّْعَب َفرِيقاا تَ ْقتُ ُلوَن َوََتِْسُروَن َفرِيق

 .(19الفتح( )اا َحِكيماا زِيز  عَ ِثْيَةا أَيُْخُذوهَنَا وََكاَن اّللَُّ َوَمَغاِِنَ كَ ) -
 

 ؟ما اآلية القرآنية اليت تناولت غزوة محراء األسد( 773
ْحَسُنوْا أَ ْلَقرُْح لِلَِّذيَن اَصاهَبُُم أَ َما  ْعدِ الَِّذيَن اْسَتَجابُوْا ّللِِ  َوالرَُّسوِل ِمن ب َ ) -

ُهْم َوات ََّقواْ َأْجرٌ   .(172آل عمران( )َعِظيمٌ  ِمن ْ
آل ( )ْعَلَم اْلُمْؤِمِننيَ ّللِ  َولِي َ ِن اِإذْ َوَما َأَصاَبُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اجلَْْمَعاِن فَبِ ) -

 .(166عمران
ُتم ) - َو ِمْن ِعنِد هُ َأَّنَّ َه َذا ُقْل  ا قُ ْلُتمْ َلي ْهَ ث ْ م ِ أََوَلمَّا َأَصابَ ْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصب ْ

 .(165انل عمر آ( )ِإنَّ اّلل َ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ أَنْ ُفِسُكْم 
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(  ممِ َّا جَيَْمُعونَ ّللِ  َوَرمْحٌَة َخْْيٌ ارٌَة مِ َن ْغفِ َلمَ  َولَِئن قُِتْلُتْم ِف َسِبيِل اّللِ  أَْو ُمتُّمْ ) -
 .(157آل عمران)

 
 ؟ما اآلية اليت تناولت فتح مكة املكرمة( 774

ُ إِ َمْسِجَد احْلَرَاَم ُخُلنَّ الْ َتدْ قِ  لَ َرُسوَلُه الرُّْؤاَي اِبحلَْ َلَقْد َصَدَق اّللَُّ ) - ن َشاء اّللَّ
ا َفَجَعَل ِمن  َما ملَْ تَ ْعَلُمو وَن فَ َعِلمَ افُ  ختََ آِمِننَي حُمَلِ ِقنَي ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِ رِيَن اَل 

 .(27الفتح( )ُدوِن َذِلَك فَ ْتحاا َقرِيباا 
 .(1الفتح( )فَ ْتحاا مُِّبيناا  ِإًنَّ فَ َتْحَنا َلكَ ) -
 .(1ِإَذا َجاء َنْصُر اّللَِّ َواْلَفْتُح {النصر) -
ُعوُدوْا ت َ ْْيٌ لَُّكْم َوِإن خَ وْا فَ ُهَو نتَ هُ ن تَ ِإن َتْستَ ْفِتُحوْا فَ َقْد َجاءُكُم اْلَفْتُح َوإِ ) -

( ِمِننيَ اّلل َ َمَع اْلُمؤْ  َرْت َوَأنَّ َكث ُ   َلوْ نَ ُعْد َوَلن تُ ْغيِنَ َعنُكْم ِفئَ ُتُكْم َشْيئاا وَ 
 .(19األنفال)
 

وقول  لتقوىامها  حدد القرآن الكرمي أساسني الستقامة احلياة ِف اجملتمع( 775
 ؟فما اآلية الدالة على ذلك، احلق

 َأْعَماَلُكْم ُيْصِلْح َلُكمْ . يداا ْوالا َسدِ وا ق َ ُقولُ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّللََّ وَ ) -
-70( )اَز فَ ْوزاا َعِظيماا  فَ َقْد فَ وَلهُ َرسُ وَ يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اّللََّ وَ 

 .األحزاب( 71
رَِمنَُّكْم َشَنآُن ْلِقْسِط َواَل جيَْ ُشَهَداء ابِ   ّللِ ِ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَ وَّاِمنيَ ) -

 اّلل َ َخِبٌْي مبَا ات َُّقوْا اّلل َ ِإنَّ ت َّْقَوى وَ  لِلَربُ ِدُلوْا ُهَو أَق ْ قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوْا اعْ 
 .(8املائدة( )تَ ْعَمُلونَ 
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وْا ِف َسِبيِلِه ْلَوِسيَلَة َوَجاِهدُ اْا ِإلَيِه تَ ُغو اب ْ  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اّلل َ وَ اي)َ  -
 .(35املائدة( )َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

َنُفسِ ا َوأَنِفقُ يُعو َأطِ فَات َُّقوا اّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم َوامْسَُعوا وَ ) - ُكْم َوَمن يُوَق وا َخْْياا ألِ 
 .(16بنتغاال( )ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 
بها من يز طير وميآية كرمية مسى هللا فيها القلب عقالا ألنه يعقل األمو ( 776

 ؟هذه اآلية ماف، خبيثها
َمُعوَن ا َأْو آَذاٌن َيسْ ْعِقُلوَن هبَِ ٌب ي َ ُلو ق ُ أَفَ َلْم َيِسْيُوا ِف اأْلَْرِض فَ َتُكوَن هَلُْم ) -

َا اَل تَ ْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن ت َ  ( يِت ِف الصُُّدورِ ُقُلوُب الَّ ى الْ ْعمَ هِبَا فَِإهنَّ
 .(46احلج)

َوابِ  ِعنَد اّللِ  ) -  .(22األنفال( )ْعِقُلونَ ِذيَن اَل ي َ الَّ  ْكمُ الصُّمُّ اْلبُ ِإنَّ َشرَّ الدَّ
يالا مَّا َواأْلَْفِئَدَة قَلِ  أْلَْبَصارَ  َواْمعَ ُقْل ُهَو الَِّذي أَنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّ ) -

 .(23امللك( )َتْشُكُرونَ 
 أَْبَصارُُهْم َواَل ُهْم مَسُْعُهْم َواَل ْغىَن َعن ْ أَ َما ةا فَ َوَجَعْلَنا هَلُْم مَسْعاا َوأَْبَصاراا َوأَْفِئدَ ) -

وا ِبِه اَق هِبِم مَّا َكانُ ّللَِّ َوحَ ِت اايَ ِبِ أَْفِئَدهُتُم مِ ن َشْيٍء ِإْذ َكانُوا جَيَْحُدوَن 
 .(26األحقاف( )َيْستَ ْهزُِئون

 
ِه َسِكيَنٌة مِ ن لتَّابُوُت ِفيُكُم ان أَيْتِيَ ِه أَ ْلكِ مُ َوَقاَل هَلُْم نِِبي ُُّهْم ِإنَّ آيََة : )قال تعاىل( 777

 َذِلَك آليَةا لَُّكْم ْلَمآلِئَكُة ِإنَّ ِف اِمُلُه وَن حتَْ ارُ رَّبِ ُكْم َوبَِقيٌَّة ممِ َّا تَ َرَك آُل ُموَسى َوآُل هَ 
 ؟ا آل موسى وآل هارونالبقية اليت تركه ما( 248البقرة( )ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ 

 .األلواحعصا موسى ونعليه وبعض  -
 .صحف من التوراة -
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 .صور األنبياء -
 .العلم واحلكمة -

 
 ؟فما اآلية الدالة على ذلك، الذكر سالح من ال سالح له( 778

 .(42طه( )ْكرِي ذِ اْذَهْب أَنَت َوَأُخوَك ِِباَييت َواَل تَِنَيا ِف ) -
 .(152البقرة( )ُرونِ ْكفُ تَ فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُرواْ يل َواَل ) -
ُدوِ  َن اْلَقْوِل اِبْلغُ مِ اجْلَْهِر  ُدونَ  وَ َواذُْكر رَّبََّك ِف نَ ْفِسَك َتَضرُّعاا َوِخيَفةا ) -

 .(205األعراف( )َواآلَصاِل َواَل َتُكن مِ َن اْلَغاِفِلنيَ 
( أَْعَمى يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  ََنُْشرُهُ كاا وَ َضن َوَمْن أَْعَرَض َعن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشةا ) -

 .(124طه)
 

ما ه ومعنا ؟(نِ َزواوالن َّ  ِحْيَل بني الَعْْيِ قد ) :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 779
 .حياوله اإلنسان ويتمناه وال يصل إليه

نَ ُهْم َوَبنْيَ َما َيْشتَ ُهوَن َكَما ) - ْم َكانُوا ِف مِ ن قَ ْبُل ِإهنَُّ  ْشَياِعِهم أبَِ ِعلَ فُ َوِحيَل بَ ي ْ
 .(54سبأ( )مُّرِيبٍ َشكٍ  

نَ ُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمغْ ) -  .(43هود)( نيَ َرقِ َوَحاَل بَ ي ْ
 .(24األنفال( )نَ  ِإلَْيِه حُتَْشُرو ِه َوأَنَّهُ ْلبِ َوق َ  َواْعَلُمواْ َأنَّ اّلل َ حَيُوُل َبنْيَ اْلَمْرءِ ) -
َها ِحَوالا ) - ُغوَن َعن ْ  .(108فلكها( )َخاِلِديَن ِفيَها اَل يَ ب ْ

 
 ؟ما السور اليت تسمت أمساؤها أبمساء األزمنة( 780

 .مجيع اإلجاابت صحيحة -
 .الفجر -اجلمعة -
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 .الضحى -الليل  -
 .الفلق -العصر -

 
 ؟هللا تعاىل صفاتات الواردة ِف حكم اآلايت املتشاهبما  (781

عطيل والت لشبهعن ااعتقادًن  هللا تعاىل ِف مع تنزيه َتويلها َّنسك عن -
 .إال هللا َتويلها ونقول ال يعلم

 .ال مدخل للتأويل فيها -
 .جيوز َتويلها مبا يليق جبناب هللا تعاىل -
 .جيوز َتويل بعض آايت الصفات والبعض ال جيوز -

 
 ؟لكدر(ا)وعند صفو الليايل حيدث  :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 782

 .نعام(األ 44( )مُّْبِلُسونَ  فَِإَذاُهم َتةا بَ غْ  )َحىتَّ ِإَذا َفرُِحواْ مبَا أُوُتواْ َأَخْذًَنُهم -
َمْوُج ِمن  اِصٌف َوَجاءُهُم الْ ا رِيٌح عَ اءهتَْ ا جَ َوَجرَْيَن هِبِم ِبرِيٍح طَيِ َبٍة َوَفرُِحوْا هبَِ ) -

 .(22يونس) ..(ُكلِ  َمَكانٍ 
نْ يَ وْا اِبحلَْ َفرِحُ  وَ اّلل ُ يَ ْبُسُط الر ِْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَ َقِدرُ ) - نْ َيا ا َومَ َياِة الدُّ ا احْلََياُة الدُّ

 .(26الرعد( )ِف اآلِخرَِة ِإالَّ َمَتاعٌ 
ُْم قَادِ َظنَّ أَهْ ْت وَ ي َّنَ َحىتََّ ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض ُزْخرُفَ َها َوازَّ ) - َها ُلَها َأهنَّ ُروَن َعَلي ْ

ِس َكَذِلَك تَ ْغَن اِبأَلمْ  ملَّْ يداا َكَأن َحصِ  اَهاَأاَتَها أَْمُرًَن لَْيالا َأْو هَنَاراا َفَجَعْلنَ 
 .(24يونس( )نُ َفصِ ُل اآلاَيِت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 

 
 ؟يق هيالصد يب بكرأاملعركة اليت استشهد فيها سبعون قارائا ِف زمن  (783

 .ةاليمام -
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 فتوح الشام. -
 فتوح العراق. -
 القادسية. -

 
 املراد جبمع القرآن الكرمي هو؟( 784

 ر.ِف الصدو ه ِف السطور وحفظه تكتاب   -
 كتابته ِف األلواح. -
 حفظه ِف الصدور. -
 جتميع مجيع ما كتب من القرآن.  -

 
 ؟ميالكر  ِف آايت القرآن جيوز فيه النسخ ةتيواحد من األمور اآل( 785

 . عبادات واملعامالتأحكام ال -
  .آايت اإلميان ابلقدر -
  هللا تعاىل. صفاتآايت  -
 .أخبار األمم املاضية -

 
 هو؟عدد السور املكية واملدنية ما ( 786

 سورة. 29سورة، واملدنية  85املكية  -
 سورة. 35سورة، واملدينة  80املكية  -
 سورة. 33 سورة، واملدنية 81املكية -
 سورة.27سورة، واملدنية  87املكية  -
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 ."، وصاحبهالْبهان ِف علوم القرآنمن الكتب اهلامة ِف علوم القرآن " (787
 .بدر الدين الزركشي  -
 جالل الدين السيوطي. -
 الشوكاين. -
 الطْبي. -

 
 ."اإلتقان ِف علوم القرآن"من الكتب اهلامة ِف علوم القرآن   ( 788

 جالل الدين السيوطي  -
 الشوكاين. - -
 الطْبي. - -
 .الزركشي -

 
 املؤلفة ِف أسباب النزول؟الكتب أشهر  َما (789

 لباب النقول ِف أسباب النزول، للحافظ السيوطي. -
 .جهوريأل، لسباب النزولالرمحن ألرشاد إ -
 .الواحدياحلسن  ، أليبأسباب نزول القرآن -
 تفسْي ابن كثْي. -

 
 ما مصادر أسباب النزول؟( 790

 احلديث الصحيح الصريح. -
 القرآن الكرمي. -
 احلديث املرسل. -
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 القياس. -
 

 ل من صنف ِف القراءات؟أوَّ  نْ مَ  (791
م. -  أبو ُعبيد القاسم بن سالَّ
 الكوِف.أمحد بن جبْي  -
 إمساعيل بن إسحاق املالكي. -
 أبو جعفر بن جرير الطْبي. -

 
 القراء؟طبقات  تراجم من أول من صنف ِف( 792

 .عبد هللا الذهيبأبو  -
 .أبو اخلْي بن اجلزري -
 إمساعيل بن إسحاق املالكي. -
 أبو جعفر بن جرير الطْبي. -
 

 ما أركان القراءة الصحيحة للقرآن الكرمي؟ ( 793
 اإلجاابت.مجيع  -
 موافقة القراءة للغة العربية. -
 موافقة القراءة لرسم املصحف العثماين. -
 .أن يصح سندها من القارئ إىل النيب صلى هللا عليه وسلم -

 
 من فوائد اختالف قراءات القرآن؟( 794

 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
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 الشعور بعظمة هذا الدين وأن القرآن من رب العاملني. -
 ِف النطق واللفظ.التوسعة على الناس  -
 التوسعة على الناس ِف األحكام الفقهية. -

 
 ما كيفيات قراءة القرآن؟( 795

 مجيع اإلجاابت صحيحة. -
 التحقيق. -
 احلدر. -
 التدوير. -

 
 ؟)سبق السيف العذل( :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 796

 .وسف(ي 41( ))ُقِضَي اأَلْمُر الَِّذي ِفيِه َتْستَ ْفِتَيانِ  -
نَ ُهم اِبْلِقْسِط َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ )ُقِضَي  -  .يونس( 47( )بَ ي ْ
 44)( ْوِم الظَّاِلِمنيَ داا ل ِْلقَ  بُ عْ ِقيلَ )َوُقِضَي اأَلْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوِديِ  وَ  -

 .هود(
 .(اهيمإبر  22( )َد احلَْق ِ َدُكْم َوعْ  َوعَ ّلل َ ا)َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اأَلْمُر ِإنَّ  -
 
 ؟د(مصائب قوم عند قوم فوائ) :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 797

 .ل عمران(آ 120( ))َوِإن ُتِصْبُكْم َسيِ َئٌة يَ ْفَرُحواْ هِبَا -
ُواْ مبُوَسى  - ُهْم َسيِ َئٌة َيطَّْيَّ  .ألعراف(ا 131( )هُ مَّعَ  َمنوَ )َوِإن ُتِصب ْ
ُهْم َسيِ َئٌة يَ ُقوُلوْا َه ِذِه  -  .النساء( 78( )كَ ندِ عِ ِمْن )َوِإن ُتِصب ْ

