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１３-  

 - المتواضع:  لماألسئلة المختصة بالقرآن الكريم وما يتعلق به من أحكام وكلمات وعلى بركه أبدا هذا الع 

 جدول السور القرآنية   •

التسل
 سل

اسم  
 السوره 

عدداالي
 ات

مكان  
ول  ز  النز

عدد 
الكلما
 ت 

عدد 
الحرو
 ف 

اخر 
ي 
ز
كلمه ف
السوره 
وآخر 
 حرف  

         

       

الضالي  ١٣٩ ٢٩ مكيه ٧ الفاتحه  ١
 ن ن

الكافري  ٢٥٦١٣ ٦١٤٤ مدنيه   ٢٨٦ البقره  ٢
 ن ن

آل  ٣
 عمران  

يفلحو  ١٤٦٠٥ ٣٥٠٣ مدنيه   ٢٠٠
 ن ن

 عليم م  ١٦٠٣٠ ٣٥٠٣ مدنيه   ١٧٦ النساء  ٤

 ر  قدير  ١١٨٩٢ ٢٨٣٧ مدنيه   ١٢٠ المائده    ٥

 رحيم م  ١٢٤١٨ ٣٠٥٥ مكيه   ١٦٥ األنعام    ٦

يسجد ١٤٠٧١ ٣٣٤٤ مكيه   ٢٠٦ االعراف  ٧
 ون ن

 عليم م  ٥٢٩٩ ١٢٤٣ مدنيه   ٧٥ األنفال   ٨

العظيم  ١٠٨٧٣ ٢٥٠٦ مدنيه   ١٢٩ التوبه  ٩
 م

الحاكم ٧٤٢٥ ١٨٤١ مكيه   ١٠٨ يونس   ١٠
 ين ن

تعملون  ٧٦٣٣ ١٩٤٧ مكيه   ١٢٣ هود   ١١
 ن

يؤمنون   ٧١٦٦ ١٧٧٦ مكيه   ١١١ يوسف   ١٢
 ن

الكتاب  ٣٤٥٠ ٨٥٤ مدنيه   ٤٣ الرعد  ١٣
 ب

األلباب  ٣٤٦١ ٨٣١ مكيه   ٥٢ ابراهيم   ١٤
 ب

ز  ٢٧٩٧ ٦٥٨ مكيه   ٩٩ الحجر   ١٥ اليقي 
 ن

محسن ٧٦٤٢ ١٨٤٥ مكيه   ١٢٨ النحل   ١٦
 ون ن

ا ا ٦٥٦٥ ١٥٥٦ مكيه   ١١١ االرساء   ١٧  تكبن 

 احدا ا  ٦٤٢٥ ١٥٨٣ مكيه   ١١٠ الكهف  ١٨

 ركزا ا ٣٨٣٥ ٨٧٢ مكيه   ٩٨ مريم   ١٩

اهتدى   ٥٢٨٨ ١٣٥٤ مكيه   ١٣٥ طه  ٢٠
 ى

تصفون  ٤٩٢٥ ١١٧٤ مكيه   ١١٢ االنبياء   ٢١

 ن

النصن    ٥١٩٦ ١٢٧٩ مدنيه   ٧٨ الحج   ٢٢
 ر

الراحم ٤٨٠٢ ١٨٤٠ مكيه   ١١٨ المؤمنون   ٢٣
 ين ن

 عليم م  ٥٥٩٦ ١٣١٧ مدنيه   ٦٤ النور   ٢٤

 لزاما ا ٣٧٨٦ ٨٦٩ مكيه   ٧٧ الفرقان  ٢٥

ينقلب ٥٥١٧ ١٣٢٢ مكيه   ٢٢٧ الشعراء   ٢٦
 ون ن

تعملون  ٤٦٧٩ ١١٦٥ مكيه   ٩٣ النمل  ٢٧
 ن

ترجعو ٥٧٩١ ١٤٤١ مكيه   ٨٨ القصص   ٢٨
 ن ن

العنكب ٢٩
 وت 

المح  ٤٢٠٠ ٩٨٢ مكيه   ٦٩
ز   سني 
 ن

يوقنون   ٣٤٣٣ ٨١٧ مكيه   ٦٠ الروم   ٣٠
 ن



 خبن  ر ٢١٢١ ٥٥٠ مكيه   ٣٤ لقمان  ٣١

منتظر ١٥٢٣ ٣٧٤ مكيه   ٣٠ السجده   ٣٢
 ون ن

 رحيما ا  ٥٦١٨ ١٣٠٣ مدنيه   ٧٣ األحزاب  ٣٣

مريب   ٣٥١٠ ٨٨٤ مكيه   ٥٤ سبأ   ٣٤
 ب

ا ا ٣١٥٩ ٧٨٠ مكيه   ٤٥ فاطر  ٣٥  بصن 

ترجعو ٢٩٨٨ ٧٣٣ مكيه   ٨٣ يس  ٣٦
 ن ن

العالمي  ٣٧٩٠ ٨٦٥ مكيه   ١٨٢ الصافات  ٣٧
 ن ن 

ز ن  ٢٩٩١ ٧٣٥ مكيه   ٨٨ ص ٣٨  حي 

العالمي  ٤٧٤١ ١١٧٧ مكيه   ٧٥ الزمر  ٣٩
 ن ن

الكافرو  ٤٩٨٤ ١٢٢٨ مكيه   ٨٥ غافر  ٤٠
 ن ن

محيط  ٣٢٨٢ ٧٩٦ مكيه   ٥٤ فصلت  ٤١
 ط

االمور   ٣٤٣١ ٨٦٠ مكيه   ٥٣ الشورى  ٤٢
 ر

يعلمون  ٣٧٠٣ ٨٢٥ مكيه   ٨٩ الزخرف  ٤٣
 ن

مرتقب  ١٤٣٩ ٣٤٦ مكيه   ٥٩ الدخان   ٤٤
 ون ن

الحكيم  ٢٠١٤ ٤٨٨ مكيه   ٣٧ الجاثية  ٤٥
 م

الفاسق ٢٦٠٢ ٦٤٦ مكيه   ٣٥ االحقاف   ٤٦
 ون ن

أمثالكم   ٢٣٦٠ ٥٤٢ مدنيه   ٣٨ محمد  ٤٧
 م

عظيما  ٢٤٥٦ ٥٦٠ مدنيه   ٢٩ الفتح  ٤٨
 ا

الحجرا  ٤٩
 ت 

تعملون  ١٤٩٣ ٣٥٣ مدنيه   ١٨
 ن

 وعيد د ١٤٧٣ ٣٧٣ مكيه   ٤٥ ق ٥٠

يوعدو  ١٥١٠ ٣٦٠ مكيه   ٦٠ الذاريات   ٥١
 ن ن

النجوم  ١٢٩٣ ٣١٢ مكيه   ٤٩ الطور   ٥٢
 م 

واعبدوا  ١٤٠٥ ٣٥٩ مكيه   ٦٢ النجم  ٥٣
 ا

مقتدر   ١٤٣٨ ٣٤٢ مكيه   ٥٥ القمر  ٥٤
 ر

واالكرا ١٥٨٥ ٣٥٢ مدنيه   ٧٨ الرحمن  ٥٥
 م م 

العظيم  ١٦٩٢ ٣٧٩ مكيه   ٩٦ الواقعة  ٥٦

 م

المفلح  ١٤٠٥ ٣٥٩ مدنية   ٢٩ الحديد   ٥٧
