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  تر من القوسیناخ

 كم آیة في سورة الناس .1

(8, 4 , 5, 6 ) 

 سورة الناس  .2

 ) مدني ، مكي ، المكي و المدني و غیرھا( 

 من الموسوس .3

 )ملك ،   شیطان ،انسان ( 

 ------------ الشیطان ینخنس ویتأخر عن  .4

 )القلب الجسم البشر العین (

 متى یوسوس الشیطان .5

إذا غفل عن ذكر هللا ، إذا قرب الى هللا ، إذا ذكر هللا  (

 )تعالى ، إذا نسي هللا تعالى

   ما معني الفلق .6



 )ظھر ، مساء ، صبح ، عشاء (

 الخسق معناه .7

 )نھار ، ظھیر ، مساء ، اللیل (

 ما معنى ثیت .8

 )نسب ، نجا ، خسر ، حزن (

  تلھب معناه .9

 )تجلس ، تنفذ ، تنھرتوقد ، (

 ما اسم امرأة .10

 )حمیل  ، ام كلثوم أبي لھب ام سكینة ، تماضر ، أم( 

 ما المسد .11

 )الحبل ،مكنسة ،  مندیل ، لیف( 

 ما الفتح  .12

 )خندق ، فتح مكة ،حنین ،البدر(

 ما المراد بھ؟ –دین هللا  .13

 )لزكاة ، الصالةاإلیمان ، اإلسالم  ، ا( 

 ما ألفواج ؟ .14

 )الناس ، الفرقة ، الجن ، جماعات  (



  توفي النبي صلي هللا علیھ وسلم .15

في ربیع األول ، في جماد اآلخرى ، في ربیع اآلخر  (

 )، في رجب

 متى ولد النبي صلي هللا علیھ وسلم .16

في شھر رجب ، في شھر رمضان ،، في شھر  ( 

 )شوال ، في شھر ربیع األول

 معناه –لكم دینكم  .17

 )شرككم ، عبادكم ،دعائكم ، ضمكم ( 

  ولي دین  .18

دین النصارى ، دین الیھود ، دین اإلسالم دین (

 )الصابین

 الكوثر .19

نھر في المدینة ،نھر في الجنة ، نھر في مكة ، نھر ( 

 )في الطائف

بكر ، رسول هللا صلي  يأب(  ------ الكوثر حوض  .20

 )هللا علیھ وسلم ، علي ، عثمان

 الكوثر   .21



 )خیر كثیر ، مكانة جمیلة ، بلدة طیبة ، مكان مرتفع(

 األبتر .22

 *)الخالص ، الحسود ، الجھید ، منقطع العقب(  

  من األبتر .23

 )أبو جاھل ، أبو لھب ،أبو سفیان ، عاص بن وائل (

  --------- سورة الماعون نزلت في  .24

العاص بن وائل ، أبو لھب ، ألو جھل ، الولید بن ( 

 )ابي بن سلولعبد هللا بن معیرة ،

   -------- غافلون معناه  .25

یتركون ، یسمعون ،یؤخرونھا عن وقتھا ،یندمون عن (

 )فعلھا

 ------ رحلة الشتاء الى  .26

 )المكة ، المدینة، الطائف ، الیمن  (

  ---- رحلة الصیف الى  .27

 )المدینة ، المكة ، الیمن ، الشام(

 ---- أبرھة ملك  .28

 )البحرین ، الكوفةالیمن ، الحجاز ، ( 



  ----- حلف .29

لیھد من الكعبة بنو كنانة ،بنو الھندیل ، أبرھة ، ( 

 )قارون

 جعل هللا كید أبرھة في التضلیل في ___  .30

 )ھدم الكعبة ، قتل العرب ،نصر القریش ، قتل الرسول(

 ---- أبابیل معناه  .31

 )الجماعات ، اساطیر ، أساطیل ، عناصیر (

 سجیل معناه ____  .32

 )طین الزن ، تراب طاھر ،طین مطیوخ ،صخرة (

 ------- ویل .33

مرتفع ، جو معتدل ، واد في جھنم ، مؤى مكان  (

 الجن)

 -------- اللمز .34

 )الكبر ، الحسد ، الخیبة ، النمیمة( 

 ---- العصر  .35

 )صالة العصر ، الفجر المرتقب ، الناھر، الزمن( 

  ----- التكاثر  .36



  )التجارب، التفاخر ، التحاھد(

  ----- عھف معناه  .37

 )العین ،الفخر ، الصوف ، الشعر(

 ----- عیشة راضیة في  .38

 )في الدار ، في الحجرة ، في النار ، في الجنة (

 ------ العادیات  .39

 )جماعة ، أصدقاء ، الخیوك ، البخال ( 

 ----- لكنود  .40

 )لحسود ، لصبور ، لكفور ، لشدید (

 لعام ، لقدیر ، لشدید ، لعالم (  ----- لخبیر  .41

   ---- زلزلت  .42

 )لقدیر ، لسمیع ، حركت ، لصبور(

 )الدلیل ، القیاس ، الزكاة ، الحجة(  ---- البینة  .43

القرآن ، الحدیث ، اإلجماع ( ---- الواضحة الحجة  .44

 ) ، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

جبریل ، میكائیل ، إسرائیل ،  (----- الروح  .45

 )عزرائل



طعة الكبد ، الطحال ، الدم ، الق( ------ الحلق  .46

 )الیسیرة من الدم الخلیظ

 )حقا ، نصر ، فشحا ، صبرا (-------- كالّ معناه  .47

أبو لھب ، صفوان بن أمیة ،  (اللذى ینھى من ھو  .48

 )أبو جھل

المكة ، المدینة ، اآلخرة ،  (------- البلد األمین  .49

 )الطائف 

اإلحسان ، المالئكة ، فرقة الثبعة  (------ الزبانیة  .50

 )، المدلس

  األجوبة
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 مكي .2

 شیطان .3

 القلب .4

 اذا غفل عن ذكر هللا .5

 صبح  .6

 اللیل .7



 خسرت  .8

 توقد .9

 ام جمیل .10

 لیف .11

 فتح مكة .12

 اإلسالم  .13

 جماعات  .14

 في ربیع األول .15

 في شھر ربیع األول .16

 شرككم .17

 دین اإلسالم  .18

 نھر في الجنة .19

 الرسول .20

 خیر كثیر .21

 عقبمنقطع ال .22

 عاص بن وائل .23

 العاص بن وائل  او الولید بن مغیرة .24



 یؤخرونھا عن وقتھا .25

 الیمن .26

 الشام  .27

 الیمن .28

 أبرھة .29

 ھدم الكعبة .30

 جماعات  .31

 طین مطبوخ .32

 واد في جھنم .33

 الخیبة .34

 الدھر  .35

 التفاخر .36

 الصوف .37

 في الجنة .38

 الخیول  .39

 لكفور .40

 العالم  .41



 حركة .42

 الحجة .43

 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .44

 جبریل .45

 القطعة الیسیرة من الدم الخلیظ .46

 حقا .47

 أبو جھل .48

 المكة .49

    المالئكة .50