 .لنساء(ا 79( ))َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيِ َئٍة َفِمن ن َّْفِسكَ 
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 ؟يها(فمن حفر ألخيه حفرة وقع ) :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 798

يِ ُئ ِإالَّ أبهله -  فاطر( 43( ))َواَل حيَِيُق اْلَمْكُر السَّ
ُ َخْْيُ  - ُ َواّلل   (آل عمران 54)( ينَ رِ اْلَماكِ  )َوَمَكُرواْ َوَمَكَر اّلل 
 الرعد( 42( )يعاا ُر مجَِ َمكْ )َوَقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم فَِلل ِه الْ  -
ُ َسيِ َئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق  -  ر(غاف 45( ) اْلَعَذابِ َعْوَن ُسوءُ ِفرْ  لِ ِبِ )فَ َوقَاُه اّللَّ

 
 ؟ليها()رج كرعوهبا  كل شاة معلقة من) :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 799

 .املدثر( 38)( )ُكلُّ نَ ْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ  -
 .فاطر( 18)( َتزُِر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى)َوال  -
 .إلسراء(ا 13) (هِ )وَُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطآئِرَُه ِف ُعُنقِ  -
 .فاطر( 18( )َشْيءٌ  ْنهُ ْل مِ )َوِإن َتدُْع ُمثْ َقَلٌة ِإىَل مِحِْلَها اَل حُيْمَ  -
-  
 ؟()املأمول خْي من املأكول :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 800

 .(الضحى 4( ))َوَلآْلِخرَُة َخْْيٌ لََّك ِمَن اأْلُوىَل  -
 .إلسراء(ا 21) (الا )َوَلآلِخرَُة َأْكَْبُ َدَرَجاٍت َوَأْكَْبُ تَ ْفِضي -
 .ران(آل عم 198)( )َوَما ِعنَد اّللِ  َخْْيٌ لِ ألَبْ رَارِ  -
ُمواْ ألَنُفِسُكم مِ ْن َخْْيٍ جتَِدُ  -  .البقرة( 110)( ّلل ِ انَد عِ وُه )َوَما تُ َقدِ 

 
 ؟الصياد( م علىسلَّ  )لو كان ِف البوم خْي ما :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم (801

مْسََعُهمْ ) - ُ ِفيِهْم َخْْياا ألَّ  .نفال(األ 23( )َوَلْو َعِلَم اّلل 
- ( ُ  .األنفال( 70( )ِخذَ  ممِ َّا أُ ْْياا خَ ُكْم ِف قُ ُلوِبُكْم َخْْياا يُ ْؤتِ ِإن يَ ْعَلِم اّلل 
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 .لبقرة(ا 216( )َوَعَسى َأن حتُِبُّوْا َشْيئاا َوُهَو َشرٌّ ) -
 .القصص( 50( )ِم اّلل ِ زِِل ِبِعلْ ا أُنفَِإن ملَّْ َيْسَتِجيُبواْ َلُكْم فَاْعَلُمواْ أَّنََّ ) -

 
قال عن  ملاعون( ملَ ا 5( )ُهْم َعن َصاَلهِتِْم َساُهونَ الَِّذيَن : )قال تعاىل( 802

 ؟صالهتم ومل يقل ِف صالهتم
 .اا عمد ألنه أراد املنافقني الذين يؤخرون الصالة عن وقتها -
 .ألنه أراد الكافرين البعيدين عن أدائها -
 .ألنه أراد املسلمني املهملني هلا الغافلني عنها -
 .البعيدين عنهاألنه أراد العصاة التاركني هلا  -

 
َأَو  . اِسُقونَ ُر هِبَا ِإالَّ اْلفَ َما َيْكفُ ٍت وَ َناَوَلَقْد أَنزَْلَنا ِإلَْيَك آاَيٍت بَ ي ِ : )قال تعاىل( 803

ُهم بَ  قرة( ما سر الب100)( يُ ْؤِمُنونَ رُُهْم الَ َأْكث َ  لْ ُكلََّما َعاَهُدوْا َعْهداا ن ََّبَذُه َفرِيٌق مِ ن ْ
 ؟سياق اآلايت اختيار كلمة )كلما( ِف

 .لبيان أن نقض العهود طبيعة متأصلة ومتكررة عند اليهود -
 .للتحذير من الوثوق بعهود اليهود -
 .هودالع لبيان أن اليهود قسمني قسم ال يرعى العهود وآخر حيرتم -
 .للتحذير من إعطاء عهود ومواثيق لليهود -

 
ْم   مَخَْسٌة َساِدُسهُ يَ ُقوُلونَ وَ ُهْم َكْلب ُ   َسيَ ُقوُلوَن َثاَلثٌَة رَّاِبُعُهمْ : )تعاىلهللا قال ( 804

َعٌة َواثَ  هِتِم مَّا يَ ْعَلُمُهْم ْم ُقل رَّيبِ  أَْعلَ  َكْلبُ هُ نُ ُهمْ مِ َكْلبُ ُهْم َرمْجاا اِبْلَغْيِب َويَ ُقوُلوَن َسب ْ ُم ِبِعدَّ
ُهْم أَ  ِفيهِ َتْستَ ْفتِ  َواَل  راا ِإالَّ قَِليٌل َفاَل مُتَاِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمرَاء ظَاهِ  ( 22الكهف( )َحداا م مِ ن ْ

 ؟لسرافما ، لهاوردت الواو ِف قوله )سبعة واثمنهم( ومل ترد ِف املوضعني قب
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لواو اب فاى صو لبيان أن الذين قالوا عددهم سبعة واثمنهم كلبهم هم عل -
 .قطعت ما بعدها من عدد

 .لبيان أن الكلب ًنل شرفاا بصحبته للصاحلني -
 .مع أهل الكهفلتخليد ذكر الكلب ووفائه  -
 .صواب على لبيان أن الذين قالوا عددهم سبعة واثمنهم كلبهم ليسوا -

 
 يت ابملعىنمسإَّنا هتا و السور الكرمية اليت مل يرد امسها ِف أي آية من آاي ما( 805

 ؟الوارد فيها
 .األنبياء واإلخالصالفاحتة و  -
 .وهود ويونس القصص -
 .املمتحنة والتحرمي والطالق -
 .والشعراءالتوبة والرعد  -

 
 ؟)من جهل شيئاا عاداه( :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 806

بُواْ مبَا -  .ونس(ي 39( )ملَْ حيُِيطُوْا ِبِعْلِمهِ  )َبْل َكذَّ
بُوا اِبلسَّاَعِة وَ  -  .الفرقان( 11)( ِعْياا لسَّاَعِة سَ  ابِ ذَّبَ َأْعَتْدًَن ِلَمن كَ )َبْل َكذَّ
بُوا اِبحلَْقِ  َلمَّا  -  .ق( 5( )رِيجٍ مَّ ْمٍر  أَ َجاءُهْم فَ ُهْم ِف )َبْل َكذَّ
         .(الْبوج 19)( )َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِف َتْكِذيبٍ  -

 
 ؟)ليس اخلْب كاملعاينة( :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 807

 .البقرة( 260( )ْليب ق َ نَّ َمئِ )قَاَل أََوملَْ تُ ْؤِمن قَاَل بَ َلى َولَ ِكن ل َِيطْ  -
َ َأَخاُف اّلل َ )ِإين ِ  -  .ل(األنفا 48( )ْلِعَقابِ  َشِديُد ااّلل ُ  وَ أََرى َما اَل تَ َرْوَن ِإين ِ
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 24( )راا َوأََقلُّ َعَدداا َعُف ًَنصِ  َأضْ  َمنْ يُوَعُدوَن َفَسيَ ْعَلُمونَ  )َحىتَّ ِإَذا رَأَْوا َما -
 .اجلن(

ْن ُهَو َشرٌّ َة َفَسيَ ْعَلُموَن مَ ا السَّاعَ ِإمَّ وَ اَب َحىتَّ ِإَذا رَأَْوا َما يُوَعُدوَن ِإمَّا اْلَعذَ ) -
ا  .مرمي( 75) (َمَكاًنا َوَأْضَعُف ُجْندا

 
 ؟)األطراف مدارك األشراف( :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 808

 .لقصص(ا 20( ))َوَجاء َرُجٌل مِ ْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى -
َها َخائِفاا َيرَتَقَُّب قَاَل  -  21( )ِم الظَّاِلِمنيَ َن اْلَقوْ يِن مِ َربِ  جَن ِ )َفَخرََج ِمن ْ

 .القصص(
 20)( ُعوا اْلُمْرَسِلنيَ ْوِم اتَّبِ  ق َ ايَ اَل )َوَجاء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى قَ  -

 .يس(
( َخْْيٍ َفِقْيٌ ْن أَنزَْلَت ِإيَلَّ مِ  ين ِ ِلَماإِ بِ  رَ اَل )َفَسَقى هَلَُما مُثَّ تَ َوىلَّ ِإىَل الظِ لِ  فَ قَ  -

 .القصص( 24)
 

 ؟)للحيطان أذان( :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 809
ُ َعِليٌم اِبل -  .وبة(الت 47( )ِلِمنيَ ظَّا)َوِفيُكْم مَسَّاُعوَن هَلُْم َواّلل 
 .ائدة(امل 41)( نَ )مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب مَسَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِي -
 .اإلسراء( 47( )َلْيكَ إِ وَن َتِمعُ َيسْ  ُعوَن ِبِه ِإذْ َيْسَتمِ  )َنَُّْن أَْعَلُم مبَا -
َها َمَقاِعَد لِلسَّمْ   )َوَأًنَّ  -  .ن(اجل 9)( عِ ُكنَّا نَ ْقُعُد ِمن ْ

 
م أيتيك احلرااتا و )احلالل ال أيتيك إال قو  :أي آية تشْي إىل معىن قوهلم( 810
 ؟جزافاا(
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ْبِت ِإْذ يَ ْعُدوَن ِف السَّ  َبْحِر ِإذْ  الْ رَةَ َحاضِ )وَاْسَأهْلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَّيِت َكاَنْت  -
ُلوُهم ُتوَن اَل ََتْتِيِهمْ اَل َيْسبِ  ْومَ َوي َ  ََتْتِيِهْم ِحيَتاهُنُْم يَ ْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّعاا   َكَذِلَك نَ ب ْ

 .(163األعراف( )مبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ 
 اّلل َ اَي خْلَِبيِث فَات َُّقواْ ا َكثْ رَُة َجَبكَ عْ ْو أَ )ُقل الَّ َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّيِ ُب َولَ  -

 .(100ةاملائد( )أُْويل األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 
َوالطَّيِ ُبوَن  َباُت لِلطَّيِ ِبنيَ َوالطَّي ِ  ثَاتِ ِبي)اخْلَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثنَي َواخْلَِبيُثوَن لِْلخَ  -

 .(26النور( )ٌة َورِْزٌق َكرميٌ م مَّْغِفرَ  هلَُ ُلونَ ُؤوَن ممَّا يَ ُقو لِلطَّيِ َباِت أُْولَِئَك ُمَْبَّ 
َْيُْكَمُه َضُه َعَلَى بَ ْعٍض فَ ِبيَث بَ عْ اخلَْ  َعلَ )لَِيِميَز اّلل ُ اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِ ِب َوجيَْ  -

يعاا فَ َيْجَعَلُه ِف َجَهنََّم أُْولَ ِئَك ُهمُ   .(37نفالاأل( )ُرونَ اسِ  اخلَْ مجَِ
 

( 8الشعراء ( )ِننيَ م مُّْؤمِ ثَ رُهُ  َأكْ َكانَ   ِإنَّ ِف َذِلَك آَليَةا َوَما) :تعاىل هللا قال (811
ين مرات ية مثااآل وقد تكررت هذه، التكرار من حماسن الفصاحة ِف القرآن الكرمي

 ؟هذه السورة ماف، ِف سورة واحدة
 .سورة الشعراء -
 .سورة النمل -
 .سورة القصص -
 .سورة العنكبوت -

 
رمي ن الكلقرآاكم مرة تكرر اخلطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف (812

 ؟بلفظ )قل(
 .مرة 332 -
 .مرة 333 -
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 .مرة 352 -
 .مرة 353 -

 
 فما هي؟، آية واحدة فقط من سورة النساء نزلت ِف مكة( 813

 النَّاِس َأن َحَكْمُتم َبنْيَ ِإَذا ْهِلَها وَ أَ ىَل ِت إِ )ِإنَّ اّلل َ أَيُْمرُُكْم َأن تُؤدُّوْا اأَلَماًنَ  -
يعاا بَ ِإنَّ اّلل َ  ِبهِ  ُكمحَتُْكُموْا اِبْلَعْدِل ِإنَّ اّلل َ نِِعمَّا يَِعظُ  ( ِصْياا  َكاَن مسَِ

 .(58النساء)
ْن َلُدْنُه َأْجراا اِعْفَها َويُ ْؤِت مِ َسَنةا ُيضَ ُك حَ  تَ ِإنَّ اّللََّ اَل َيْظِلُم ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َوِإنْ ) -

 (.النساء 40) (يمااَعظِ 
اَل َيْكُتُموَن وَ ى هِبُِم اأَلْرُض َلْو ُتَسوَّ  ُسولَ لرَّ ا)يَ ْوَمِئٍذ يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَعَصُوْا  -

 .(42النساء( )اّلل َ َحِديثاا 
رَاِهيَم َحِنيفاا ِإب ْ ات ََّبَع ِملََّة حُمِْسٌن و  ُهوَ  وَ َ)َمْن َأْحَسُن ِديناا ممِ َّْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلل -

ُ ِإبْ رَاِهيَم َخِليالا   .(125النساء( )َواختَََّذ اّلل 
 

 فما هي؟ ،دينة املِفسورة النجم من السور املكية إال آية واحدة فيها نزلت ( 814
مثِْ َواْلفَ  - ْغِفرَِة ُهَو اِسُع اْلمَ َمَم ِإنَّ َربََّك وَ الَّ اللَّ إِ ِحَش َوا)الَِّذيَن جَيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اإْلِ

اِتُكْم َفاَل ِف بُطُوِن أُمَّهَ   َأِجنَّةٌ نُتمْ أَ ْذ أَْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَنَشَأُكم مِ َن اأْلَْرِض َوإِ 
 .(32النجم( )أَْعَلُم مبَِن ات ََّقى كمتُ زَكُّوا أَنُفسَ 

( َثىَيَة اأْلُنَة َتْسمِ ْلَماَلِئكَ وَن امُّ )ِإنَّ الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبآْلِخرَِة لَُيسَ  -
 .(27النجم)

ن أَيَْذَن ِإالَّ ِمن بَ ْعِد أَ  ْم َشْيئاا َعتُ هُ َفا)وََكم مِ ن مََّلٍك ِف السََّماَواِت اَل تُ ْغيِن شَ  -
ُ ِلَمن َيَشاُء َويَ ْرَضى  .(26النجم( )اّللَّ
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ِمُلوا وا مبَا عَ َن َأَساؤُ َي الَِّذيَيْجزِ  لِ )َوّللَِِّ َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اأْلَْرضِ  -
 .(31النجم( )َوجَيْزَِي الَِّذيَن َأْحَسُنوا اِبحْلُْسىَن 

 
 ما هي؟ف، ينةاملد سورة املرسالت من السور املكية إال آية واحدة نزلت ِف( 815

 .املرسالت( 48( ))َوِإَذا ِقيَل هَلُُم ارَْكُعوا اَل يَ رَْكُعونَ  -
 .رسالت(امل 38( )َواأْلَوَِّلنيَ )َهَذا يَ ْوُم اْلَفْصِل مَجَْعَناُكْم  -
 .املرسالت( 18( ))َكَذِلَك نَ ْفَعُل اِبْلُمْجرِِمنيَ  -
 .املرسالت( 39( ))فَِإن َكاَن َلُكْم َكْيٌد َفِكيُدونِ  -

 
 ؟ما هيف، ينةسورة )ق( من السور املكية إال آية واحدة نزلت ِف املد( 816

ٍم َوَما مَ ا ِف ِستَّ نَ ُهمَ ي ْ ب َ َما )َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض وَ  - سََّنا ِمن ِة َأايَّ
 .(38ق( )لُُّغوبٍ 