 ون ن

المفلح  ١٩٩١ ٤٧٥ مدنيه   ٢٢ المجادله  ٥٨
 ون ن

الحكيم  ١٩١٣ ٤٤٧ مدنيه   ٢٤ الحشر  ٥٩
 م

الممتحن  ٦٠
 ه 

القبور   ١٥١٩ ٣٥٢ مدنيه   ١٣
 ر

ظاهري  ٩٣٦ ٢٢٦ مدنيه   ١٤ الصف  ٦١
 ن ن

ز  ٧٤٩ ١٧٧ مدنيه   ١١ الجمعه   ٦٢ الرازقي 
 ن

المنافقو ٦٣
 ن 

تعملون  ٧٨٠ ١٨٠ مدنيه   ١١
 ن

الحكيم  ١٠٦٦ ٢٤٢ مدنيه   ١٨ التغابن  ٦٤
 م

 علما ا ١١٧٠ ٢٧٩ مدنيه   ١٢ الطالق  ٦٥

ز   ١٠٦٧ ٢٥٤ مدنيه   ١٢ التحريم   ٦٦ القانتي 
 م

ز ن ١٣١٦ ٣٣٧ مكيه   ٣٠ الملك  ٦٧  معي 



للعالمي  ١٢٥٨ ٣٠١ مكيه   ٥٢ القلم  ٦٨
 ن ن

العظيم  ١١٠٧ ٢٦١ مكيه   ٥٢ الحاقه  ٦٩
 م 

يوعدو  ٩٤٧ ٢١٧ مكيه   ٤٤ المعارج  ٧٠
 ن ن

 تبارا ا  ٩٢٩ ٢٢٧ مكيه   ٢٨ نوح  ٧١

 عددا ا  ١٠٨٩ ٢٨٦ مكيه   ٢٨ الجن  ٧٢

 رحيم م  ٨٤٠ ٢٠٠ مكيه   ٢٠ المزمل  ٧٣

المغف ١٠١٥ ٢٥٦ مكيه   ٥٦ المدثر  ٧٤
 ره ه 

الموتى  ٦٦٤ ١٦٤ مكيه   ٤٠ القيامة   ٧٥
 ى

 اليما ا ١٠٦٥ ٢٤٣ مدنيه   ٣١ اإلنسان  ٧٦

المرسال ٧٧
 ت 

يؤمنون   ٨١٥ ١٨١ مكيه   ٥٠
 ن

 ترابا ا  ٧٦٦ ١٧٤ مكيه   ٤٠ النبأ  ٧٨

ضحاها  ٧٦٢ ١٧٩ مكيه   ٤٦ النازعات  ٧٩
 ا

الفجرة  ٥٣٨ ١٣٣ مكيه   ٤٢ عبس  ٨٠
 ة

العالمي  ٤٢٥ ١٠٤ مكيه   ٢٩ التكوير  ٨١
 ن ن

 هلل ه  ٣٢٦ ٨١ مكيه   ١٩ االنفطار   ٨٢

المطفف ٨٣
 ين  

يفعلون  ٧٤٠ ١٠٩ مكيه   ٣٦
 ن

ممنون   ٤٣٦ ١٠٨ مكيه   ٢٥ االنشقاق   ٨٤
 ن

وج  ٨٥ محفو ٤٥٩ ١٠٩ مكيه   ٢٢ النر
 ظ ظ 

 رويدا ا  ٢٥٤ ٦١ مكيه   ١٧ الطارق  ٨٦

موىس   ٢٩٣ ٧٢ مكيه   ١٩ االعىل  ٨٧
 ى

  ٢٦ الغاشيه   ٨٨
 مكيه  

حساب  ٣٧٨ ٩٢
 هم م

جنتى   ٥٧٣ ١٣٩ مكيه ٣٠ الفجر   ٨٩
 ى

مؤصد  ٣٣٥ ٨٢ مكيه   ٢٠ البلد  ٩٠
 ه ه 

عقباها   ٢٤٧ ٥٤ مكيه   ١٥ الشمس   ٩١
 ا

يرضز  ٣١٢ ٧١ مكيه   ٢١ الليل   ٩٢
 ى

فحدث  ١٦٤ ٤٠ مكيه   ١٢ الضىح  ٩٣
 ث

ح   ٩٤ فارغب  ١٠٢ ٢٧ مكيه   ٨ الشر
 ب

ز  ٩٥ الحاكم ١٥٦ ٣٤ مكيه   ٨ التي 
 ين ن  

ب  ٢٨١ ٧٢ مكيه   ١٩ العلق   ٩٦ واقنى
 ب

الفجر   ١١٤ ٣٠ مكيه   ٥ القدر   ٩٧
 ر

 ربه ه ٤١٢ ٩٤ مدنيه   ٨ البينة  ٩٨

 يره ه ١٥٦ ٣٦ مدنيه   ٨ الزلزله  ٩٩

لخبن    ١٦٤ ٤٠ مكيه   ١١ العاديات   ١٠٠
 ر

حاميه   ١٥٨ ٣٦ مكيه   ١١ القارعه  ١٠١
 ه

النعيم  ١٢٢ ٢٨ مكيه   ٨ التكاثر   ١٠٢
 م

بالصنر  ٧٠ ١٤ مكيه   ٣ العرص  ١٠٣
 ر

ممده  ١٣٣ ٣٣ مكيه   ٩ الهمزه  ١٠٤
 ه



مأكول   ٩٦ ٢٣ مكيه   ٥ الفيل  ١٠٥
 ل

خوف   ٧٣ ١٧ مكيه   ٤ قريش   ١٠٦
 ف

الماعو ١١٢ ٢٥ مكيه   ٧ الماعون  ١٠٧
 ن ن

 االبنى ر ٤٢ ١٠ مكيه   ٣ الكوثر   ١٠٨

 دين ن ٩٨ ٢٧ مكيه   ٦ الكافرون  ١٠٩

 توابا ا  ٨٠ ١٩ مدنيه   ٣ النرص  ١١٠

 مسد د  ٨١ ٢٩ مكيه   ٥ المسد ١١١

 احد د  ٤٧ ١٥ مكيه   ٤ االخالص   ١١٢

 حسد د  ٧١ ٢٣ مكيه   ٥ الفلق   ١١٣

الناس  ٨٠ ٢٠ مكيه   ٦ الناس  ١١٤
 س

 

 األسئلة واالجابات                           

الوحى المبدؤ بسورة    بواسطه  عربي  بلسان   محمد  هو كالم هللا تعالى المتعبد بتالوتة المنزل على سيدنا  )  القرآن  ما هو تعريف  -١

 الناس( الفاتحة والمنتهي بسورة 

 هيحدد العلماء والسلف الصالح أسماءوالقاب القران في ثالث مجموعات للقرآن الكريم ما  -٢

 المجموعه االولى:     

الكتاب،القران،كالم )وحقيقته  الكتاب لى ذاتإمجموعة من األسماء التي تشير 

 ي( هللا،الروح،التنزيل،القول،الوح

 المجموعة الثانية:   