 .(41ق) (يبٍ َقرِ  )َواْسَتِمْع يَ ْوَم يُ َناِد اْلُمَناِد ِمن مََّكانٍ  -
 .ق( 42( )ُروجِ  اخلُْ ْومُ )يَ ْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة اِبحلَْقِ  َذِلَك ي َ  -
َنا اْلَمصِ )ِإًنَّ ََنُْن َُنِْيي َوَُّنِيُت  -  .(ق 43) (ْيُ َوِإلَي ْ

 
 فما هي؟ ،دينةسورة )يس( من السور املكية إال آية واحدة نزلت ِف امل( 817

 .(45يس( )نَ َعلَُّكْم تُ ْرمَحُو ْلَفُكْم لَ خَ َما ْم وَ )َوِإَذا ِقيَل هَلُُم ات َُّقوا َما َبنْيَ أَْيِديكُ  -
 .يس( 76( )ُنونَ َما يُ ْعلِ وَن وَ رُّ سِ )َفاَل حَيْزُنَك قَ ْوهُلُْم ِإًنَّ نَ ْعَلُم َما يُ  -
 .يس( 21) (ونَ ْهَتدُ َيْسأَُلُكْم َأْجراا َوُهم مُّ  )اتَِّبُعوا َمن الَّ  -
 .(يس 22( )ونَ َجعُ  تُ رْ يل اَل أَْعُبُد الَِّذي َفَطَرين َوِإلَْيهِ  )َوَما -
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 هي؟ا فم، ةملديناسورة )احلجر( من السور املكية إال آية واحدة نزلت ِف ( 818
َناَك َسْبعاا مِ َن اْلَمثَاين َوالْ  -  .احلجر( 78)( ْلَعِظيمَ اآَن ُقرْ )َوَلَقْد آتَ ي ْ
 .احلجر( 94( )ِكنيَ تُ ْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِر  )فَاْصدَْع مبَا -
 .جر(احل 49( ))نَ بِ ْئ ِعَباِدي َأين ِ َأًَن اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  -
 .(احلجر 9( )ظُونَ افِ الذ ِْكَر َوِإًنَّ َلُه حلََ )ِإًنَّ ََنُْن نَ زَّْلَنا  -

 
 فما هي؟ ،دينة املسورة )اجلاثية( من السور املكية إال آية واحدة نزلت ِف( 819

َم اّللَِّ ون أَ ْرجُ ي َ  )ُقل ل ِلَِّذيَن آَمُنوا يَ ْغِفُروا لِلَِّذيَن ال - َكانُوا   اا مبا لَِيْجزَِي قَ ْومايَّ
 .ة(اجلاثي 14( )َيْكِسُبونَ 

َهاَعلَ )َمْن َعِمَل َصاحِلاا فَِلنَ ْفِسِه َوَمْن َأَساء ف َ  -  46( )ونَ  رَبِ ُكْم تُ ْرَجعُ مُثَّ ِإىَل  ي ْ
 .فصلت(

 .اثية(اجل 33( )ْستَ ْهزُِئونوا ِبِه يَ اَكانُ مَّ  )َوَبَداهَلُْم َسيِ َئاُت َماَعِمُلوا َوَحاَق هِبِم -
 .اجلاثية( 36( )ِمنيَ بِ  اْلَعالَ ِض رَ رْ َوَربِ  اأْلَ )فَِللَِّه احلَْْمُد َربِ  السََّماَواِت  -

 
 ا هي؟فم، ةملديناسورة )الروم( من السور املكية إال آية واحدة نزلت ِف ( 820

 .الروم( 17( )ُحونَ )َفُسْبَحاَن اّللَِّ ِحنَي مُتُْسوَن َوِحنَي ُتْصبِ  -
َض الَِّذي اِس لُِيِذيَقُهم بَ عْ ْيِدي النَّ أَ ْت َسبَ )َظَهَر اْلَفَساُد ِف اْلَْبِ  َواْلَبْحِر مبَا كَ  -

 .الروم( 41( )َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ 
رُُهم ن قَ ْبُل َكاَن َأْكث َ لَِّذيَن مِ اَبُة اقِ عَ )ُقْل ِسْيُوا ِف اأْلَْرِض َفانظُُروا كْيَف َكاَن  -

 .الروم( 42( )مُّْشرِِكنيَ 
يِن اْلَقيِ مِ  -  اّللَِّ يَ ْوَمِئٍذ َمَردَّ َلُه ِمنَ   يَ ْوٌم الَّ يتَ ن أيَْ أَ ِمن قَ ْبِل  )فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِ 

 .الروم( 43( )َيصَّدَُّعونَ 
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 ما عدد أحكام النون الساكنة والتنوين؟ (821

 .أربع أحكام -
 .مخس أحكام -
 .ست أحكام -
 .ثالث أحكام -

 
 أيٌّ من التايل هي حروف اإلظهار؟( 822

 .ح، ء، ه ، ع، غ، خ -
 .ل، ني، ر، م،  -
 .ص، ض، ط، ظ، ف، ق -
 .ب، ل، ن -

 
 من التايل هي حروف اإلدغام الناقص؟ أيٌّ ( 823

 .ي، و، م، ن -
 .ح، ث، ه ، س، ش، ت -
 .ل، ر -
 .ي، م، ن، ف -

 
 كيف يكون اإلدغام الناقص؟(  824

 .مو(أن َتيت نون ساكنة أو تنوين وبعدها أحد حروف كلمة )ين -
 .)يومن(أن َتيت نون متحركة وبعدها أحد حروف كلمة  -
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 .أن أييت تنوين وبعده أحد احلرفني )ل، ر( -
 .أن َتيت نون ساكنة وبعدها حرف من حروف كلمة )قطب جد( -

 
 كيف يكون اإلدغام الكامل؟(  825

 .(رتنوين وبعدمها أحد احلرفني )ل،  أن َتيت نون ساكنة أو -
 .أن َتيت نون متحركة وبعدها أحد احلرفني )ل، ر( -
 .أحد احلرفني )ل، ر( أن َتيت ميم ساكنة وبعدها -
 .أن أييت تنوين وبعده أحد حروف كلمة )ينمو( -

 
 من األمثلة التالية يعْب  عن حكم اإلظهار؟ أيٌّ ( 826

 .من هاد -
 .رحياا صرصراا  -
 .مسيٌع بصْي -
 .من رهبم -

 
 ؟من األمثلة التالية يعْب  عن حكم اإلدغام الناقص أيٌّ ( 829
 .من يعمل -
 .من أعرض -
 .أنبئهم -
 .عذاابا شديداا  -

 
 ؟من األمثلة التالية يعْب  عن حكم اإلدغام الكامل أيٌّ ( 830
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 .من رهبم -
 .عليم حكيم -
 .أنداداا  -
 .مساوات طباقاا  -

 
 من األمثلة التالية يعْب  عن حكم اإلخفاء؟ أيٌّ ( 831
 .ينفقون -
 .هدىا من -
 .ماهلم به -
 .من يشرِ  -

 
 ألحكام امليم الساكنة؟ كم قسماا   (832
 .ثالثة أقسام -
 .قسمان -
 .أقسامأربعة  -
 .مخسة أقسام -

 
 كيف يكون اإلخفاء الشفوي؟(833
 .أن َتيت ميم ساكنة وبعدها حرف الباء -
 .أن َتيت نون ساكنة وبعدها حرف الباء -
 .أن أييت تنوين وبعده حرف الباء -
 .أن َتيت نون ساكنة أو تنوين وبعدها حرف الباء -
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 كيف يكون اإلدغام الشفوي؟(  834
 .متحركة أن َتيت ميم ساكنة وبعدها ميم -
 .أن َتيت نون ساكنة وبعدها ميم متحركة -
 .وبعده ميم متحركة أن أييت تنوين -
 .أن َتيت ميم ساكنة وبعدها ابء متحركة -

 
 ؟من األمثلة التالية يعْب  عن حكم اإلظهار الشفوي أيٌّ ( 835
 .عليهم صلوات -
 .كنتم مؤمنني -
 .كنتم به -
 .َمن خلق -

 
 ؟حكم اإلخفاء الشفوي من األمثلة التالية يعْب  عن أيٌّ ( 836
 .أيتيكم مباء -
 .ينصركم من -
 .من قبلهم -
 .أومل يروا -

 
 ما تعريف الغن ة؟( 837
 اخليشوم ]أعلى األنف[. من خيرج رنني له هي صوت -
 .هي صوت خيرج من الفم -
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 .هي صوت خيرج من اجلوف -
 .هي صوت خيرج من احللق -

 
 األحرف اليت حتتاج إىل غنة قدر حركتني؟ ما( 838
 .والنون املشدداتنامليم  -
 .الباء واأللف املشدداتن -
 .الضاد والطاء املشدداتن -
 .القاف والطاء املشدداتن -

 
 ما مقدار مد الغن ة؟( 839
 .مقدار حركتني -
 .مقدار حرفني -
 .مقدار كلمتني -
 .مقدار صرختني -
 
 ما تعريف املد؟( 840
 .إطالة الصوت حبرف من حروف املد -
 .متطيط الصوت حبرف من حروف املد -
 .ترقيق الصوت حبرف من حروف املد -
 .تسريع الصوت حبرف من حروف املد -

 
 ما الكلمة اجلامعة حلروف املد؟( 841
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 .(نوحيها)كلمة  -
 .كلمة يرملون -
 .كلمة قطب جد -
 .كلمة يومن -

 
 كيف يكون املد الطبيعي؟  (842
 .أن ال أييت بعد حرف املد ال مهز أو سكون -
 .أن أييت قبل حرف املد مهز أو سكون -
 .أييت بعد حرف املد مهز أو سكونأن  -
 .أن أييت بعد حرف املد مهز دون سكون -

 
 كيف يكون املد الفرعي؟  (843
 .أن أييت بعد حرف املد مهز أو سكون -
 .أن أييت قبل حرف املد مهز أو سكون -
 .أن أييت بني حرف املد والذي يليه مهز -
 .أن أييت بني حرف املد والذي يليه سكون -

 
 املتصل؟ كيف يكون املد(  844
 .أن أييت بعد حرف املد مهز ِف الكلمة نفسها -
 .أن أييت قبل حرف املد سكون ِف الكلمة نفسها -
 .أن أييت قبل حرف املد مهز ِف الكلمة نفسها -
 .أن أييت بعد حرف املد سكون ِف الكلمة نفسها -
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 كم حركة ميد املد الواجب املتصل؟(  845
 .أربع أو مخس حركات -
 .ثالث حركات -
 .حركتان -
 .ست حركات -

 
 كيف يكون املد اجلائز املنفصل؟(  846
 .أن أييت حرف مد ِف كلمة وبعده مهزة ِف كلمة أخرى -
 .أن أييت حرف مد وبعده حرف مشدد -
 .أن أييت حرف مد وبعده حرف ساكن -
 .أن أييت حرف مد ِف كلمة وبعده مهزة ِف كلمة واحدة -

 
 كم ميد املد اجلائز املنفصل؟(  847
 .ست حركات جوازاا  حركتان أو أربع أو -
 .حركتان أو أربع أو ست حركات وجوابا  -
 .حركتان أو أربع أو ست حركات لزوماا  -
 .ثالث حركات -

 
 ؟أيٌّ من األمثلة التالية يعْب  عن املد الواجب املتصل( 848
 .سيئت -
 .قولوا آمنا -
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 .الضآلني -
 .يس -

 
 ل؟أيٌّ من األمثلة التالية يعْب  عن املد اجلائز املنفص( 849
 .أنزلنا ام -
 .السمآء -
 .الصيف -
 .أفواههم -

 
 كيف يكون املد املثقل الكلمي؟(  850
 .أن أييت حرف مد وبعده حرف مشدد -
 .أن أييت حرف مد وبعده حرف ساكن -
 .أن أييت حرف مد وبعده حرف متحرك -
 .أن أييت حرف مد وبعده حرفان متحركان -

 
 كيف يكون املد الكلمي املخفف؟(851
 .ساكن غْي مشدد أن أييت حرف مد وبعده حرف -
 .أن أييت حرف مد وبعده حرف مشدد -
 .أن أييت حرف مد وبعده حرف متحرك -
 .أن أييت حرف مد وقبله حرف مشدد -

 
 كم حركة ميد املد الالزم الكلمي املثقل؟(852
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 .ست حركات لزوماا  -
 .مخس حركات لزوماا  -
 .ست حركات جوازاا  -
 .مخس حركات جوازاا  -

 
 حركتني؟ متد اليت السور بداية ِف املقطعة احلروف ما (853
 .حيٌّ طهر -
 .قطب جد -
 .نقص عسلكم -
 .خص  ضغط قظ -

 
 حركات؟ ست متد اليت السور بداية ِف املقطعة احلروف ما( 854
 .نقص عسلكم -
 .فحثه شخص سكت -
 .قطب جد -
 .أبغ حجك وخف عقيمه -

 
 ؟املثقل أيٌّ من األمثلة التالية تعْب  عن املد الكلمي( 855
 .الط آمة -
 .آآْلن -
 .أيها اي -
 .ؤونايش -
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 ؟املخفف أيٌّ من األمثلة التالية تعْب  عن املد الكلمي( 856
 .آآْلن -
 .أيها اي -
 .خةاالص -
 .لذََّكرَيناء -

 
 كيف يكون املد العارض للسكون؟(857
 .وقفأن أييت حرف املد وبعده حرف ساكن سكوًنا عارضاا بسبب ال -
 .أن أييت حرف املد وبعده حرف ساكن سكوًنا أصلياا  -
 .أييت حرف املد وبعده حرف متحرك بسبب الوصلأن  -
 .اأن أييت حرف املد وبعده حرف واو أو ايء مفتوٌح ما قبلهم -

 
 كيف يكون مد اللني؟(  858
 .واو وايء مديتان مفتوح ما قبلهما -
 .ألف وايء مديتان مفتوح ما قبلهما -
 .ألف وايء مديتان مضموم ما قبلهما -
 .واو وايء مديتان مضموم ما قبلهما -

 
 كيف يكون مد العوض؟(859
 .إبدال تنوين الفتح مبدِ  حركتني وقفاا  -
 .إبدال تنوين الضم مبدِ  حركتني وقفاا  -
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  .إبدال تنوين اخلفض مبدِ  حركتني وقفاا  -
 .إبدال تنوين الضم مبدِ  أربع حركات وقفاا  -

 
 كيف يكون مد البدل؟(860
 .مهز قبل حرف املد ِف أول الكلمة مبدل -
 .ِف أول الكلمة مبدلمهز بعد حرف املد  -
 .مهز بعد حرف املد ِف وسط الكلمة أصلية -
 .مهز قبل حرف املد ِف وسط الكلمة أصلية -

 
 ؟لسكونلعارض لااملد  عن وِف آخر اآلية يعْب   أيٌّ من األمثلة التالية( 861
 .إايك نعبد وإايك نستعني -
 .رحلة الشتاء والصيف -
 .وآمنهم من خوف -
 .َعَدداا َشْيءٍ  ُكلَّ   َوَأْحَصى -

 
 لني؟يعْب  عن مد ال اآلية آخر أيٌّ من األمثلة التالية ِف( 862
 .فليعبدوا رب هذا البيت -
 .الرمحن الرحيم -
 .اي آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة -
 .اهدًن الصراط املستقيم -

 
 وض؟الع مد يعْب  عن اآلية أيٌّ من األمثلة التالية ِف آخر (863
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يعاا اّلل ُ  وََكانَ  -  .َعِليماا مسَِ
 .َبِصْيٌ  تَ ْعَمُلونَ  مبَا اّلل َ  ِإنَّ  -
 .رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َواّلل ُ  -
 .َواإِلْبَكارِ  اِبْلَعِشي ِ  َوَسبِ حْ  -

 
 أيٌّ من األمثلة التالية يعْب  عن مد البدل؟( 864
 .آمن -
 .آلذََّكرَْينِ  -
 .القرآن -
 .ليؤوس -

 
 كيف يكون مد الفرق؟(865
بار إلخاللتفريق بني بدخول مهزة االستفهام على اسم معرف ب  )ال(  -

 .واالستفهام
 .بدخول مهزة الوصل على اسم معرف ب  )ال( لإلخبار -
 .بدخول مهزة الوصل على اسم معرف ب  )ال( لالستفهام -
 .بدخول ألف على اسم معرف ب  )ال( لالستفهام -

 
 كيف يكون مد التمكني؟(866
 .إبطالة الصوت ابلياء املدية املسبوقة بياء مكسورة -
 .الصوت ابلياء املدية املسبوقة حبرف مضمومإبطالة  -
 .إبطالة الصوت ابلياء املدية املسبوقة حبرف مفتوح -
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 0إبطالة الصوت ابلياء املدية املسبوقة حبرف ساكن -
 

 أيٌّ من األمثلة التالية يعْب  عن مد الفرق؟ (867
 .آلذََّكرَْينِ  -
 .آمني -
 .آدم -
 0آالء -

 
 مد  التمكني؟أي  من األمثلة التالية يعْب  عن ( 868
 .ُحي يتم -
 .حتي تهم -
 .الرحيم -
 .ربنا أفرغ -

 
 ؟كيف يكون مد  الصلة(  869
 .إبطالة الصوت عند هاء ضمْي املفرد الغائب -
  .إبطالة الصوت عند هاء ضمْي املفرد املخاطب -
 .إبطالة الصوت عند هاء الضمْي جلمع الغائب -
 .إبطالة الصوت عند هاء الضمْي جلمع املخاطب -

 
 قسم يقسم مد  الصلة؟إىل كم ( 870
 .قسمني -
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 .ثالث أقسام -
 .قسم واحد -
 .أربعة أقسام -

 
 كم حركة مُيد مد الصلة الكْبى؟(871
 .حركتني أو أربع أو مخس حركات جوازاا  -
 .حركتني لزوماا  -
 .أربع حركات لزوماا  -
 .ست حركات لزوماا  -

 
 كم حركة مُيد مد الصلة الصغرى؟(872
 .حركتني -
 .أربع حركات -
 .ست حركات -
 .حركاتمخس  -
 
 كيف يكون مد الصلة الصغرى؟  (873
ني  حرفبني أبن َتيت هاء ضمْي املفرد الغائب متحركة ابلضم أو الكسر -

 .متحركني
 .أبن َتيت هاء ضمْي املفرد الغائب متحركة بني ساكنني -
 .أبن أييت بعد هاء ضمْي املفرد الغائب حرفاا ساكناا  -
 .ساكناا  أبن أييت قبل هاء ضمْي املفرد الغائب حرفاا  -
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 كيف يكون مد الصلة الكْبى؟(874
 .أبن أييت بعد هاء ضمْي املفرد الغائب املضمومة مهزٌ  -
 .أبن أييت بعد هاء ضمْي املفرد الغائب املضمومة حرف ساكن -
 .اءأبن أييت بعد هاء ضمْي املفرد الغائب املضمومة حرُف الي -
 .والواأبن أييت بعد هاء ضمْي املفرد الغائب املضمومة حرٌف  -

 
 أي  من األمثلة يعْب  عن مد  الصلة الصغرى؟( 875
 .بعده رسالا  -
 .ماله أخلده -
 .يعلمه هللا -
 .فيه هدى -

 
 أي  من األمثلة يعْب  عن مد  الصلة الكْبى؟( 876
 .عذابه أحد -
 .فيه مهاًنا  -
 .إنه هو -
 .يرضه لكم -

 
 ؟القلقلةتعين ماذا ( 877
 .ويةْبة قنه لن حىت ُتسمع اضطراب املخرج عند النطق حبرف القلقلة الساك -
 .ارجتاج الصوت عند النطق حبرف ساكن -
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 .صوت خيرج من أقصى احللق عند النطق حبرف ساكن -
 .نْبة صوتية جُتم ل حروف القلقلة -

 
 أي من التايل جيمع حروف القلقلة؟( 878
 .قطب جد -
 .فُ ر  من لب -
 .خص  ضغط قظ -
 .نقص عسلكم -

 
 شرط حروف القلقلة؟ ما( 879
 .السكون -
 .احلركة -
 .التشديد -
 .التكرار -

 
 ما أقسام القلقلة؟( 880
 .صغرى وكْبى -
 .سفلى وعليا -
 .ُمففة ومغلظة -
 .مفخمة ومرققة -

 
 كيف تكون القلقلة الصغرى؟(881
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 .أبن أييت حرف القلقلة وسط الكلمة ويكون ساكناا  -
 .أبن أييت حرف القلقلة أول الكلمة ويكون ساكناا  -
 .ويكون ساكناا أبن أييت حرف القلقلة آخر الكلمة  -
 .أبن أييت حرف القلقلة وسط الكلمة ويكون متحركاا  -

 
 كيف تكون القلقلة الكْبى؟(882
 .يهعل أبن أييت حرف القلقة آخر الكلمة ويكون ساكناا موقوفاا  -
 .يهعل أبن أييت حرف القلقة وسط الكلمة ويكون ساكناا موقوفاا  -
 .أبن أييت حرف القلقة وسط الكلمة ويكون متحركاا  -
 .أييت حرف القلقة آخر الكلمة ويكون متحركاا  أبن -

 
 أي من األمثلة التالية يعْب  عن القلقلة الصغرى؟ (883
 .مقتدراا  -
 .موقواتا  -
 .حمموداا  -
 .شهوداا  -

 
 أي من األمثلة التالية يعْب عن القلقلة الكْبى؟( 884
 .الفلق -
 .الطآمة -
 .احلآقة -
 .جمرمون -
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 ما مها حكما الراء؟( 885
 .التفخيم والرتقيق -
 .التضخيم والتصغْي -
 .ستفالاالستعالء واال -
 .اللني والشدة -

 
 ِف أي من احلاالت التالية تفخ م الراء؟( 886
 إذا كانت مضمومة أو مفتوحة -
 إذا كانت ساكنة أو متحركة -
 إذا كانت مشددة أو مسهلة -
 إذا كانت مثقلة أو ُمففة -

 
 ِف أي من احلاالت التالية تفخ م الراء؟( 887
 .بعد مهزة الوصلإذا كانت ساكنة  -
 .إذا كانت ساكنة بعد مهزة القطع -
 .إذا كانت ساكنة سكوًنا أصلياا  -
 .إذا كانت ساكنة سكوًنا عارضاا  -

 
 ِف أي من احلاالت التالية ترقق الراء؟( 888
 .إذا كانت مكسورة -
 .إذا كانت مفتوحة -
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 .إذا كانت مضمومة -
 0إذا كانت ساكنة -

 
 الراء؟ِف أي من احلاالت التالية ترقق ( 889
 .ءعالإذا جاءت ساكنة متوسطة بعد كسر أصلي وليس بعدها حرف است -
 .ءتعالإذا جاءت متحركة متوسطة بعد كسر أصلي وليس بعدها حرف اس -
 .إذا جاءت ساكنة بعد كسر عارض وبعدها حرف استعالء -
 .إذا جاءت ساكنة متوسطة بعد كسر عارض وبعدها حرف استعالء -

 
 لية ترقق الراء؟ِف أي من احلاالت التا( 890
 .اهبصل إذا جاءت ساكنة سكوًنا عارضاا بسبب الوقف وقبلها كسر مت -
 .ال هبساكنة سكوًن عارضاا بسبب الوقف وقبلها فتح متص إذا جاءت -
 .هبا ساكنة سكوًن عارضاا بسبب الوقف وقبلها ضم متصل إذا جاءت -
 .ال هبساكنة سكوًن عارضاا بسبب الوقف وبعدها كسر متص إذا جاءت -

 
 ِف أي من احلاالت التالية ترقق الراء؟( 891
 .إذا جاءت ِف آخر الكلمة ساكنة سكوًن أصلياا وقبلها كسر -
 .إذا جاءت ِف آخر الكلمة ساكنة سكوًن أصلياا وقبلها فتح -
 .إذا جاءت ِف آخر الكلمة ساكنة سكوًن أصلياا وقبلها ضم -
 .إذا جاءت ِف آخر الكلمة ساكنة سكوًن أصلياا وبعدها كسر -

 
 ِف أي من احلاالت التالية ترقق الراء؟( 892
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 .ينةلإذا جاءت ساكنة سكوًن عارضاا وقبلها ايء ساكنة مدية أو  -
 .إذا جاءت ساكنة سكوًن عارضاا وبعدها ايء ساكنة لينة -
 .إذا جاءت ساكنة سكوًن عارضاا وبعدها ايء ساكنة مدية -
 .إذا جاءت ساكنة سكوًن عارضاا وبعدها واو ساكنة مدية -

 
 ِف أي من احلاالت التالية تفخ م الراء؟ (893
 .كنتنيسا  و ألف أو واوأمتطرفة ساكنة سكوًنا عارضاا بعد فتح أو ضم  -
 .بعد كسر وايء ساكنة متطرفة ساكنة سكوًنا عارضاا  -
 .بعد سكون وواو متحركة سكوًن عارضاا  متطرفة ساكنة -
 .متطرفة ساكنة سكوًنا عارضاا بعد ايء ساكنة -

 
 ن األمثلة التالية يعْب  عن الراء املفخمة؟أي م( 894
 .اهدًن الصراط -
 .غْي املغضوب -
 .وأنذر الناس -
 .ارجعوا -

 
 أي من األمثلة التالية يعْب  عن الراء املفخمة؟( 895
 .كلما رزقوا -
 .ال شريك -
 .[وصلر ]مع الوالعص -
 .رحلة -
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 أي من األمثلة التالية يعْب  عن الراء املفخمة؟( 896
 .قيل ارجعوا -
 .ارجعي -
 .فاصْب -
 .قدير -

 
 أي من األمثلة التالية يعْب  عن الراء املرققة؟( 897
 .رزقاٌ  -
 .ربنا آتنا -
 .رمحة -
 .كما صْب -

 
 أي من األمثلة التالية يعْب  عن الراء املرققة؟( 898
 .الفردوس -
 .قيل ارجعوا -
 .محرَّ  -
 .عشر أمثاهلا -

 
 أي من األمثلة التالية يعْب  عن الراء املرققة؟( 899
 .خدك رْ ال تصع ِ  -
 .رب العاملني -
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 .صراط الذين -
 .ال ريب -

 
 أي من األمثلة التالية يعْب  عن الراء املرققة؟( 900
 .السحر ]مع الوقوف عليها[ بهِ  ما جئتمْ  -
 .رزقناهم -
 .من رهبم -
 .حتشرون -
 مىت تفخ م الم لفظ اجلاللة؟( 901
 .إذا جاء قبلها ضم أو فتح أو سكون قبله ضم أو فتح -
 .فقطإذا جاء قبلها ضم  -
 .إذا جاء قبلها فتح فقط -
 .إذا جاء قبلها سكون قبله ضم فقط -

 
 ؟مىت ترقق الم لفظ اجلاللة( 902
 .إذا وقعت بعد كسر أصلي أو عارض، أو ساكن قبله كسر -
 .إذا وقعت بعد فتح عارض أو أصلي -
 .إذا وقعت بعد ضم أصلي أو عارض -
 .إذا وقعت بعد ساكن قبله ضم -

 
 التالية يعْب عن تفخيم لفظ اجلاللة؟من األمثلة  أيٌ  (903
 .قل هو هللا أحد -
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 .بسم هللا -
 .من عند هللا -
 .احلمد هلل -

 
 أٌي من األمثلة التالية يعْب  عن ترقيق لفظ اجلاللة؟( 904
 قل هللا شهيدٌ  -
 هللا ال إله إال هو -
 إن هللا شديد العقاب -
 ال إله إال هللا -

 
 ؟( كم مرة ذكر التوراة ِف القرآن الكرمي905

 .مرة 18 -
 مرة. 17 -
 مرة. 16 -
 مرات. 9 -

 
 الكرمي؟ القرآن ِف اإلجنيل ذكر مرة كم   (906

 .مرة 12  -
 .مرة 13 -
 .مرة 15 -
 .مرة 11 -
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 الكرمي؟ القرآن ِف القرآن لفظ ذكر مرة مك (907

 .مرة 68 -
 .مرة 86 -
 .مرة 69 -
 .مرة 96 -

 
 

 الكرمي؟ القرآن ِف ذكرت اليت املقاييس ما( 908
 والذراع الطول والعرض -
 والباع واالرتفاعالعمق  -
 العمق والطول والكيلو -
 رتفاع وامليلالعرض واال -

 
 الكرمي؟ نالقرآ ِف ذكرت اليت احلسابية العمليات ألفاظ ما( 910

 .القسمة واجلمع -
 .الطرح والضرب -
 القسمة والطرح. -
 .اجلمع والطرح -
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 الكرمي؟ القرآن ِف ذكرت اليت االجتاهات ما( 911
 .اليمني والشمال والشرق والغرب -
 .اليسار والشرق واجلنوب والشمال -
 نوب والغرب والشمال.اليمني واجل -
 اليمني والشرق واجلنوب والغرب. -

 
 الكرمي؟ لقرآنا ِف ذكرت اليت األنفس أنواع : ما (912

 .اللوامة واملطمئنة واألمارة ابلسوء -
 .الراضية واملرضية والساكنة -
 طمئنة.وامللهمة واملالكاملة  -
 .اللوامة واملرضية وامللهمة -

 
 الكرمي؟ القرآن ِف آية لفظ ذكر مرة كم(  913

 .مرة 84 -
 مرة. 83 -
 مرة. 48 -
 .مرة 38 -

 
 مسجدين؟ فيها ذكر اليتالسورة  ما( 914

 .اإلسراء -
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 .الكهف -
 .التوبة -
 .اجلن -

 
 ؟تا بنفس اآليةيلتان انتهالاتن السور  ما  (915

 .احلاقة والواقعة -
 .الواقعة واألعلى -
 .العلق واألعلى -
 .احلاقة والعلق -

 
 الكرمي؟ القرآن ِفاا تكرار  األرقام أكثر ما (916

 .واحد وسبعة -
 .واحد وتسعة -
 .واحد وثالثة -
 .سبعة وثالثة -

 ؟يرزَ ِف أي سورة من القرآن الكرمي ذكرت قصة العُ  (917
 .توبةال -
 األعراف. -
 .البقرة -
 .القصص -
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وت ( ِف أي سورة من سور القرآن الكرمي وردت قصة هار 918

 ؟وماروت
 .البقرة -
 آل عمران. -
 املائدة. -
 هود. -

 
ين ة الذالث( ِف أي سورة من سور القرآن الكرمي وردت قصة الث919

 ؟خلفوا عن غزوة تبوك
 .سورة التوبة -
 سورة األحزاب. -
 سورة حممد. -
 .سورة آل عمران -

 
اب ( ِف أي سورة من سور القرآن الكرمي وردت قصة أصح920

 ؟السبت
 .سورة األعراف -
 .سورة املائدة -
 .سورة األنعام -
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 إلسراء.سورة ا -
 

 ؟ون( ِف أي سورة من سور القرآن الكرمي وردت قصة قار 921
 .سورة القصص -
 سورة هود. -
 سورة احلجر. -
 سورة األحقاف. -

 
 ؟فك( ِف أي سورة من سور القرآن الكرمي وردت قصة اإل922

 سورة النور. -
 .سورة القصص -
 .سورة التحرمي -
 .سورة النساء -

 
وت وردت قصة طال( ِف أي سورة من سور القرآن الكرمي 923

 ؟وجالوت
 .سورة البقرة -
 سورة القصص. -
 سورة األعراف. -
 سورة املائدة. -
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 ؟دمرو ( ِف أي سورة من سور القرآن الكرمي وردت قصة الن924

 .سورة البقرة -
 .سورة إبراهيم -
 سورة اإلسراء. -
 سورة آل عمران. -

 
 ؟وأمه هو الكرمي القرآن ِف ذكري الذ احليوان ما  (925

 .العجل والبقرة -
 النعجة واخلروف. -
 الناقة والفصيل. -
 العنزة واجلدي. -

 ؟عظيم أبنه الكرمي القرآن ِف وصفي الذيء الش ما (926
 .كيد النساء -
 مكر النساء. -
 .فتنة النساء -
 .خداع النساء -