 مجموعه من األسماء التي تشير إلى صفات القرآن الذاتية  

 والعجب والعلم (  والحق والمباركة  صدقلوالعلي،واالكريم)

 -المجموعة الثالثة:

                                                                                                    بالناسمجموعة األسماء التي تشير إلى صفات القرآن الثاتيرية والتى تشير إلى عالقة القران 

 وكالم هللا،والتنزيل  الحكيم،والسراج، الشريف،الذكر المصحف. .البصائر،النور،الفرقان 

                                                                                                     .   ، والصراط المستقيم،وحبل هللا ، وحبل هللا المتين وكالم هللا 

 - ذلك:اما االدله الموجوده على   

 وحقيقتةاالولى من االسماء التي تشير الى ذات الكتاب  المجموعة

 تلك ايات الكتاب المبين   الكتاب   

 كبيرا ان هذا القران ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا  القران 

 وان احد من المشركين استاجرك فاجره حتى يسمع كالم هللا ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم ال يعلمون   كالم هللا 

وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال  االيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك   الروح

 لتهدي الى الصراط مستقيم  

 العالمينزيل رب وانه لتن التنزيل

 يتذكرونولقد وصلنا لهم القول لعلهم  القولذلك امر هللا انزله اليكم ومن يتق هللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجراء  االمر 

 ينذرون قول انما انذركم بالوحي وال يسمع الصم الدعاء إذ ما الوحي 

 المجموعه الثانيه   

 تشير الى الصفات القران الذاتيه كذلك كاالسماء التاليه    التي وهي الطائفة 

 انه لقران كريم   الكريم

 ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز  العزيزبل هو قران مجيد  المجيد

  الحقق ان هذا لهو القصص وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم الصدق والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقين الح الحكيم والعلي

 االلباب كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو    المبارك أن هذا لهو القصص الحق وما من اله اال هللا وان هللا لهو العزيز الحكيم  

 قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا   العجب  

وال النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى هللا هو الهدى ولئن اتبعت اهوائهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك    ولن ترضى عنك اليهود العلم

 من هللا وليا وال نصير 

 المجموعة الثالثة 

ذلك الكتاب ال ريب  الهدى وهي الطائفه التي تشير الى صفات القران التاثيريه التي تشير الى عالقه القران بالناس وهي االسماء التاليه 

 للمتقينفيه هدى 

 للمحسنين هدى ورحمه  الرحمه 

وننزل من القران ماهو شفاء   الشفاءهذا بيان للناس وموعظه للمتقين  والبيان  الموعظهوهذا ذكر مبارك انزلناه فانتم له منكرون  الذكر 

 كال انها تذكره  التذكرهورحمه للمؤمنين وال يزيد الظالمين اال خسارا 

 المبينتلك ايات الكتاب  المبين 

 عابدينان في هذا البالغ لقوم   البالغ  

 بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم ال يسمعون   البشير والنذير 



يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا إليكم نورا مبينا الفرقان   النورهذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون    البصائر

 تبارك الذي نزل على عبده ليكون للعالمين نذيرا  

   المراحل التي نزل بها القران الكريم-٣

 من هللا جل جالله إلى اللوح المحفوظ  

 ومن اللوح المحفوظ إلى مكان يسمى بيت العزه في السماء الدنيا دفعة واحدة في ليله القد ر 

 سنه حسب الواقع واالحداث ومقتضيات االحوال    23ومن بيت العزه نزل به جبريل على قلب الرسول محمد مفرقا في 

    (عراف ،التوبةالبقرة ،آل عمران، النساء،المائدة، األنعام األ ) الطوال السور هي ما-٤
 بقليل أو أقل بقليلهي السور التي تزيد عن مئة أكثر  عن)ما هي سور المئون التي تلى السبع الطوال -٤

   اخرآية(لغاية أخرى هي السور القصار من السور المئون وبعبارة  هي السور التي ما ولى  )المثانياما هي -٥

 وجهاتها( يهتم بمكان نزول آيات القرآن وحالة نزولها وترتيبها  )بماذا يهتم علم نزول القرآن -٦

 القرآن  نزول علم النيسابوري حبيب بن  محمد بن  الحسن  القاسم أبو اإلمام تقسيم كيفيه-٧

 وانتهاءما نزل بمكه ابتداء ووسطا   

 ما نزل بالمدينه ابتداءا ووسطا وانتهاء  

 مدني ما نزل بمكه وحكمه 

 ما نزل بالمدينه وحكمه مكي 

  المدينةما نزلت بمكه في اهل  

 ما نزل بالمدينه وحكمه في اهل مكه  

 المدني ما يشبه نزول المكي في  

 ما يشبه نزول المدني في المكي   

 الجحفه ما نزل في  

 ما نزل في بيت المقدس 

 بالطائف ما نزل 

 ما نزلت بالحديبيه   

 ليالما نزل 

 نهاراما نزل   

 مشيعاما نزل  

 ما نزل مفردا    

 المكيةااليات المدنيات في السور 

 االيات المكيه في السور المدنيه  

 المدينه ما حمل من مكه الى 

 مكه ما حمل من المدينه الى  

 الحبشهما حمل من المدينه الى ارض   

 ما نزل مجمال   

 مفسرا ما نزل مفسر 

 مرموزا   نزل ما 

 المغطى(البيان والتوضيح وكشف  لغة  ما هو علم التفسير -٩

 وحكمه  علم يفهم به كتاب هللا المنزل على نبيه محمد وذلك لبيان معانيه واستخراج أحكامه )ما هو علم التفسير اصطالحا -١٠

الذي ترجمها  -١١ القرآن وإلى أي لغة ترجمت ومن  الفارسية ترجمها الصحابي    )ما هي أول سورة ترجمت من  إلى  الفاتحه  سلمان  )سوره 

 الفارسي(

 القرآن ما هي السلع المذكورة في -١١

  اآلنية،االثاث،االقالم،االوتاد،الجفان،الخياط،الدهان،السراج،السرر،صحاف،الفخار،القدور،القالئد،الكاس،المسد، )

المهد،الموازين،االباريق،االقفال،االكواب،االوعية،الج ق،العصا،الغطا،الفراش،القسطاس،القوارير،الكرسي،الماعون،المصباح،المنسأة،النمار

 ( واب،الدلو،الرفرف،السرداق،السلم،الصواع 

 الكريمما هي االلوان المذكورة في القرآن -١٢

 )واالحوى،واألسود المائل للخضرة االسود ، االصفر  واألخضر األبيض) 

وردت االرقام التاليه في   -١٣ ١٠٠٠و١٠٠و٢٠٠و٢٠ سورة االنفال  )أية واحده ما هي م اآلية "يا أيها النبي حرض المؤمنين على  ٦٥

 القتال(

 عليم (" ألم تر أن هللا.... بكل شيء  ٧(المجادلة ,) ما هي السوره ٤,٦٣,٥اربعة أعداد ذكرت متتالية في سورة واحدة وهي( -١٤

                                                                                            ا البعير،البقر،الجوارح،الحام،الحموله،الحية،الخنازير،القردة،المعز،الناقة،االنعام، )  الكريم       هي الحيوانات الوارد ذكرها في القرآن  ما -١٥