 
 ؟ءما ( ما السورة اليت ذكر فيها ثالثة أهنار ليس فيها927

 .سورة حممد -
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 سورة الدهر. -
 سورة الكهف. -
 سورة النمل. -

 
 ؟ما عدد محلة العرش (928

 مثانية. -
 تسعة عشر. -
 اثين عشر. -
 أحد عشر. -

 
 ؟شراا بس ك وليلَ ف ِف القرآن الكرمي أبنه مَ صِ ( من الذي وُ 929

 عليه السالم.يوسف الصديق  -
 عليه السالم.إدريس  -
 عليه السالم.إمساعيل  -
 عليه السالم.حممد  -
-  

 ؟الكرمي القرآن ِف اليهود –عاىل ت –هللا  وصف مباذا( 930
 .احلرص على احلياة -
 .التعلق ابحلياة -
 تفضيل احلياة. -
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 الرغبة ِف احلياة. -
 

 ِفلظاء ارف حبما السورة اليت فيها اآلية الوحيدة اليت تبدأ ( 931
 ؟القرآن الكرمي

 .سورة الروم -
 سورة األعراف. -
 سورة غافر. -
 سورة الفجر. -

 
 ؟( ما األودية اليت ذكرت ِف القرآن الكرمي932

 .النملوادي طوى و وادي غْي ذي ذرع ووادي  -
 .حنني وَسِرْف والتنعيم -
 .ُعَرنَة وحُمَسِ ر واألراك -
 بطحان والعقيق ورانوًنء. -

 
 الكرمي؟ آنالقر  سور أمساء من اسم ِف يرد ملي الذ احلرف ما( 933

 حرف الظاء. -
 حرف الدال. -
 حرف الزاي. -
 حرف الثاء. -
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 ؟حلسىن اعدد من أمساء هللا( ما السورة اليت ذكر فيها أكْب 934

 .سورة احلشر -
 سورة األعراف. -
 سورة البقرة. -
 سورة طه. -

 
ور س( ما عدد األحرف املقطعة اليت استخدمت ِف أوائل 935

 ؟القرآن الكرمي
 حرفاا. 14 -
 حرفاا. 12 -
 حرفاا. 16 -
 أحرف. 8 -

 
 رمي؟الك القرآن ( ِفعليه السالم.جْبيل ) ذكر ( كم مرة936

 مرات. 3 -
 مرات. 6 -
 مرات. 5 -
 مرات. 8 -
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 الكرمي؟ القرآن ِف اخلبز فيها ذكر اليتالسورة  ما (937
 .سورة يوسف -
 .سورة األنعام -
 .سورة املائدة -
 .سورة البقرة -

 
 ؟( ما السورة اليت افتتحت ابلتعجب938
 .سورة اإلسراء -
 .سورة األعلى -
 .سورة يونس -
 .سورة النحل -

 ؟( كم عدد السور اليت افتتحت ابألحرف املقط عة939
 سورة. 27 -
 سورة. 23 -
 سورة. 33 -
 سورة. 18 -

============== 
 ؟الكرمي عجاز القرآنمن أفضل من صنف ِف إ( 940

 .أبو بكر الباقالين حممد بن الطيب -
 .لزركشيل، الْبهان ِف علوم القرآن -
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 .ورسيبديع الزمان سعيد الن، شارات اإلعجاز ِف مظان اإلجياز -
 .للجرجاين، دالئل اإلعجاز ِف علم املعاين -

 
 ؟الصحابية امللقبة حبارسة القرآن الكرمي نِ ( مَ 941

 ما.حفصة بنت عمر رضي هللا عنه -
 .رضي هللا عنهما عائشة بنت أيب بكر -
 رضي هللا عنها. زينب بنت جحش -
 رضي هللا عنها. ميمونة بنت احلارث -
 

 ؟إمام القراء نْ مَ ( 942
 رضي هللا عنه. معاذ بن جبل -
 رضي هللا عنه. بن مسعودعبد هللا  -
 رضي هللا عنه. أبو موسى األشعري -
 رضي هللا عنه. زيد بن حارثة -
 

 ؟ترمجان القرآن الكرمي منْ ( 943
 .مارضي هللا عنه عبد هللا بن عباس -
 رضي هللا عنه. عبد هللا بن مسعود -
 رضي هللا عنهما. عبد هللا بن عمر -
 .مارضي هللا عنه عبد هللا بن الزبْي -
 

 ؟ف ِف أحكام القرآن( من أول من ألَّ 944
 رمحه هللا.اإلمام الشافعي  -
 رمحه هللا. اإلمام أمحد بن حنبل -
 رمحه هللا.اإلمام أبو حنيفة  -
 رمحه هللا. اإلمام مالك بن أنس -
 

 ؟رآن( من هم الثالثة الذين ختلفوا عن غزوة تبوك ونزل فيهم ق945
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 .رضي هللا عنهم يةوهالل بن أممرارة بن الربيع كعب بن مالك و   -
 رضي هللا عنهم. أبو خيثمة ومرارة بن الربيعو هالل بن أمية  -
 رضي هللا عنهم. الل بن أمية ومالك بن سنانكعب بن مالك وه  -
 رضي هللا عنهم. مرارة بن الربيع وأبو خيثمةو مالك بن سنان  -
 

 اْلُمرَتَدِ يَةُ وَ  ْوُقوَذةُ اْلمَ وَ  ةُ َواْلُمْنَخِنقَ ) :( ما املقصود ابملوقوذة ِف قوله تعاىل946
تُ  َما ِإالَّ  السَُّبعُ  َأَكلَ  َوَما َوالنَِّطيَحةُ  ي ْ  ؟(3ةاملائد( )..مْ ذَكَّ

 .أو حبجر حىت ماتت اليت ضربت بعصاا  -
 .اليت ضربت بعصا فكسر قرهنا -
 .هنااليت ضربت بعصا فسقطت أسنا -
 .اليت ضربت بعصا فكسرت ساقها -
 

 اْلُمرَتَدِ يَةُ وَ  ْوُقوَذةُ اْلمَ وَ  ةُ َواْلُمْنَخِنقَ ) :( ما املقصود ابملرتدية ِف قوله تعاىل947
تُ  َما ِإالَّ  السَُّبعُ  َأَكلَ  َوَما َوالنَِّطيَحةُ  ي ْ  ؟(3ةاملائد( )..مْ ذَكَّ

 .مكان عال فماتت من اليت سقطت -
 ال فأصاهبا كسور.عاليت سقطت من مكان  -
 ِف املرعى فلم تقو على السْي.اليت سقطت  -
 .اليت سقطت ِف بئر ومل متت -
 

 نَِّطيَحةُ َوال اْلُمرَتَدِ يَةُ وَ  ُقوَذةُ اْلَموْ وَ  )َواْلُمْنَخِنَقةُ  :( ما املقصود ابملنخنقة بقوله تعاىل948
ُتمْ  َما ِإالَّ  السَُّبعُ  َأَكلَ  َوَما ي ْ  ؟(3املائدة( )..ذَكَّ
 .اليت حبس نَفُسها حىت ماتت -
 .حىت كادت ختتنق اليت حبس عنها ولدها -
 .م حىت كادت متوتاليت حبس عنها الطعا -
 .ىت كادت هتلكحاليت حبس عنها املاء  -
 

 وَذةُ اْلَمْوقُ وَ  َقةُ َخنِ على النصب بقوله تعاىل )َواْلُمنْ  ( ما املقصود وما ذبح949
ُتمْ ذَكَّ  امَ  الَّ إِ  السَُّبعُ  َأَكلَ  َوَما َوالنَِّطيَحةُ  َواْلُمرَتَدِ يَةُ   َوَأن ُصبِ النُّ  َعَلى ُذِبحَ  َماوَ  ي ْ

 ؟(3املائدة( )..اِبأَلْزاَلمِ  َتْستَ ْقِسُمواْ 
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 .تعاىل ذبح تقرابا لغْي هللا ما -
 .ذبح على احلجارة ما -
 .ذبح معلقاا على أعمدة ما -
 صاب. ما ذبح بسكني بال نِ  -
 

 ؟( كم مرة ذكر القلم ِف القرآن الكرمي950
 .مرات 4 -
 مرات. 3 -
 مرات. 6 -
 مرات. 5 -
 

 ؟( ما عدد املالئكة الذين شاركوا مبعركة بدر951
 .مخسة آالف -
 .ثالثة آالف -
 .ألف -
 ألف ومئتان. -
 

 ؟( أين تقع األعراف952
 .بني اجلنة والنار -
 .بني الصراط وامليزان -
 .بني الدنيا واآلخرة -
 .دار السالمبني الفردوس و  -
 

 ؟احليوان الذي ذكر هو وأمه ِف القرآن الكرمي( ما 953
 .العجل والبقرة -
 .اجلمل والناقة -
 .اخلروف والشاة -
 .احلمار واألاتن -
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 ؟( ما املراد ابلرادفة اليت وردت ِف سورة النازعات954
 .لثانية لإلحياء بعد املوتنفخة الصور ا -
 .هزة بعدها هزة هزة الكرة األرضية -
 .األخرى يوم القيامة واحدة بعدتوايل عالمات  -
 .و األخرىتوايل الفُت واحدة تل -
 

 ؟(55اقعةالو ( )يمِ اهلِْ  ْربَ شُ  َفَشارِبُونَ ) :( ما املراد ابهليم ِف قوله تعاىل955
 .اإلبل العطاش -
 .اخليل العطاش -
 .الغنم العطاش -
 .الزروع العطاش -
 

 احْلِنثِ  ىَعلَ  ونَ ِصرُّ يُ  وا)وََكانُ  :( ما املراد ابحلنث العظيم ِف قوله تعاىل956
 ؟(46الواقعة( )اْلَعِظيمِ 

 .الكفر والشرك -
 .األمياناحللف و  -
 .االفرتاء والبهتان -
 الظلم والطغيان. -
 

( حاا َسبْ  اتِ )َوالسَّاحبَ  :( ما املراد ابلساحبات ِف قوله تعاىل957
 ؟(3النازعات)
 .وصعودها إليها يت تسبح ِف نزوهلا من السماءاملالئكة ال -
 .لبحارااألمساك اليت تسبح ِف  -
 .لى سطح املاءالطيور اليت تسبح ع -
 .ِف احمليطات الغواصات اليت تسبح -
 

( ةِ اِهرَ لسَّ ابِ  ُهم َفِإَذا) :( ما املراد ابلساهرة ِف قوله تعاىل958
 ؟(14النازعات)
 .وجه األرض -
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 .بطن األرض -
 .أطراف األرض -
 طبقات األرض. -
 

( احْلَاِفَرةِ  ِف  نَ َمْرُدوُدو لَ  ائِنَّ أَ  يَ ُقوُلونَ ) :( ما املراد ابحلافرة ِف قوله تعاىل959
 ؟(10النازعات)
  .أجساد األموات القبور اليت حتتوي -
 .احلفر واألخاديد ِف األرض -
 .الكهوف والنقب ِف األرض -
 .رضاملخابئ واملالجئ ِف األ -
 

لَ  َمنوَ  نُ َعوْ ِفرْ  )َوَجاء :قوله تعاىل( ما املراد ابملؤتفكات ِف 960  هُ قَ ب ْ
 ؟(9احلاقة( )اِبخْلَاِطَئةِ  َواْلُمْؤَتِفَكاتُ 

 .األمم املكذبة -
 .األمم املصدقة -
 .األمم املرتفة -
 .األمم الضعيفة -
 

 قَ ْبلَ  َئةِ اِبلسَّي ِ  وَنكَ ِجلُ )َوَيْستَ عْ  :الت ِف قوله تعاىل( ما املراد ابملثُ 961
 .(6رعدال) ..(اْلَمُثاَلتُ  قَ ْبِلِهمُ  ِمن َخَلتْ  َوَقدْ  احلََْسَنةِ 

 .عقوابت املكذبني -
 .أخبار األمم السابقة -

 ._ حضارات األمم السابقة
 .القرون والسنني املاضية

 
 َشِديدُ  ُهوَ وَ  اّلل ِ  ِف  ُلونَ جُيَادِ  َوُهمْ ) :( ما املراد ابحملال ِف قوله تعاىل962

 ؟(13الرعد( )اْلِمَحالِ 
 .احلول والقوة والبطش -
 .إرسال القحط واجلدب -
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 .حلول النقم والعقاب -
 .القهر والغلبة -
 

 َذِلكَ  دَ بَ عْ  ْرضَ )َواأْلَ  :( ما املراد بكلمة )دحاها( ِف قوله تعاىل963
 ؟(30النازعات( )َدَحاَها

 .بسطها -
 .كو رها  -
 .خلقها -
 .أحياها -
 

( اَسوَّاهَ فَ  َهاكَ مسَْ  َرَفعَ ) :تعاىل( ما املراد بكلمة )مْسكها( ِف قوله 964
 ؟(28النازعات)
 .رتفاع ما بني السطح السفلي والعلوياال -
 .السقف املرتفع -
 .األعمدة املرتفعة -
 .البنيان املمتد -
 

 ُكلُّ   حَتِْملُ  امَ  مُ ْعلَ ي َ  اّلل ُ ) :( ما املراد بكلمة )تغيض( ِف قوله تعاىل965
 ؟( 8لرعد ا( )تَ ْزَدادُ  َوَما اأَلْرَحامُ  َتِغيضُ  َوَما أُنَثى

 .ما تنقصه -
 .ما حتوي ِف داخلها -
 .ما يتشكل فيها -
 .ما تتكون منه -
 

 يهِ ُقص ِ  ِتهِ خْ أِلُ  تْ َوَقالَ ) :( ما املراد بكلمة )قص يه( ِف قوله تعاىل966
 ؟(11القصص( )َيْشُعُرونَ  اَل  َوُهمْ  ُجُنبٍ  َعن ِبهِ  فَ َبُصَرتْ 

 .أثرهاتبعي  -
 سْيي وراءه. -
 راقيب حتركاته. -
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 .انظري إليه -
 

 لَِيُكونَ  َعْونَ ِفرْ  آلُ  َطهُ تَ قَ )َفالْ  :( ما املراد بكلمة )َحَزًنا( ِف قوله تعاىل967
 ؟(8القصص) ..(َوَحَزًنا  َعُدو اا  هَلُمْ 
 .جالباا للحزن -
 .دافعاا للحزن -
 .جالباا للخصومة -
 .دافعاا للخصومة -
 

 ْهلِ أَ  ِف  ايا اَثوِ  نتَ كُ   )َوَما :املراد بكلمة )اثوايا( ِف قوله تعاىل( ما 968
 ؟(45القصص) ..(َمْدَينَ 

 .مقيماا  -
 .مط لعاا  -
 .عاملاا  -
 .ضيفاا  -
 

 اَعةِ السَّ  نِ عَ  َنكَ ُلو )َيْسأَ  :( ما املراد بكلمة )مرساها( ِف قوله تعاىل969
نَ   ؟(42النازعات( )ُمْرَساَها َأايَّ

 .حلوهلا وقيامهامىت وقت  -
 .عالمات حلوهلا ما -
 .ما مدى صحة حلوهلا -
 .ما املقدمات اليت تسبقها -
 

( حَيُورَ  نلَّ  َأن نَّ ظَ  ِإنَّهُ ) :حيور( ِف قوله تعاىل)( ما املراد بكلمة 970
 ؟(14االنشقاق)
 .لن يرجع إىل هللا -
 لن يعاقب على معاصيه. -
 .لن يؤاخذ على ظلمه -
 .بعد املوتلن يرجع حياا  -
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 ؟(19االنشقاق)( َبقٍ طَ  نعَ  طََبقاا  )َلرَتَْكُْبَّ  :( ما املراد بقوله تعاىل971

 .حاالا بعد حال -
 .طائرة بعد طائرة -
 .مركب بعد مركب -
 خيالا بعد خيل. -
 

( َسقَ وَ  َماوَ  لِ )َواللَّيْ  :قوله تعاىل ( ِفوسق)( ما املراد بكلمة 972
 ؟(17االنشقاق)
 .ما مَجَعْ  -
 ما أخفى. -
 ما َسرَت. -
 ما أظهر. -
 

  سََّماءال نُ ُكو تَ  )يَ ْومَ  :قوله تعاىل ( ِفاملهل)( ما املراد بكلمة 973
 ؟(8املعارج( )َكاْلُمْهلِ 

 .كرصاص ُمذاب  -
 كسحابة متشي على مهل.  -
 .كهواء يتحرك بلطف  -
 .كماء تتدفق رويداا   -
 

 ِديثُ حَ  كَ اتَ أَ  )َهلْ  :قوله تعاىل ( ِفالغاشية)( ما املراد بكلمة 974
 ؟(1الغاشية( )اْلَغاِشَيةِ 

 .خْب يوم القيامة -
 .ران يصيب القلوب -
 .غشاء يغطي البصْية -
 .إغماء يُ ْفِقد الوعي -
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( تََّسقَ ا َذاإِ  رِ )َواْلَقمَ  :قوله تعاىل ( ِفاتسق)( ما املراد بكلمة 975
 ؟(18االنشقاق)
 .استدار واكتمل -
 .ظهر أول الشهر -
 .غاب آخر الشهر -
 .انتقل من طور إىل طور -
 

 :عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ976
 َوعَلى لرََّضاَعةَ ا يُِتمَّ  َأن رَادَ أَ  ِلَمنْ  َلنْيِ َكامِ   َحْوَلنْيِ  َأْواَلَدُهنَّ  يُ ْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ )

 .(233البقرة) ..(ْعُروفِ اِبْلمَ  وَِكْسَوهُتُنَّ  ...........َلهُ  اْلَمْوُلودِ 
 .رزقهن -
 .إطعامهن -
 .نفقتهن -
 .عطاؤهن -
 

: عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ977
 َخَلقَ  امَ  َيْكُتْمنَ  َأن نَّ هلَُ  لُّ حيَِ  َوالَ  ........أِبَنُفِسِهنَّ  َيرَتَبَّْصنَ  )َواْلُمطَلََّقاتُ 

 (228البقرة)( أَْرَحاِمِهنَّ.. ِف  اّلل ُ 
 .ثالثة قروء -
 ثالثة أشهر. -
 أربعة أشهر وعشراا. -
 .ثالثة حيضات -
 

 ثَ ُلُهمْ : )مَ عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ978
 بُِنورِِهمْ  اّلل ُ  َذَهبَ  ْوَلهُ حَ  َما َأَضاءتْ  فَ َلمَّا ......اْستَ ْوَقدَ  الَِّذي َكَمَثلِ 
 (17 البقرة)( يُ ْبِصُرونَ  الَّ  ظُُلَماتٍ  ِف  َوتَ رََكُهمْ 

 .ًنراا  -
 .زيتاا  -
 ضوءاا. -
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 .حطباا  -
 

: عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ979
 ِف  َأْصاِبَعُهمْ  َعُلونَ جيَْ  ْرقٌ َوب َ  دٌ َوَرعْ  ظُُلَماتٌ  ِفيهِ  السََّماءِ  مِ نَ  ........)َأوْ 

 .(19البقرة)( ْلكاِفرِينَ ابِ  حمُِيطٌ  واّلل ُ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  الصََّواِعقِ  مِ نَ  آَذاهِنِم
 كصيب.  -
 كمطر.  -
 كعقاب.  -
 كرايح.  -
 

 ِذيالَّ : )عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ980
 نَ مِ  ِبهِ  َفَأْخرَجَ  اءا مَ  سََّماءِ ال نَ مِ  نَزلَ َوأَ  بَِناء َوالسََّماء ......اأَلْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ 

 .(22البقرة)( ْعَلُمونَ ت َ  أَنُتمْ وَ  داا أَنَدا ّللِ ِ  جَتَْعُلواْ  َفالَ  لَُّكمْ  رِْزقاا  الثََّمَراتِ 
 فراشاا. -
 قراراا. -
 مهاداا. -
 فجاجاا. -
 

 اظَلَّْلنَ : )وَ عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ981
 َوَما قْ َناُكمْ َرزَ  َما طَيِ َباتِ  ِمن ُلواْ كُ   َوىالسَّلْ وَ  اْلَمنَّ  َعَلْيُكمُ  َوأَنَزْلَنا ......َعَلْيُكمُ 
 .(57رة البق)( َيْظِلُمونَ  أَنُفَسُهمْ  َكانُواْ   َولَ ِكن ظََلُموًنَ 

 .الغمام -
 السماء. -
 األشجار. -
 الظالل. -
 

 َبْحرَ الْ  ُكمُ بِ  َناَرق ْ ف َ  )َوِإذْ  :قوله تعاىل ( ِففرقنا)( ما املراد بكلمة 982
َناُكمْ   ؟(50ةالبقر )( نَ ظُُرو تَن مْ َوأَنتُ  ِفْرَعْونَ  آلَ  َوَأْغَرقْ َنا َفَأجَني ْ

 فصلنا. -
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 شققنا. -
 أي بسنا. -
 قط عنا. -
 

 َبدَّلَ : )ف َ عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ983
 مِ نَ  رِْجزاا  ......لَِّذينَ ا َعَلى اَزْلنَ َفأَن مْ هلَُ  ِقيلَ  الَِّذي َغْْيَ  قَ ْوالا  ظََلُمواْ  الَِّذينَ 

 .(59البقرة)( يَ ْفُسُقونَ  َكانُواْ   مبَا السََّماء
 ظلموا. -
 فسقوا. -
 عصوا. -
 طغوا. -
 

 وَ : )هُ عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ984
آل عمران ) ..(ابِ اْلِكتَ  مُّ أُ  ُهنَّ  ......آاَيتٌ  ِمْنهُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنَزلَ  الَِّذيَ 

7) 
 حمكمات. -
 .بينات -
 واضحات. -
 متشاهبات. -
 

: عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ985
 الَ  َوُهمْ  َسَبتْ كَ   مَّا ْفسٍ ن َ  لُّ كُ   َيتْ َوُوف ِ  ......لِيَ ْومٍ  مَجَْعَناُهمْ  ِإَذا َفَكْيفَ )

 (25آل عمران)( ُيْظَلُمونَ 
 ال ريب فيه. -
 القيامة. -
 الفصل. -
 الدين. -
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 : )الَّ عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ986
 ْيسَ فَ لَ  َذِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمن نيَ ْؤِمنِ اْلمُ  ُدْونِ  ِمن َأْولَِياء .......اْلُمْؤِمُنونَ  يَ تَِّخذِ 

ُهمْ  تَ ت َُّقواْ  َأن ِإالَّ  َشْيءٍ  ِف  اّلل ِ  ِمنَ  رُُكمُ حيَُ وَ  تُ َقاةا  ِمن ْ  اّلل ِ  ىَل َوإِ  نَ ْفَسهُ  ّلل ُ ا ذِ 
 (28آل عمران)( اْلَمِصْيُ 

 .الكافرين -
 .املشركني -
 .الظاملني -
 .اجملرمني -
 

 َمنْ : )فَ عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ987
 ءُكمْ َوأَبْ َنا بْ َناءًنَ أَ  َندْعُ  اْ اَلوْ تَ عَ  ُقلْ ف َ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاءكَ  َما بَ ْعدِ  ِمن ِفيهِ  َحآجَّكَ 
 ىَعلَ  اّلل ِ  ْعَنةَ لَّ  فَ َنْجَعل ......مُثَّ  وأَنُفَسُكمْ  َوأَنُفَسَنا َوِنَساءُكمْ  َوِنَساءًنَ 

 (61آل عمران)( اْلَكاِذِبنيَ 
 .نبتهل -
 .ندعو -
 .نتضرع -
 نتالعن. -
 

 آُتواْ : )وَ عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ988
 َهِنيئاا  َفُكُلوهُ  نَ ْفساا  ْنهُ م ِ  َشْيءٍ  نعَ  َلُكمْ  ِطْْبَ  .....َفِإن.َصُدَقاهِتِنَّ  النََّساء

 (4النساء )( مَّرِيئاا 
 .َنلة -
 .عطية -
 .هدية -
 .هبة -
 

 اي)قال تعاىل: ، لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ( 989
 ِإلَْيُكمْ  ......َأن قَ ْومٌ  َهمَّ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اّلل ِ  نِْعَمتَ  اذُْكُرواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها
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( ْلُمْؤِمُنونَ ا فَ ْليَ تَ وَكَّلِ  اّلل ِ  َوَعَلى اّلل َ  َوات َُّقواْ  َعنُكمْ  أَْيِديَ ُهمْ  َفَكفَّ  أَْيِديَ ُهمْ 
 ( 11املائدة)
 .يبسطوا -
 .ميدوا -
 .يعطوا -
 .يرسلوا -
 

 َوَما اتُ لطَّيِ بَ ا ُكمُ لَ  لَّ ُأحِ ) :ُمكل بني( ِف قوله تعاىل)( ما املراد بكلمة 990
 أَْمَسْكنَ  ممَّا اْ َفُكُلو  اّلل ُ  ُكمُ َعلَّمَ  اممَّ  وهَنُنَّ تُ َعلِ مُ  ُمَكلِ ِبنيَ  اجْلََوارِحِ  مِ نَ  َعلَّْمُتم
 ؟(4املائدة)( احلَِْسابِ  َسرِيعُ  اّلل َ  نَّ إِ  اّلل َ  ُقواْ َوات َّ  َعَلْيهِ  اّلل ِ  اْسمَ  َواذُْكُرواْ  َعَلْيُكمْ 

 مرسلني إىل الصيد. -
 مدربني للكالب. -
 مطعمني للكالب. -
 مدربني لسائر اجلوارح. -
 

 مثِْيإبِِ  تَ ُبوءَ  َأن رِيدُ أُ  ِإين ِ ) :قوله تعاىل ( ِفتبوءَ )( ما املراد بكلمة 991
 ؟(29املائدة )( اِلِمنيَ الظَّ  َجَزاء َوَذِلكَ  النَّارِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  فَ َتُكونَ  َوِإمثِْكَ 

 .ترجع -
 .حتمل -
 .تذهب -
 .تصيب -
 

 اإَّنََّ ): عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ992
 َأوْ  واْ يُ َقت َّلُ  َأن َساداا فَ  اأَلْرضِ  ِف  ْسَعْونَ َويَ  َوَرُسوَلهُ  اّلل َ  حُيَارِبُونَ  الَِّذينَ  َجَزاء

 هَلُمْ  ِلكَ ذَ  اأَلْرضِ  ِمنَ  اْ يُنَفوْ  َأوْ  ......مِ نْ  مَوأَْرُجُلهُ  أَْيِديِهمْ  تُ َقطَّعَ  َأوْ  ُيَصلَُّبواْ 
نْ َيا ِف  ِخْزيٌ   (33ائدةامل) (َعِظيمٌ  َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  ِف  َوهَلُمْ  الدُّ

 خالف. -
 املفصل. -
 اخللف. -
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 األمام. -
 

 َفاْقَطُعواْ  لسَّارَِقةُ َوا ارِقُ َ)السَّ  :قوله تعاىل ( ِفنكاالا )( ما املراد بكلمة 993
 ؟(38املائدة)( يمٌ َحكِ  زِيزٌ عَ  َواّلل ُ  اّلل ِ  مِ نَ  َنَكاالا  َكَسَبا  مبَا َجَزاء أَْيِديَ ُهَما

 .عقوبة متنع العودة -
 ترهيباا. -
 .ردعاا  -
 .ختويفاا  -
 

: عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ994
( يُوِقُنونَ  ْومٍ لِ قَ  ْكماا حُ  اّلل ِ  نَ مِ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  ......اجْلَاِهِليَّةِ  أََفُحْكمَ )
 (50املائدة)
 .يبغون -
 .يريدون -
 .يطلبون -
 .يرغبون -
 

  َوتَ َرى) عاىل:تقال ، الصحيحة ِف الفراغ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة 995
ُهمْ  َكِثْياا   واْ َكانُ   امَ  لَِبْئسَ  ......ِلِهمُ َأكْ وَ  ْدَوانِ َواْلعُ  اإِلمثِْ  ِف  ُيَسارُِعونَ  مِ ن ْ

 (62املائدة)( يَ ْعَمُلونَ 
 .السحت -
 .الراب -
 .احلرام -
 .امليتة -
 

 ِف  ِكَتاابا   َعَلْيكَ  ْلَنانَ زَّ  َوَلوْ ) :قوله تعاىل ( ِفِقرطاس)( ما املراد بكلمة 996
( نيٌ مُّبِ  ِسْحرٌ  ِإالَّ  َه َذا نْ إِ  واْ َكَفرُ   الَِّذينَ  َلَقالَ  أِبَْيِديِهمْ  فَ َلَمُسوهُ  ِقْرطَاسٍ 

 ؟(7األنعام)
 .الصحيفة -
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 .القلم -
 .املصحف -
 .الغالف -
 

 ِإنوَ ): عاىلتقال ، ( لتستقيم اآلية ضع الكلمة الصحيحة ِف الفراغ997
 ُكل ِ   َعَلى فَ ُهوَ  ِِبَْْيٍ  ْسكَ سَ ميَْ  َوِإن وَ هُ  ِإالَّ  َلهُ  ......َفالَ  ِبُضر ٍ  اّلل ُ  مَيَْسْسكَ 

 (17األنعام )( َقُديرٌ  َشْيءٍ 
 .كاشف  -
 .رآدَّ  -
 .رافع -
 .دافع -
 

 َأن َأِكنَّةا  ُلوهِبِمْ ق ُ  َلىعَ  َنا)وَجَعلْ  :قوله تعاىل ( ِفوقراا )( ما املراد بكلمة 998
 (25ماألنعا) ..(هِبَا واْ يُ ْؤِمنُ  الَّ  ةٍ آيَ  لَّ كُ   يَ َرْواْ  َوِإن َوْقراا  آَذاهِنِمْ  َوِف  يَ ْفَقُهوهُ 

 .صمماا  -
 .ضعفاا  -
 .مرضاا  -
 .غشاء -
 

 َأن َأِكنَّةا  هِبِمْ قُ ُلو  َلىعَ  َناَعلْ )َوجَ  :قوله تعاىل ( ِفأِكنَّةا )( ما املراد بكلمة 999
 أَْداَبرِِهمْ  َلىعَ  َولَّْواْ  َوْحَدهُ  اْلُقْرآنِ  ِف  َربَّكَ  ذََكْرتَ  َوِإَذا َوْقراا  آَذاهِنِمْ  َوِف  يَ ْفَقُهوهُ 

 ؟(46اإلسراء( )نُ ُفوراا 
 .أغشية -
 دخاًنا. -
 .مرضاا  -
 .ضباابا  -
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َبتْ كُ   َقدْ َولَ ) :قوله تعاىل ( ِفبكلمات هللا)( ما املراد بكلمة 1000  ُسلٌ رُ  ذِ 
بُواْ   َما َعَلى َفَصَْبُواْ  قَ ْبِلكَ  مِ ن  لَ ُمَبد ِ  َوالَ  ْصُرًنَ نَ  اَتُهمْ أَ  َحىتَّ  ُذواْ َوأُو  ُكذِ 

 ؟(34نعاماأل) (َسِلنيَ اْلُمرْ  ن ََّبإِ  ِمن َجاءكَ  َوَلقدْ  اّلل ِ  ِلَكِلَماتِ 
 .مواعيده -
 .علمه -
 .أحكامه -
 .عهده -
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 معلومة يف تفسري القرآن الكرميمائة 

  ِف الكلم وامعج وسل م عليه هللا صل ى لنبيه وتعاىل تبارك هللا مجع .1
 لمات،ك  ثالث ِف كلها  األخالق مكارم له ونظم احملكم، كتابه
 اِهِلنَي{اجلْ  َعنِ  ْعِرضْ َوأَ  ْرفِ اِبْلعُ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  }ُخذِ : تعاىل هللا فقال

 .[199: األعراف]

ائل الفض يعمجع هللا تبارك وتعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم مج .2
ئهم ن آاب مفكان مقامه أعلى من مقام األبوة وهو أرأف ابملؤمنني