 الجياد،الحمار،الفيل،القسورة،الكلب ، البحيرة،الدابة،الصافنات،البغال،الجمال ، 

 (العجل،العشار،الغنمات الخيل،الذئب،السائبة،الضان،العادين الموريات،النعجة،الوصيله،االبل،البد 

المؤمنين،اول   احمد،االمين،اول) الكريمه وسلم المذكورة في القرآن علي هللا صلى الرسول وصفات أسماء هي ما -16

  هلل،رسولا العابدين،البرهان،البشير،خاتم النبين،داعيا إلى هللا،رحمة العالمين،رحيم،رسول،رسولالمسلمين،اول 

منيرا،شاهدا،شهيد،صاحب،عبدهللا،مبشر ،محمد،  مدثر سراجا، كريم،رؤوف،  مبين،رسول آمين،رسول

 مزمل،مذكر،ناصح،النبي،النبي االمي،نذير نذير مبين،ولي  
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 مره    (١١٥)كم مره تكرر ذكر كلمه اآلخرة  -138
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 (١٦٥)كم مره تكرر لفظ الحياة  -141
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   (مره١٦)كم مره تكرر ذكر لفظ الخيانة بمشتقاتها  -147

 (مره ١٦)كم مره تكرر لفظ كلمه الخبث بمشتقاتها   -148
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   (٦٢)كم مره تكرر ذكر كلمه التالوة بجميع مشتقاتها   –  ١٥١
   (٦٢)كم مره تكرر ذكر كلمه الصالحات بمشتقاتها  -١٥٢

 )اقتربت الساعة وانشق القمر(  من عالمات الساعه الصغرى انشقاق القمر ما اآلية الكريمة الداله على ذلك -١٥٣

 )مدهمتان(صر آية في القرآن الكريم  اق-١٥٤

 ) الفجر والعصر والعشاء(الصلوات التى ذكرت في القرآن -١٥٥

 )حنيذ أو الشواء(طريقة طهي ذكرت في القرآن الكريم -١٥٦

 ) مره واحده(  القرآن كم مره ورد ذكر كلمه حنيذ في -١٥٧

 (مرتان) كم مره ورد ذكر كلمه ريحان في القرآن الكريم -١٥٨

 )الواقعة والرحمن(في أي سور ورد ذكر كلمه الريحان في القرآن -١٥٩

 انواع(٨)كم أنواع الرياح التى ذكرت في القرآن الكريم   -١٦٠

 (٤)رياح الرحمة كم نوع من أنواع -١٦١

 (٤)ريح الغضب كم نوع من أنواع -١٦٢

 ()مبشرات وناشرات ومرسالت وذارياترياح الرحمة التى ذكرت في القرآن  ما هي -١٦٣

 و عاصف وقاصف(و عقيم  صرصر )ما هي ريح الغضب التي ذكرت في -١٦٤

 )الحنطة(ما معنى كلمة فوم في القران -١٦٥

 ) الموز(ما معنى كلمه طلح منضود  -١٦٦

 ()الفقوس والخيار والبطيخ والشمام والكوساما معنى كلمه القثاء في القرآن -١٦٧

 مرة واحدة(الكريم)كم مره ورد ذكر كلمه رطب في القرآن -١٦٨

 مرات(٥)الكريم  كم مرة ورد ذكر كلمه مصر في القرآن -١٦٩

 () التبن وورق الشجر الجافكلمه العصف  ما معنى -١٧٠

 ) نمارق والبسط واالستبرق(ما هي فرش أهل الجنة -١٧١

 ومرجان()ذهب ولولو ما هي أساور أهل الجنة -١٧٢

 )إبراهيم عليه السالم(من أول من يكسى من أهل الجنة -١٧٣

 ) المسك والعنبر وعود الطيب(ما هي عطور أهل الجنة -١٧٤

 ذكر هللا() ما هو كالم أهل الجنة -١٧٥

 )السالم(ما هي تحية أهل الجنة -١٧٦

 عسل لذة للشاربين( محمد ماء غير اسن ،خمر لذة للشاربين ،)ما هي أنهار الجنة -١٧٧

 مرات(٧)كم مرة ذكر الحديد في القرآن -١٧٨

 )الممتحنة(سوره المرأة سوره لقبها -١٧٩

 ) المائدة(سورة لقبها سوره العقود -١٨٠

 )النساء(سورة لقبها سوره الفرائض -١٨١

 ) محمد(القتال سورة لقبها سوره -١٨٢

 )أهل الذكر والقرآن(من هم خاصه هللا واهلة -١٨٣

 )اإلسراء(سورة بها إسم مسجدين  -١٨٤

 ) الوليد بن عقبة(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فيمن نزل قوله تعالى "-١٨٥

 ) الطالق(سورة تسمى سوره النساء الصغرى -١٨٦

 ريح عاتيه()كيف أهلك هللا قوم هود  -١٨٧

 )نطفة وعلقة ومضغة وعظما ولحما(ما هي مراحل خلق االنسان في القرآن  -١٨٨

 (١٠٣-١٠٢)عشرا سورة طه عند البعث كم يتخافتون فيما بينهم  -١٨٩

 )صهيب الرومي(اآلية "ومن الناس من يشترى نفسة ابتغاء مرضاة هللا فيمن نزلت -١٩٠

 )عبدهللا بن عمر(في سبيل هللا امواتا آية "وال تحسبن الذين قتلوا ما هو سبب نزول -١٩١

 ذلك) البقرة(ورد أحدهما بالياء واالخر بدون الياء في أي سوره برسمين مختلفين وردت كلمة إبراهيم  -١٩٢

 ( االعراف  )كلوا واشربوا وال تسرفوافي القرآن الكريم آية تجمع الطب كله  -١٩٣

 على االمصار(جمعه ووزعه ) هو مصحف عثمان الذي اإلمام  ما المقصود بالمصحف -١٩٤

 () الصافات والمعارج والنازعاتتسمى بأسماء المالئكه وصفاتهم ما هي أسماء السور التي  -١٩٥

 ) الفرقان وفصلت(بأسماء صفات القرآن ما هي السور التى المسماة -١٩٦

 والماعون والمسد(والحديد والقلم ) المائده األشياء  ما هي السور المسماة بأسماء  -١٩٧

القيامة واهوالها  سوره مسماه    -١٩٨ الدخان والواقعة  بأسماء يوم  والحشر والتغابن والحاقة والقيامة والنبا والتكوير واالنفطار واالنشقاق والغاشية والزلزلة  ) 

 والقارعة(

 ) اإلنسان والغاشية(     المفتتحه بأداة السؤال هل ما السور -١٩٩

 والفلق(الجن والكافرون واإلخالص والناس )بأمر قل ما هي السور المفتتحه  -٢٠٠

 ) الماعون والمسد(في أخر السورة السورتان التى ورد اسمهما ما -٢٠١

 والقدر والعصر والفلق(والفجر والليل والضحى والجمعة  ) الحجما هي السور المسماة بأسماء األزمنة والمواقيت  -٢٠٢

 (والنمل والعنكبوت والعلق ) النحل الحشرات  ما هي السور المسماة بأسماء  -٢٠٣

 والفيل(والعاديات ) البقرة واالنعام ما هي السور المسماة بأسماء الحيوانات -٢٠٤

 والكوثر() الفتح ونوح والقدر              ما هي السور المبتدأه بكلمة إنا  -٢٠٥

 والحشر والصف األعلى() الحديد  سبح.    ما هي السور المبدؤوة بكلمة  -٢٠٦

 ) الجمعة والتغابن( يسبح.     ما هي السور التي تبدأ بكلمة  -٢٠٧

 القيامة والبلد()             ما هي السور التي تبدأ بكلمة ال  -٢٠٨

 )الشعراء والقصص(ما هي السور المسماة بالطواسين  -٢٠٩

 (٢٩)السور التي تبدأ بحروف مقطعه كم عدد -٢١٠

 ) الحاقة والقارعة وعبس والرحمن(التي تبدأ بإسم السورة في أولها ما هي السور  -٢١١

 مريم كهيعص( )متقطعة في القراءه  تبدأ بخمسة أحرف ما هي السور التي  -٢١٢



 ) المؤمنون والمجادلة(ما هي السور التي تبدأ بكلمة قد  -٢١٣

 ) االعراف والرعد(بأربعة أحرف متقطعة ما هي السور التي افتتحت  - ٢١٤

 (واالحقاف وطه ويس والنمل والزخرف والدخان والجاثيةوفصلت والشورى )غافر مقطعين سوره افتتحت بحرفين  -٢١٥

 ) الشورى حم عسق(متقطعة   أحرف فيها االيه االولى والثانيه ما هي السور التي -٢١٦

 ولقمان( والسجدة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم) الم ألف الم ميم  ما هي السور التي تبدأ بحروف -٢١٧

 هود يوسف إبراهيم الحجر( ) يونسالم راء   تبدأ بحروف الر ألفما هي السور التي  -٢١٨

   والقمر( ) األنبياء اقترب     ما هي السور التي تبدأ بكلمة -٢١٩

 (٦٠ والكهف ٢٣٥البقرة  هما)حرف الحاء في نهاية الكلمة وبداية الكلمة التى تليها إال في موضعين يرد لم في القرآن الكريم   -٢٢٠

 ٢٣٥الكتاب أجله" البقرة عقدة النكاح حتى يبلغ " وال تعزموا وااليات هما  

 ٦٠" الكهف ...." ال أبرح حتى أبلغ مجمع 

 ٤٢المدثر وما سلككم في سقر و ٢٠٠البقرة ")فإذا قضتيم مناسككم هما حرف الكاف متصلين في كلمة واحدة في اياتان ورد -٢٢١

 ٤٨هود  منا...اهبط بسالم )بها ستة عشره حرف ميم ما هي اية في القرآن -٢٢٢

 ميم ما هي حرف ٣٣في القرآن بها اية -٢٢٣

 (٢٨٢سوره البقره ) آية الدين ، 

 ) والعصر إن اإلنسان(عشر واوات وبها ة آيات ثالثسورة في القرآن الكريم مكونة من -٢٢٤

 شرع(١٣شاكرا،الشورى١٢ شهد هللا ،النحل ١٨شهر رمضان ،ال عمران ١٨٥)البقرة في القرآن الكريم عة آيات تبدأ بحرف ش ارب-٢٢٥

 دينكم.......() اليوم أكملت لكم هي سورة المائدة مدنية إال آية واحدة مكية -٢٢٦

 . رواة احمد االتقان للسيوطي  نزلت بين الظهر والعصر  النساء(من  ١٠٢)عسفاننزلت في  هي اآلية التىما  -٢٢٧

 االتقان للسيوطي  ) النصر( سورة نزلت في حجة الوداع -٢٢٨

 االتقان للسيوطي ( ) األنعاموحملها سبعون ألف ملك بالتسبيح ما هي السوره التي نزلت ليال -٢٢٩

 ١/١٩٩البرهان للزركشي  ( )آية الكرسي ثالثون الف ملك ما هي اآلية التى نزلت دفعة واحدة وشيعها -٢٣٠

 ١/١٩٩البرهان للزركشي ( ) الفاتحهوشيعها ثمانون الف ملك سورة كريمة نزلت مرة واحدة -٣٣١

 ١/١٩٩للزركشي البرهان ) يونس ( كريمة نزلت مرة واحدة وشيعها ثالثون الف ملك سوره  -٢٣٢

 ٥٨أن هللا يأمركم . النساء  () آية تأدية األمانةهي سورة النساء مدنية إال آية واحدة مكية -٢٣٣

 ١/٣٨االتقان للسيوطي )النجم( في مكه ما هي أول سورة أعلنها الرسول صلى هللا عليه وسلم -٢٣٤

 ) مصعب بن عمير وعبدهللا بن أم مكتوم(صحابيان إلى المدينة يعلمان االسالم من هم ارسل الرسول -٢٣٥

 () البقرهذكر به ثالثة أصناف من البشر ما هي سورة قسمها هللا إلى ثالثة أقسام قسم هلل تعالى وقسم لعبادة وقسم -٢٣٦

يوم التالق الساعة،يوم الحسرة ،يوم الفصل ،الدار اآلخرة ،اليوم اآلخر ،يوم القيامة ،يوم الدين ،االخرة،)التي ذكرت في القرآن الكريم  ما هي أسماء يوم القيامة  -٢٣٧

 الغاشية (الطامة،. الصاخة،الواقعة،التغابن،الحاقة،القارعة،يوم الوعيد ،يوم الخلود ،يوم الخروج ،يوم الحساب ،يوم التناد،يوم الجمع ،،يوم االزفة ،

 ) موسى عليه السالم(ربي سيهدين. أحد انبياىة "إن معي قال تعالى على لسان -٢٣٨

 ) القصص(                قصه موسى عليه السالم منذ والدته وحتى بعثتة ما هي السوره التي تناولت  -٢٣٩

 القصد في المشية،غض البصر(النهى عن المنكر ،الصبر،الصالة ،المعروف، )بستة خصال حسنة ما هي امر لقمان ابنة -٢٤٠

 لقمان  ( مختاال فخورا تكبرافي األرض وال تمش ) الشرك،وتصغير الخد للناس ،ما هي نهى لقمان ابنة عن ثالثة أفعال سيئة -٢٤١

 ) القصص(في أي سوره وردت قصه قارون -٢٤٢

 () المائدة وردت قصه تيه بني إسرائيل في أي سوره  -٢٤٣

 ) االعراف(في أي سوره وردت قصه اصحاب السبت -٢4٤

 )البقرة(في أي سوره وردت قصه طالوت -٢٤٥

 واسلنا له عين القطر  ) سليمان( نبي سخر هللا له النحاس من هو -٢٤٦

 هود،صالح،لوط،شعيب() نوح ،لقومهم اال تتقون من هم األنبياء الذين قالوا -٢٤٧

 فرعون وقومه()" فاخذناهم أخذ عزيز مقتدر  من هم المعنيون في اآلية الكريمة التالية  -٢٤٨

 ارسال هارون نبيا() إرجاعه ألمه ،امتن هللا على سيدنا موسى مرتان هما -٢٤٩

 الماء سنن ابن حبانكل شيء خلق من أما في السنة  ٣٠اءحي .. االنبي وجعلنا من الماء كل شيء ) الماء( ما هو أول المخلوقات  -٢٥٠