 لدنيا،وا الدين أمور من شيء كل  ِف هبم فهو أحقُّ  وأنفسهم،
 ِمنْ  ْؤِمِننيَ ْلمُ ابِ  ْوىَل أَ  أوجب، قال تعاىل: }النَّيبُّ  وطاعته أنفذ وحكمه

 .[6 اآلية: األحزاب سورة] أَنْ ُفِسِهْم..{

لى آله يه وععل أوجب هللا تعاىل على املؤمنني حمبة النيب صلى هللا .3
ن أبم، أنفسهم وآابئهم وأمواهلوسلم أبن يكون أحب إليهم من 

 فقال يهايكون مقدماا على كل حمبوب، وأوعد ابلعقاب من قصر ف
 هِ َوَرُسولِ  اّللَِّ  نَ مِ  ُكمْ يْ ِإلَ  َأَحبَّ  ..َوأَبْناؤُُكمْ  آابؤُُكمْ  كانَ   ِإنْ  تعاىل: }ُقلْ 

 اْلَقْومَ  يَ ْهِدي ال اّللَُّ وَ  ْمرِهِ أبَِ  اّللَُّ  أَيْيتَ  َحىتَّ  َفرَتَبَُّصوا َسِبيِلهِ  ِف  َوِجهادٍ 
 [.24اْلفاِسِقنَي{. ]التوبة آية 

من أعظم ما امُتَّ هللا به على هذه األمة دخوهلا ِف بركة الصالة  .4
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على النيب صلى هللا عليه وسلم ِف حزب هللا تعاىل ومالئكته الذين 
 ِإنَّ اّللََّ َوَماَلِئَكَتهُ  يصلون على هذا النيب الكرمي، قال تعاىل: }

ا { ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِ  اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليما
 [.56]األحزاب آية 

وع الوق من أكمل املؤمنني رمحة ابملؤمنني، وأشدهم خوفاا عليهم .5
 من نيابمس تعاىل هللا املهالك، وأحرصهم على هدايتهم، بل ومساه

 َلَقدْ ىل:}حممد صلى هللا عليه وسلم قال تعاأمسائه، هو النيب 
رِيٌص َعَلْيُكم حَ ِنتُّْم عَ َما  هِ َجاءُكْم َرُسوٌل مِ ْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَليْ 

 [. 128{]التوبة آية اِبْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

ليه  عهللالى صِف تبليغ الدعوة هو رسول هللا  أعظم البشر أسلوابا  .6
لى ة عوسلم الذي مجع مع الدعوة رقة القلب، والعفو والشفق

قال  عاىل،ت املدعو، والدعاء له ومشاورته مع حسن التوكل على هللا
ْوِلَك َفاْعُف حَ وْا ِمْن َفضُّ نالَ َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب ..تعاىل: }

ُهْم َواسْ  َعَلى  َزْمَت فَ تَ وَكَّلْ ِإَذا عَ فَ ْمِر ألَ اتَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم ِف َعن ْ
 [.159{ ]آل عمران..اّلل ِ 

يع ِف مج سلماتباع شخصية النيب صلى هللا عليه و  فرض هللا تعاىل .7
هَنَاُكْم َعْنُه  وُه َوَماُخذُ فَ وُل ِف قوله: )َوَما َآاَتُكُم الرَّسُ  أقواله وأفعاله

 .[7ُهوا( ]سورة احلشرَفانْ ت َ 

سَتِقيَم  الصِ َراطَ  اهِدنَ    ا:}تعاىل قوله اهلداية املطلوبة ِف .8
ُ
 ِصَراطَ  -امل

[ هي اهلداية اليت كان 7و56الفاحتة آية{]َعَليِهْم.. أَنَعمتَ  الَِّذينَ 
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عليها أبو بكر الصديق وعمر رضي هللا عنهما، بدليل قوله 
 َعَلْيِهم اّلل ُ  أَنْ َعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  َفُأْولَ ِئكَ  َوالرَُّسولَ  اّلل َ  ُيِطعِ  تعاىل:} َوَمن

يِقنيَ  النَِّبيِ نيَ  مِ نَ   أُولَ ِئكَ  َوَحُسنَ  َوالصَّاحِلِنيَ  َوالشَُّهَداء َوالصِ دِ 
[ فقد أمجع الصحابة على أن أاب بكر هو 69َرِفيقاا{]النساء آية 

 رضي هللا عنهما.على رأس الصديقني، وأن عمر هو خْي الشهداء 

ال قصية، ملعاحكم هللا تعاىل ِف كتابه أبن الرضا ابملعصية كفعل  .9
ْْيِ النَِّبيِ نَي ِبغَ  ْقتُ ُلونَ َوي َ  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِِباَيِت اّلل ِ تعاىل: }

ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ ..َحق ٍ    تلواق ما فاليهود [،21 ية{]آل عمران آفَ َبشِ 
 لى هللاصلنيب ن بقتلهم، ولو متكنوا من او لكنهم راضاألنبياء،  كل

 عليه وسلم لقتلوه، فكيف وقد مهوا بذلك؟!.

{ َواجْلَِباَل َأْواَتداا  6داا َهاأملَْ جَنَْعِل اأْلَْرَض مِ  يشْي قوله تعاىل }  .10
لق  تعاىل خ[ إىل اإلعجاز العلمي القائل أبن هللا7و6]النبأ آية

 .هلهاأبيل على تثبيت األرض فال مت اجلبال كاألعمدة اليت تقوم

 فُ َراٌت َذا َعْذبٌ ِن هَ َريْ َوُهَو الَِّذي َمرََج اْلَبحْ يشْي قوله تعاىل: } .11
نَ ُهَما بَ رْ  : الفرقانا{ ]ُجورا ِحْجراا حمَْ ا وَ َزخا َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بَ ي ْ

ه ملياوجود حاجز أو فاصل بني ايشْي إىل إعجاز علمي ب [53
 عم فال ميتزجان ِف مكان ما، التقائهماواملياه العذبة عند  املاحلة

 .مستوى املاء العذب أعلى من مستوى املاء املاحل أن

مُثَّ اْستَ َوى ِإىَل السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فَ َقاَل هَلَا  }: قوله تعاىليشْي  .12
َنا  ا َقالََتا أَتَ ي ْ [ إىل 10فصلت:{ ]طَائِِعنيَ َوِلأْلَْرِض اْئِتَيا َطْوعاا َأْو َكْرها
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ن الكون كان ممتلئاا ابلغاز احلار جداا، ابإلضافة أب اإلعجاز العلمي
وقد استطاع  ،إىل الغبار الكوين، وكان هذا الغاز يشبه الغيوم

العلماء رؤية غيوم من الغاز حول أحد النجوم البعيدة جداا على 
م الغاز حافة الكون املرئي، وأكدوا أن النجوم تتشكل من غيو 

 .هذه

 جازواإلع ،البياين اإلعجاز فثمة القرآين، اإلعجاز أنواع تعددت .13
 وال لك،ذ وغْي العلمي، واإلعجاز التشريعي، واإلعجاز الغييب،

 الروح هب نزل العاملني، رب كتاب  الكرمي فالقرآن ذلك، ِف غرو
 إىل هلاجل ظلمات من الناس ليخرج العاملني، سيد على األمني،

 .اليقني نور

 ىنمع ليهاإ يشْي اليت الكونية احلقيقة: أبنه العلمي اإلعجاز يُعرَّف .14
 جتري يثحب الكون، ِف مصداقها الناس ويشاهد القرآنية، اآلية

 ةاآلي اإليه شْيت اليت العلمية، اإلشارة على الكونية احلقيقة مطابقة
 .القرآنية

 اءلبنن لتعاو جند الدقة والنظام واوالنمل مثالا ِف عامل النحل  .15
ل، النح عند ، وإنتاج العسلوتربية الصغار واالهتمام هبم البيوت

وت نكبولكن ِف عامل العنكبوت تنتشر الفوضى، حيث يعيش الع
ياة ع احلوال ميكن أن جند أي نوع من أنوا وحيداا طيلة عمره، 

اْلبُ ُيوِت َن ْوهَ أَ نَّ َوإِ }..ومن هنا ندرك ملاذا قال تعاىل: ، االجتماعية
 [.41بوت: العنك] {ْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ لَب َ 
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لق عز اخلا اعةصن ِف تأملالو  ِف السماء، هللا تعاىل ابلنظر أمرًن .16
 وا َماَذاظُرُ ِل انْ قُ قال تعاىل: }وسيلة لإلميان ابهلل تعاىل لكون وجل 

 ْؤِمُنونَ َعْن قَ ْوٍم اَل ي ُ  النُُّذرُ وَ ُت ايَ ِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما تُ ْغيِن اآْلَ 

م هدة أفالابإلكثار من مشا ويكون النظر أيضاا  ،[101يونس: { ]
 .اإلعجاز العلمي اليت تدعو لإلميان واليقني

 نأ لميالضوابط العلمية ِف احلديث عن اإلعجاز الع أهم من .17
 القطع دح إىل وصلت اليت العلمية احلقائق على اإلعجاز يقتصر

 خيالفهو  علمية حقيقة البعض يعتْبه قد فال يدخل فيه ما هبا،
 عجازاإل ِف القطعية احلقائق عدا ما إقحام أن ذلك آخرون؛
 .فيه ابلتشكيك الوحي تصديق على تنقلب وجمازفة ُماطرة

 ْن بَ ْعدِ مِ ْم أْلَْرِض َوهُ اِف أَْدََّن  .ُغِلَبِت الرُّومُ }: ال هللا تعاىلق .18
َّن{ االخنفاض، من معاين }أد [12:الروم] {َسيَ ْغِلُبونَ َغَلِبِهْم 

 ضأخفض منطقة على سطح األر  وتشْي األحباث العلمية أن
حر بقرب البحر امليت، إذ إهنا تنخفض عن مستوى سطح الب

 .مرت 400حبوايل 

تشْي ، (4ة:القيام){هُ َنانَ  ب َ َعَلى َأْن ُنَسوِ يَ بَ َلى َقاِدرِيَن }قال تعاىل: .19
 اعن م هيز ِف كل إنسان متمية إىل أن أطراف األصابع اآلية الكر 

 .ثبت يقيناا وهذا ما سواه، 

يقوي جهاز املناعة،  أنه من أوجه اإلعجاز العلمي ِف الصيام .20
، من مرض السمنة وأخطارها ويقي فيقي اجلسم من أمراض كثْية،
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 وغْيها من األمراض. مرض إلتهاب املفاصل ويعاجل
 لك.ذيستقبل القبلة ما أمكنه أن من آداب تالوة القرآن  .21
 آن.للقر  ماامن آداب تالوة القرآن أن َيْسَتاَك تطهْياا وتعظي .22
 .أن يكون طاهراا من احلدثمن آداب تالوة القرآن  .23
 من آداب تالوة القرآن أن يكون نظيف الثوب والبدن. .24
 ر.من آداب تالوة القرآن أن يقرأ ِف خشوع وتفكر وتدب .25
ا ا يقثر مبيكون قلُبه حاضراا؛ فيتأمن آداب تالوة القرآن أن  .26 رأ اتركا

 ها.ئحديث النفس وأهوا
  يبكِ إن ملفمع القراءة  استحباب البكاءمن آداب تالوة القرآن  .27
 يتباكى.ف
َن  .28 ، وإن مل ه هباوتَ صمن آداب تالوة القرآن أن يزين قراءته وحُيَسِ 

 حد يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع حبيث ال خيرج به إىل
 التمطيط.

ال مي، فلكر امن آداب تالوة القرآن أن يتأدب عند تالوة القرآن  .29
 .يضحك، وال يعبث وال ينظر إىل ما يلهي

 كر ِفيتفو عليه بقلب خاشع  على سامع القرآن الكرمي أن يقبلَ  .30
ن ظ، وأواعمعانيه، ويتدبر ِف آايته، ويتعظ مبا فيه من حكم وم
ن مقارئ ال حيسن االستماع واإلنصات ملا يتلى من قرآن حىت يفرغ

ُكْم أَْنِصُتوا َلَعلَّ وَ وا َلُه َتِمعُ اسْ قراءته، قال تعاىل: }َوِإَذا ُقرَِئ اْلُقْرآُن فَ 
 (.204)األعرافتُ ْرمَحُوَن{ 
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فع أن فال شيء ،القلوب، وشفاء ملا ِف الصدور القرآن حياة .31
، حملبةا وهذا يورث ،راءة القرآن ابلتدبر، والتفكرللقلب من ق

والتفويض،  ضا،والشوق، واخلوف، والرجاء، واإلًنبة، والتوكل، والر 
 .كمالهب و والشكر، والصْب، وسائر األحوال اليت هبا حياة القل

هبا  اليت ذمومةعن مجيع الصفات واألفعال امل اإلنسان يزجرالقرآن  .32
بر دابلت رآنفلو علم الناس ما ِف قراءة الق ،فساد القلب وهالكه

ىت مرَّ دبر حلتاب؛ فإن العبد إذا قرأه الشتغلوا هبا عن كل ما سواها
و ليلة، ة، ولمر  ِبية وهو حمتاج إليها ِف شفاء قلبه كررها ولو مائة

تَفهٍُّم،  البٍُّر و َتدَ  غْيبٍم خْي من قراءة ختمٍة فقراءة آية بتفكٍُّر وتفهُّ 
 .تهذوق حالو ان، و وأنفع للقلب، وأدعى إىل حصول اإلمي

 :مخسة أنواع هاملسلم من هجر القرآن؛ فإن هجرَ  ليحذر .33
 ذا منوه النوع األول: هجر مساعه واإلميان به واإلصغاء إليه

 .الكفر
وإن قرأه  مه،حالله وحراالنوع الثاين: هجر العمل به والوقوف عند 

 وآمن به.
 وعه.ن وفر لديالنوع الثالث: هجر حتكيمه والتحاكم إليه ِف أصول ا

 نه.م املرادالنوع الرابع: هجر تدبُّره وتفه مه، ومعرفة 
 مراضأيع النوع اخلامس: هجر االستشفاء به والتداوي به من مج

 .القلوب، واألجساد

 من البقرة :الطوال السبع -1 :هي الكرمي القرآن ِف السور أقسام .34
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 آية مائة على تزيد اليت السور من بعدها ما: املئني -2يونس،  إىل
 -4املفصل،  ودون السور من املئني بعد ما: املثاين -3تقارهبا،  أو

 أو سورة ق من ابتداء السور قصار من املثاين بعد ما: املفصل
 .الكرمي القرآن آخر إىل احلجرات

 الشمال،و  اليمني: هي الكرمي القرآن ِف ذكرت اليت االجتاهات .35
ِهْم َذاَت ْن َكْهفِ ُر عَ اوَ َوتَ َرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعْت تَ زَ : }تعاىل قال

، (18:الكهف) {َمالِ لش ِ اْلَيِمنِي َوِإَذا َغَرَبْت تَ ْقِرُضُهْم َذاَت ا
َنَما تُ َولُّوا َفأَي ْ ُب َمْغرِ َوالْ  َوّللَِِّ اْلَمْشرِقُ } :قال تعاىل :والغرب والشرق

 . (115:لبقرةا) {يمٌ  ِإنَّ اّللََّ َواِسٌع َعلِ فَ َثمَّ َوْجُه اّللَِّ 
 ةاللوام النفس -1 :هي أنواع الكرمي القرآن ِف ذكرت اليت األنفس .36

 النفس -3، (27:الفجر) املطمئنة النفس -2، (2:القيامة)
 .(53:يوسف) ابلسوء األمارة

 ِف (لموس عليه هللا صلى) هللا رسولَ  جتادل هللا مسعها اليت املرأة .37
 قال لذيا الصامت بن أوس امرأة ثعلبة بنت الكرمي خولة القرآن

َع َقدْ }معناه، قال تعاىل:  أو أمي كظهر  عليَّ  أنت :هلا  قَ ْوَل ّللَُّ ا مسَِ
ُورَُكَما ِإنَّ اّللََّ حَتَا َيْسَمُع  َواّللَُّ اّللَِّ  ىَل الَّيِت جُتَاِدُلَك ِف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي إِ 

يٌع َبِصْيٌ   (.1: اجملادلة{ )مسَِ
 ِف عليه الصالة والسالم موسى هبا هللا بعث اليت التسع اآلايت .38

 – الدم – العصا – اليد :الكرمي إىل فرعون وقومه هي القرآن
 – الثمرات نقص –الطوفان – اجلراد – القمل – الضفادع
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 .الفقر وهو األموال على الطمس
 نظر ِفال القراءة ِف املصحف أفضل من القراءة من احلفظ، ألن .39

 القرآن عبادة مطلوبة.
 بهرتيمن آداب التالوة أن يقرأ اإلنسان ِف املصحف حسب ت .40
ِف  ا كان مأفضل األوقات لقراءة القرآن ما كانت ِف الصالة، مث .41

ما   لنهار االليل، مث النصف األخْي من الليل، وأفضل القراءة ِف
 عد صالة الصبح.كانت ب

 .جلمعةيلة اا لأفضل األوقات خلتم القرآن ليلة اخلميس، وللبدء هب .42

لضحى ارة يستحب التكبْي ِف انتهاء اخلتمة عندما يصل إىل سو  .43
 إىل آخر القرآن.