 ٤٤٢٨صحيح البخاري  ()أهل الكتابما المقصود بكلمة عضين -٢٥١

 ٢الروم ( ) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاالزواج آية من آيات هللا ما الدليل على ذلك   -٢٥٢

 ٢٦القصص ( ) القوة واألمانةابنتي شعيب الصفات المرغوبة في االستئجار شرعا كما جاء على لسان  -٢٥٣

 ٥التحريم مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا( ) مسلمات للزوجة الصالحة كما وردت في القرآن  ما هي المؤهالت األخالقية   -٢٥٤

 وهي المحبة العاشقة لزوجها() عاشقات الزواجهن ما المقصود الواقعه وردت كلمة عربا اترابا في سوره -٢٥٥

 إبن كثير وابن عباس  ( )عظام الصدر  ما المقصود الطارق وردت الترائب في سوره  -٢٥٦

والجيوب ما يغطي  وهو ما يغطي الرأس )خمر جمع خمار بخمرهن على جيوبهن ما المقصود بالخمر والجيوب سوره النور قال تعالى "وليضربن  من٣في آية -٢٥٧

 النحور والصدر(

 (١المجادلة هللا""هللا قول... وتشتكي إلى وقد سمع "" ٨٦يوسف،إنما أشكو بثى وحزني الى هللا الداله على ذلك "الشكوى هلل تعالى ما اآلية -٢٥٨

 (   ٤٦) الحج سمى هللا بها القلب عقال ما هي اآلية التى -٢٥٩

 ()زينة للسماء ورجوما للشياطين وعالمات لالهتداء لماذا خلق هللا النجوم -٢٦٠

 )المائدة(كلمة أنف وردت في القرآن الكريم في أي سوره ورد ذكر  -٢٦١

 () التحريمما هي السوره التي تسمى سوره النبي  -٢٦٢

 (٤٨هودوعلى أمم ممن معك...بسالم منا وبركات عليك  ) وقلنا يا نوح اهبط هي اآلية التى وردت بها أربعة ميمات متتالية  ما-٢٦٣

أن رسول هللا صلى  عن أبو هريرة رضي هللا عنه )"كما في حديث أبو هريرة خير مما طلعت عليه الشمس أربعة فضائل كل واحدة منها فضل تالوة القرآن لها  -٢٦٤

 ، كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إال قوم في بيت من بيوت هللا يتلون عليه وسلم قال ما اجتمع 

 عليهم السكينة نزلت 

 غشيتهم الرحمة

 حفتهم المالئكة 

 (فيمن عنده ذكرهم هللا 

 )عام الحزن(يوسف في أي عام نزلت سوره  -٢٦٥

 () يعقوب عليه السالمتعالى إنما أشكو بثى وحزني الى هللا على لسان من قال  -٢٦٦

 البث أشد أنواع الحزن( إنما أشكو بثى وحزني الى هللا)" قوله تعالى ما معنى كلمه البث في -٢٦٧

 ) المعشار العشر وأحد من عشرة(في القرآن ما هو اصغر عدد ذكر   -٢٦٨

 يزيدون )مئة ألف( مرة ألف أو ما هو أكبر عدد ورد في القرآن -٢٦٩

 ... مثقال ذرة  ... سوره الزلزله()الذرةوحده وزن ذكرت في القرآن ما هي اصغر -٢٧٠



في سورة النساء ومثقال ذرة  والقنطار في سورة  الصاع صواع الملك سوره يوسف  والذرة..)الصاع والقنطار  ما هي األوزان التي ذكرت في القرآن الكريم  -٢٧١

 (الزلزله 

 ()درهم والدينار.... درهم في سورة يوسفما هي العمله التي وردت في القرآن الكريم -٢٧٢

 ) الذراع(ما هي وحدة القياس المذكورة في القرآن الكريم -٢٧٣

 ) المد والصاع(المكاييل التى ذكرت في زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم ما هي وحدات  -٢٧٤

 (المرسالت عم والتكوير )هود الواقعة ما هي السور التي شيبت الرسول صلى هللا عليه وسلم  -٢٧٥

 ) شجرة الزقوم(الوارد ذكرها في القرآن  ما هي الشجرة الملعونه  -٢٧٦

 ) طعام االثيم(كما ذكر في القرآن شجرة الزقوم طعام من -٢٧٧

 ) من أصل الجحيم(من أين تنبت شجرة الزقوم  -٢٧٨

 ) كأنه روؤس الشياطين(بماذا شبه هللا طلع الزقوم -٢٧٩

 ) الزيتون(ما هي الشجرة المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم  -٢٨٠

والزيتون والقثاء والخردل والنخيل والعنب والتين  ) االثل والبقل والفوم البصل والثوم والبصل الزنجبيل  ما هي النباتات واألشجار التي ذكرت في القرآن الكريم    -٢٨١

 ..(العنب الريحانوالرمان والطلح واليقطين والعدس والرطب والزقوم والخبط والسدر 

 (٦١) البقرة العدس في أي سوره ورد ذكر كلمه  -٢٨٢

 ) العنب(ما هي أكثر فاكهه ذكرت في القرآن الكريم  -٢٨٣

 ) الجبال(ما هي أوتاد األرض كما وردت في القرآن الكريم   -٢٨٤

 (٨٠.. فصلت ) الجبال.. وجعل فيها رواسى من فوقهاوردت في القرآن الكريم  ما هي رواسي األرض كما -٢٨٥

 () ص واألنبياءبها قصه ذي الكفل ما هي السور التي ذكرت -٢٨٦

 أخرى(اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي بها مآرب  ) عصا موسى كما جاء في القرآن الكريم ما هي استخدامات -٢٨٧

 ) حية تسعى(عندما ألقى موسى عليه السالم عصاه ماذا أصبحت  -٢٨٨

 صنعوا()تلقف ما بحبال وعصى سحرة فرعون عصاه ماذا فعلت عصا موسى عليه السالم عندما ألقى  -٢٨٩

 ) حبيب النجار(قومه في سورة يس قائال يا قوم اتبعوا المرسلين من هو الذي خاطب -٢٩٠

 ) خروا ساجدين هلل(بعد انكشاف الغفلة عن قلوبهم ماذا فعل سحرة فرعون  -٢٩١

 برب العالمين رب موسى وهارون() آمنا السحرة جهاراً لفرعون ماذا قالوا -٢٩٣

 لكم(قبل اذن ) قال امنتم قال فرعون للسحرة ماذا  -٢٩٤

 ()انة لكبيركم الذي علمكم السحر  ما هي تهمة فرعون لسيدنا موسى عليه السالم -٢٩٥

 ) هامان(إبني لي صرحا لعلي أبلغ اسباب السماء لمن قال فرعون  -٢٩٦

قال تعالى وقال موسى يروا العذاب "،والتشديد على قلوبهم ،قلة إيمانهم حتى  الطمس على األموال والزينه    ")ما هي دعوة موسى عليه السالم على فرعون  -٢٩٧

حتى يروا العذاب األليم...  على أموالهم واشدد على قلوبهم فال يومنوا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس زينة وامواال في الحياة الدنيا فرعون ومألوه إنك أتيت ربنا 

 ("٨٨يونس 

 () أربعون ليلهصنع العجل موسى للميقات عندما كم واعد -٢٩٨

 ) السامري(من هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل -٢٩٩

 ) حرقه ورماه في البحر(الذي صنعه السامري ماذا فعل موسى بالعجل -٣٠٠

 رجالً( ٧٠)كم أخذ موسى معه للميقات -٣٠١

 راس اخيه ولحيتة() أخذ علم بأمر العجل مع هارون عليهما السالم عندما ماذا فعل موسى -٣٠٢

 ) األلواح ،(كان مع سيدنا موسى عليه السالم والقاه من الغضب عندما علم بأمر العجل ما هو الذي -٣٠٣

أن تقول فرقت بين بني إسرائيل  )قال يا ابن أم ال تأخذ برأسي ولحيتي إني خشيت  عندما أخذ برأسه ولحيتة  بماذا خاطب هارون سيدنا موسى عليهما السالم  -٣٠٤

 (ولم ترقب قولي 

 ) قال أبصرت بما لم يبصروا به(على موسى عندما سأله عن فعلته ماذا رد السامري -٣٠٥

 ) جبريل عليه السالم ) تراب من هو الرسول الذي أخذ السامري من اثرة  -٣٠٦

 وابعده()نبذه وطردة مع السامري ماذا فعل موسى  -٣٠٧

 () البعوضة والقمل ما هي أصغر حشره ذكرت في القرآن الكريم -٣٠٨

 ) قارون(من هو الذي تم ذكره في القرآن بأن العصبة ال تقدر حمل مفاتيح خزائنه -٣٠٩

 ) القدر(ذكرت في القرآن الكريم خيرا من ثالثة وثمانين سنة ما هي أفضل ليله  -٣١٠

 ) جزء عم(عدد من السور ما هو أكثر جزء في القرآن الكريم به أكثر  -٣١١

 ) ارم(ما هي المدينة التي لم يخلق مثلها في البالد -٣١٢

 ) ارم(ما هي المدينة ذات العماد -٣١٤

 (مصر األرض المقدسة وبابل وارم  والمدينة و) مكة أو بكه الكريم ما هي المدن المذكورة صراحة في القرآن  ٣١٥

سفر فقلت يا رسول هللا حدثنا بما لنا فيه نفع  عن معاذ بن جبل قال كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في )ورد في السنة النبوية فضل دراسة القرآن كما -٣١٦

" كالم الرحمن وحرز  والهدى يوم الضاللة فادرسوا القرآن فإنه  السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور صلى هللا عليه إن أردتم عيش  فقال  

 (ورجحان في الميزان من الشيطان 

ومائة ألف وخمسة آالف وثالثة آالف وثالثمئة ومئتان ومئة وتسعون معشار والخمس والثمن والثلث والربع  )  ما هي االرقام التي ذكرت في القرآن الكريم  -٣١٧

وأثناء عشر واحد عشر عشر وتسعة وثمانية وسبعة وستة وخمسة واربعة وثمانون وسبعين وستين والف وخمسون وأربعين وثالثون وعشرون وتسعه عشرة  

 (وثالثة واثنان وواحد

 () لم يردهل ورد الصغر في القرآن الكريم -٣١٨

وهي أضعاف وعمل  دخول الجنة برحمة هللا  غير محدود وعلم البشر محدود ،. علم هللا  هللا يعلم وانتم ال تعلمون  تعالى )قال  "ما هو الدليل على وجود الصفر    -٣١٩

 (الرحمة عدد والعمل صفر بالنسبة لدخول الجنةالبشر ال يدخلون به الجنه إذن 

 ) الكتب العظام(اسفارا في القرآن الكريم ما هو معناها  وردت كلمة  -٣٢٠

والمأوى ودار الحيوان ومقعد صدق ومقام  ) النعيم وعدن والفردوس والخلود ودار المقامة ودار السالم  هي أنهار الجنة الجنة المذكورة في القرآن الكريم  ما  -٣٢١

 آمين(

 )تسنيم وكافور وسلسبيل(أسماء وأنواع عيون الجنة المذكورة في القرآن ما هي  -٣٢٢

 ) سدرة المنتهى وطوبى(الجنة مذكورتان في القرآن الكريم شجرتان موجودتان في  -٣٢٣

 ابواب(٧)النار  كم عدد أبواب  -٣٢٤

 () الهاويه وسقر لظى والحطمة والسعير ودار البوار وجهنمما هي أسماء النار المذكورة في القرآن الكريم   -٣٢٥

 () الزقوم والغسلين والضريعما هو طعام اهل النار  -٣٢٦

 ) الصديد والحميم(ما هو شراب أهل النار -٣٢٧

 - :من هم سكان النار -٣٢٨

 المنافقونالهاويه يسكنها 



 الجحيم يسكنها المشركون

 سقر يسكنها الصابئون

 يسكنها الشياطين والمجوس لظى 

 النصارى والمكذبون بسيدنا محمد السعير يسكنها 

 أمة سيدنا محمدجهنم يسكنها أهل الكبائر من 

 اليهود  الحطمة يسكنها 

 والنيران() سرابيل من قطران وحديد ما هو لباس أهل النار  -٣٢٩

 والهمزة في أعراض الناس(" المطففين في أموال الناس ) المطففين والهمزة ابتدأت بكلمة ويل سورتان  -٣٣٠

 ويوسف() غافر والحج ومحمد أفلم يسيروا في األرض ذكرت بها اآلية " السور التى -٣٣١

 ) الفلق(أحب سوره إلى هللا عز وجل  -٣٣٢

 الفتح( )أحب سوره إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم  -٣٣٣

 والسبع المثاني والحمد والشفاء() أم الكتاب وأم القرآن هي أسماء سوره الفاتحه ما  -٣٤٥

 حرف( ١٨٨)مع التكرار  كم عدد احرف آية الكرسي  -٣٤٦

 حرف(١١٤)كم عدد احرف آية الكرسي بدون تكرار -٣٤٧

٣٤٩- 

 كلمة(٥٠)كم عدد كلمات آية الكرسي  -٣٥٠

 (٢٨١)ما هو رقم آية الدين في سورة البقرة  -٣٥١

 (٢٥٤) ما هو رقم آية الكرسي في القرآن الكريم  -٣٥٢

 ) الناس والحجارة(ما هو وقود النار كما جاء في القرآن الكريم -٣٥٣

 بعض() أكل بعضي ماذا قالت النار هلل تعالى  -٣٥٤

 )بني النضر(فيمن نزلت سوره الحشر في يهود -٣٥٥

 () أبو أمامة الباهلي هللا والرسول وتخونوا اماناتكم " يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا فيمن نزلت اآلية -٣٥٦

 (٢٣٩٥)في القرآن بدون مشتقاتها كم مره ورد ذكر كلمه هللا  -٣٥٧

 (٢٦٩٩) تاهلل وهللا وباهلل وهلل .....كم مره ورد ذكر كلمه هللا مع مشتقاتها  -٣٥٨

 ) شديدة الخضرة(ما معنى كلمه مدهمتان  -٣٥٩

 الشقاء في ستة حاالت كما ورد في القرآن ال يجتمع -٣٦٠

 . " وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقياال يجتمع مع بر الوالدة األولى 

 ولم أكن بدعاؤك رب شقيا.  الثانية ال يجتمع مع الدعاء"