 رة.من السنة إذا انتهى من ختمة أن يشرع ِف أخرى مباش .44
 يدُّور ال أول من مجع القراءات ودوَّهنا أبو عمر حفص بن عمر .45

 ه ، وقيل غْي ذلك.246املتوّف سنة: 
اهد ن جماحلافظ أبو بكر ب واشتهر ِف القرن الرابع اهلجري: .46

ِف قد تو و ب، البغدادي، وهو أول من أفرد القراءات السبعة ِف كتا
 ه .324سنة: 

ن بن ثماعاشتهر ِف القرن اخلامس اهلجري: احلافظ أبو عمرو و  .47
تاب ها كأمهو ، لقراءاتا ين، وله تصانيف كثْية ِف هذاسعيد الدَّا

 ه .444التيسْي، وقد توِف ببالد األندلس سنة: 
ه بن خلف الشاطيب ِف القرن و  .48 اشتهر اإلمام القاسم بن فْيُّ
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السادس اهلجري فقد ، وألَّف "حرز األماين ووجه التهاين" املعروف 
ابلشاطبية واليت خلَّص فيها كتاب "التيسْي ِف القراءات السبع" 

 ه .590" بيتاا، وتوِف ابلقاهرة سنة: 1173" وعدد أبياهتا

ات جلهاإن السبب ِف اختالف القراءات السبع وغْيها هو أن  .49
ان مان كعث اليت وجهت إليها املصاحف اليت كتبت ِف عهد اخلليفة
رآن، ه القعن هبا من الصحابة من محل عنه أهل تلك اجلهة وتلقُّوا

ية ل ًنحكل  ، فثبت أهوكانت املصاحف خالية من النَّقط والشَّْكل
 ك خلطذل على ما كانوا تلقوه مساعاا عن الصحابة بشرط موافقة

ثمان يفة عخللاملصحف العثماين، وتركوا ما خيالفه امتثاال ألمر ا
آن، للقر  ياطالذي وافقه عليه الصحابة ملا رأوا ِف ذلك من االحت

 .ومن مَثَّ نشأ االختالف بني قرَّاء األمصار

ت راءاالقراءات اختالف ظاهري وحقيقة كل القاالختالف ِف  .50
هللا   صلىلنيباملتواترة الصحيحة أن أصحاهبا تلقوها بسندهم إىل ا

 هللا عن عليه وسلم وهو تلقاها عن جْبيل عليه السالم وجْبيل
 تعاىل.

األوجه اليت يقع هبا اليت نزل هبا القرآن السبعة ألحرف اباملراد  .51
األول: ، ، وهي ال خترج عن سبعةءاتبني القرا التغاير واالختالف

، اختالف األمساء ِف اإلفراد والتثنية واجلمع، والتذكْي والتأنيث
الثالث:  الثاين: اختالف تصريف األفعال من ماٍض ومضارع وأمر،

، االختالف ابلنقص والزايدة الرابع: اختالف وجوه اإلعراب،
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االختالف السادس: ، االختالف ابلتقدمي والتأخْي اخلامس:
السابع: االختالف ِف ، ابإلبدال أي جعل حرف مكان آخر

اللهجات، كالفتح واإلمالة، واإلظهار واإلدغام، والتسهيل 
 .والتحقيق، والتفخيم والرتقيق

ء هؤال اءةمن ظن أن قر  :رمحه هللا تعاىل قال مكي بن أيب طالب .52
ط لقد غفيث القراء كنافع وعاصم هي األحرف السبعة اليت ِف احلد

ة قراء يلزم من هذا أن ما خرج عنوابلعكس ال ، غلطا عظيماا 
 حف أالملصهؤالء السبعة مما ثبت عن األئمة وغْيهم ووافق خط ا

مة األئ ات منالقراءِف وا ف، فإن الذين صنبل هو قرآنيكون قرآًن، 
أيب اين و جستاملتقدمني كأيب عبيد القاسم بن سالم وأيب حامت الس

كان ، و يل القاضي قد ذكروا أضعاف هؤالءجعفر الطْبي وإمساع
، يعقوبو و الناس على رأس املائتني ابلبصرة على قراءة ابن عمر 
ر، ن عاماب وابلكوفة على قراءة محزة وعاصم، وابلشام على قراءة

 ىواستمروا عل فع،ومبكة على قراءة ابن كثْي، وابملدينة على قراءة ًن
ائي الكس سماهد اابن جم ذلك، فلما كان على رأس الثالمثائة أثبت

 .وحذف يعقوب
والسبب ِف االقتصار على السبعة مع أن ِف أئمة القراء من هو  .53

ومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة عن األئمة كانوا   أجل  منهم قدراا 
، فلما تقاصرت اهلمم اقتصروا مما يوافق خط املصحف جداا  كثْياا 

إىل من اشتهر  على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فنظروا
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ابلثقة واألمانة وطول العمر ِف مالزمة القراءة واالتفاق على األخذ 
 .واحداا  ، فأفردوا من كل مصر إماماا عنه

 للْبا أهنار :يه ماء هبا وليس الكرمي القرآن ِف ذكرت اليت األهنار .54
 يِت ُوِعدَ  الَّ َمَثُل اجْلَنَّةِ } :قال تعاىل العسل، أهنار – اخلمر أهنار –

يَ تَ َغْيَّْ َطْعُمُه   ِمْن َلَْبٍ ملَْ َأهْنَارٌ ٍن وَ آسِ  اْلُمت َُّقوَن ِفيَها َأهْنَاٌر ِمْن َماٍء َغْْيِ 
ٍة لِلشَّارِِبنَي وَ  ْم ِفيَها ِمْن  َسٍل ُمَصفًّى َوهلَُ ٌر ِمْن عَ هْنَاأَ َوَأهْنَاٌر ِمْن مَخٍْر َلذَّ

 .(15 :حممد) {..ُكلِ  الثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َرهبِ ِمْ 
 .انيةمث :لقيامةالكرمي يوم ا القرآن ِف املذكورين العرش عدد محلة .55

َمِئٍذ َك فَ ْوقَ ُهْم يَ وْ َش َرب ِ  َعرْ ِملُ َواْلَمَلُك َعَلى أَْرَجاِئَها َوحيَْ } :قال تعاىل
 .(17:احلاقة{ )مَثَانَِيةٌ 

 لنساءااخلطيئة مع  ِف الوقوع على السجن لفضَّ  الذي الشخص .56
 بُّ ِإيَلَّ َأحَ  سِ ْجنُ َقاَل َربِ  ال: }تعاىل قال عليه السالم. يوسف :هو

َوَأُكْن ِمَن  نَّ َأْصُب ِإلَْيهِ  ْيَدُهنَّ  كَ ينِ  ممَّا َيْدُعوَنيِن ِإلَْيِه َوِإالَّ َتْصِرْف عَ 
 (.33:يوسف{ )اجْلَاِهِلنيَ 

ه قول دال هيال حبرف بدأت اليت الكرمي القرآن ِف الوحيدة اآلية .57
 .(9:اتالصاف{ )ُحوراا َوهَلُْم َعَذاٌب َواِصبٌ دُ : }تعاىل

 هقول ظاء هيال حبرف بدأت اليت الكرمي القرآن ِف الوحيدة اآلية .58
ْيِدي النَّاِس َسَبْت أَ كَ ا  ِر مبَِ َظَهَر اْلَفَساُد ِف اْلَْبِ  َواْلَبحْ } :تعاىل

 .(41:لروما{ )ُعونَ ْرجِ  ي َ لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهمْ 
 املؤمنون)الكرمي هي  القرآن ِف أمسائها ِف املتقابلة السور .59
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 (.والقمر الشمس – والناس اجلن – والكافرون
 – اعونامل هي: سورة امسها على تدل بكلمة انتهت اليت السور .60

 .الناس سورة – املسد سورة
ملك،  شرع تسعة :الكرمي القرآن ِف املذكورين جهنم خزنة عدد .61

 .(30-29املدثر){ رعشَ  تسعةَ  عليها. شرِ لبَ لِ  احةٌ لوَّ } قال تعاىل:
: هو رميالك القرآن سور أمساء من اسم ِف يرد مل الذي احلرف .62

 .الظاء
 .املمتحنة سورة: هي املرأة سورة تسمى اليت السورة .63
 :اىلتع قوله هي احلسىن هللا أمساء من عدد أكْب هبا ذكر اليت اآلية .64

ِمُن السَّاَلُم اْلُمؤْ  ُقدُّوسُ ُك الْ َملِ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الْ ُهَو اّللَُّ الَِّذي اَل }
{ ..ُكونَ  َعمَّا ُيْشِر اَن اّللَِّ حَ ُسبْ  اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اجْلَبَّاُر اْلُمَتَكْبِ ُ 

 (.23:احلشر)
 درةس – لداخل شجرة :الكرمي القرآن ِف ذكرت اليت اجلنة أشجار .65

 املنتهي.
 ي امرأةه اجلنة ِف بيتاا  هلا يبىن أن تعاىل هللا من طلبت اليت املرأة .66

 .(مزاحم بنت آسية) فرعون
 _ يلاخل :هي الكرمي القرآن ِف وذكرت اإلنسان يركبها اليت الزينة .67

رَتَْكُبوَها ِمَْي لِ احلَْ َغاَل وَ َواخْلَْيَل َواْلبِ }قال تعاىل: . احلمْي _ البغال
 .(8:النحل) {َوزِيَنةا َوخَيُْلُق َما اَل تَ ْعَلُمونَ 

 حممد، على ورسله هي القرآن أنبيائه على هللا أنزهلا اليت الكتب .68
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 إبراهيم، على الصحف عيسى، على اإلجنيل موسى، على التوراة
 .داود على والزبور

عنه  هللا يرض اخلطاب بن عمر إسالم ِف سبباا  كانت  اليت السورة .69
 .طه هي سورة

 .التوبة الفاضحة هي سورة تسمى اليت السورة .70
 .حممد القتال هي سورة تسمى اليت السورة .71

و   ن، وهقرآزبدة اإلتقان ِف علوم القرآن من أفضل كتب علوم ال .72
 للسيد حممد بن علوي املالكي.

 ايسني. هي سورة القرآن قلب عليها طلقأ اليتالسورة  .73
 العذراء هي حنة. مرمي والدة اسم .74
 .قباء مسجد اإلسالم ِف مسجد أول .75
 .25القرآن هم  ِف ذكروا الذين الرسل عدد .76
 رضي شعرياأل موسى داود أبو آل مزامْي من مزماراا  أعطي الذي .77

 .عنه هللا
 مكة الكرمي القريتان ِف القرآن عليهما أطلق اللتان املدينتان .78

 .الزخرف سورة ِف والطائف
 عليه السالم. قومه يونس مجيع به آمن الذي النيب .79
 .مرمي ورةسمساعها  عند ابلدمع النجاشي عينا فاضت اليت السورة .80
 حممد، ىعيس، موسى، إبراهيم، نوح: وهم العزم مخسة أويل عدد .81

 .وسلم عليه هللا صلى
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 .ةمر 236 روذك عليه السالم ابلقرآن موسى ذكراا  األنبياء أكثر .82
 .واملعراج اإلسراء حادثة ابلصديق ِف الصديق لقب .83
 بن اشمه بن املطلب عبد بن عباس بن هللا هو عبد األمة حْب .84

 وسلم. عليه هللا صلى الرسول عم
 هعلي هللا لىص حممد   شعيب   صاحل   العرب هم: هود من األنبياء .85

 .وسلم
   سبأ   كهفال   األنعام   هي الفاحتة ابحلمد بدأت اليت السور .86

 .وفاطر
 هللارضي  عمر بنت حفصة القرآن حبارسة امللقبة الصحابية .87

 .عنهما
 زكنو   من مهاو  وسلم عليه هللا صلى النيب أعطيتا اللتان اآليتان .88

 البقرة. سورة أواخر العرش
 أنس نب مالك ابإلسناد الكرمي القرآن تفسْي ِف صنف من أول .89

 عنه. هللا رضي
 .عنه هللا رضي الشافعي القرآن هو اإلمام أحكام ِف ألف من أول .90
 .هللا تعاىل هو السماء بناه شيء أول .91
 .هي الفاحتة الكرمي القرآن ِف سورة أعظم .92
 .الكوثر هي سورة امليم حرف حتوي ال اليت السورة .93
 .هي التوبة املنافقني سورة تسمى اليت السورة .94
 .واضعم سبعة القرآن ِف بنفسه هللا أقسم اليت املواضع عدد .95
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 بن مرارة، مالك بن هم كعب تبوك غزوة عن ختلفوا الذين الثالثة .96
 .أمية بن هالل، الربيع

 وسلم هعلي هللا صلى الرسول مع قاتلوا الذين املالئكة عدد .97
 األنفال. سورة ِف ذلك ذكر 5000 بدر ِف واملسلمني

 جهنم، مالئكة رئيس ومالك هو اجلنة، مالئكة رئيس هو رضوان .98
 {ماِكُثونَ  ِإنَُّكمْ  قالَ  َربُّكَ  اَعَلْين لِيَ ْقضِ  ماِلكُ  اي َوًنَدْوا}: تعاىل قوله

 .[77: الزخرف]

ة لقراءاِف  املوجودة ِف املصحفعدَّ بعض العلماء أحرف القرآن  .99
 اا ر ألفعش املوجودة، فكان عدد حروفه ))ثالمثائة ألف حرف وأحد

 .(311251) .ومئتان ومخسون حرفاا، وحرف

قال  ،هبا مأقسظم هللا تعاىل حياة النيب صلى هللا عليه وسلم فع .100
ُْم َلِفي َسْكَرهِتِْم  :تعاىل ، اللهم (72:احلجر) {ُهونَ ْعمَ ي َ }َلَعْمُرَك ِإهنَّ

 .صحبهو له صلِ  وسلم وابرك على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آ
 

م
 
عالى  ي

ل هللا ب 
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 اخلامتة

د لى سيعم احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسال
  :وبعدالْبايت سيدًن حممد وعلى آله وصحبه 

ملقل، دمة اي خفأمحد هللا تعاىل أن وفقين خلدمة القرآن الكرمي، وه
ليه عجيزي و يل غْي أن هللا تعاىل هو اجلواد الكرمي الذي يقبل القل

 .ويعفو عن السيئات ويغفر الزالتالكثْي 
ان كوما   عاىلفضل هللا تمن ف من صواب فهو لَّ فما كان ِف هذا املؤَ 

لقلم، ان واللسوأعوذ ابهلل من زلة ا ،شيطانغْي ذلك فهو مين ومن ال
مل و لته ستغفره لكل ذنب عموأستغفره لكل ذنب عملته وأعلمه أو 

 أعلمه.

واد ه ج   إئ 

م  كري 

 رحت م

 ب ر
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 وهللا الموفق والهادي إلى صراطه المستقيم
 

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وسلم    
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 أضواء البيان. حممد أمني الشنقيطي. 
 نلرمحاإلعجاز البياين للقرآن الكرمي. د. عائشة عبد ا. 
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 من مؤلف ات الكاتب
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