 .ال يجتمع مع القرآن"ما أنزلنا عليك القران لتشقىالثالثة 

 " فمن أتبع هداى فال يضل وال يشقى.الهدىالرابعة ال يجتمع مع إتباع 

 (وتولى ويتجنبها االتقىسيذكر من يخشى ويتحنبها االشقى الذي كذب ال يجتمع مع خشية هللا"الخامسه 

 االشقى.ويتجنبها  إال االشقى الذي كذب وتولى فانذرتكم نارا تلظى ال يصالها  ال يجتمع مع التقوى "السادسه 

فما هي الهدية  ومعه بشرى وهدية لسيدنا محمد وأمته الساعة ينزل لغاية قيام نزل ملك ألول مرة الرسول صلى عليه وسلم جالس مع جبريل عليه السالم بينما -٣٦١

 () الفاتحه واواخر سورة البقرة

 السهمي(العاص بن وائل )أن شانئك هو االبتر فيمن نزلت آية -٣٦٢

 ابنة أشقى القوم(أم كلثوم ابنة عقبة بن معيط ) من هي الممتحنة في سورة الممتحنه -٣٦٣

 ) الفتح(عليه الشمس وقال عنها إنها أحب إليه مما طلعت الرسول وهو راجع من الحديبية ما هي السوره التي نزلت على -٣٦٤

 مرة(٢٨)ذكرت كلمه اإلنس في القرآن الكريم كم مره  -٣٦٥

 مرة(٢٨)كم مره وردت كلمة الجن في القرآن الكريم  -٣٦٦

 مره(٥٦)كم مره ورد ذكر كلمه اإلنسان في القرآن الكريم -٣٦٧

 مرات( ٥)عجوز في القرآن الكريم كم مرة ورد ذكر كلمه -٣٦٨

 مرتان( ٢)طفل في القرآن الكريم كم مرة ورد ذكر كلمه  -٣٦٩

 (مره ٢٦)رجال بصيغة الجمع في القرآن الكريم كم مرة ورد ذكر كلمه  -٣٧٠

 (٦) كم مره ورد ذكر كلمه رجل بصيغه المفرد  -٣٧١

 (٢٦ الكريم)صريحة في القرآن كم مرة ورد ذكر كلمه نساء   -٣٧٢

 مرة( ٢٠)كم مره ورد ذكر كلمه إمرأة في القرآن الكريم   -٣٧٣

 مرة واحدة( ١) كم مرة ورد ذكر كلمه نسوة في القرآن الكريم  -٣٧٤

 مرة( ١١٥)كم مره ورد ذكر كلمه الدنيا في القران الكريم  -٣٧٥

 (مرة ١١٥)اآلخرة في القرآن الكريم كم مرة ورد ذكر كلمه  -٣٧٦

 مرة( ٨٨)كم مره ورد ذكر كلمه المالئكة في القرآن الكريم  -٣٧٧

 مرة( ٨٨)كم مرة ورد ذكر كلمه الشياطين في القرآن الكريم   -٣٧٨

 مرة( ١٤٥)كم مرة ورد ذكر كلمه الحياه ومشتقاتها في القرآن الكريم  -٣٧٩

 مرة( ١٤٥) ومشتقاتها في القرآن الكريم كم مرة ورد ذكر كلمه الموت  -٣٨٠

 مرة( ١٦٧)كم مرة ورد ذكر كلمه الصالحات بمشتقاتها في القرآن الكريم  -٣٨١

 مرة( ١٦٧)كم مرة ورد ذكر كلمه السيئات بمشتقاتها في القرآن الكريم   -٣٨٢

 مرة( ٧٥)المصيبه في القرآن الكريم  كم مرة ورد ذكر كلمه -٣٨٣

 مرة( ٧٥)كم مرة ورد ذكر كلمه الشكر في القرآن الكريم -٤٨٤

 مرة( ١١)إبليس في القرآن الكريم كم مرة ورد ذكر كلمه  -٣٨٥

 مرة( ١١)االستعاذة في القرآن الكريم كم مرة ورد ذكر كلمه  -٣٨٦

 مرة( ٥٧)الرحمن في القران الكريم  كم مرة ورد ذكر كلمه -٣٨٧

 مرة( ١١٤)كم مرة ورد ذكر كلمه الرحيم في القرآن الكريم  -٣٨٨

 مرات( ٦)األبرار في القرآن الكريم  كم مرة ورد ذكر كلمه -٣٨٩

 مرات( ٣)الفجار في القرآن الكريم  كم مرة ورد ذكر كلمه  -٣٩٠

 مرة( ١٢)كم مرة ورد ذكر كلمه العسر في القرآن الكريم  -٣٩١

 مره( ٣٦)كم مرة ورد ذكر اليسر في القرآن الكريم   -٤٩٢

 مرة( ١٢) الشهر في القرآن الكريم كم مرة ورد ذكر كلمه  -٣٩٣

 مرة( ٣٦٥)كم مرة ورد ذكر كلمه اليوم في القرآن الكريم   -٣٩٤

   ( كلمة٧٧٤٣٩ )السيوطي القران الكريم حسب تعداد  كلماتكم عدد  -٣٩٥



 ( كلمة٧٧٢٠٠) كم عدد كلمات القرآن الكريم حسب تعداد الغزالي -٣٩٦

 كلمة (٣٢٠٠١٥) السيوطي كم عدد احرف القرآن الكريم حسب تعداد -٣٩٧

 ( كلمه  ٣٢١٢٥٠)حسب تعداد الغزالي كم عدد كلمات القرآن الكريم  -٣٩٨

 ) مريم(من هي التي خاطبها هللا أن تهز الشجرة -٣٩٩

 (الكافرون واإلخالص)المشقشقتان المسماة  السورما هي -٤٠٠

 ) البقرة وآل عمران الزهروان المسماة  السورما هي -٤٠١

 ()الصف  السوره المسماة بسورة الحواريين  ما هي -٤٠٢

 () البينه ما هي السوره المسماة بسورة االنفكاك  -٤٠٣

 () البينةما هي السوره المسماة بسورة أهل الكتاب   -٤٠٤

 ) البينة(ما هي السوره المسماة بسورة القيمة  -٤٠٥

 ) البينة(ما هي السوره المسماة بسورة البرية  -٤٠٦

 الفاتحه() أم الكتاب  ما هي السوره المسماة بسورة -٤٠٧

 ) الفاتحة(أم القرآن ما هي السوره المسماة بسورة  -٤٠٧

 ) الفاتحة(السبع المثاني ما هي السوره المسماة بسورة  -٤٠٨

 ) الفاتحه(القرآن العظيم ما هي السوره المسماة بسورة  -٤٠٩

 ) الفاتحة(الحمد ما هي السوره المسماة بسورة  -٤١٠

 ) الفاتحه(  الشفا ما هي السوره المسماة بسورة  -٤١١

 ) الفاتحة(ما هي السوره المسماة بسورة أساس القرآن -٤١٢

 ) الفاتحه(ما هي السوره المسماة بسورة الواقية  -٤١٣

 (والكنز) الفاتحةما هي السوره المسماة بسورة الصالة  -٤١٤

 ) البقرة(أول سورة نزلت في المدينة المنورة ما هي -٤١٥

 () البقرةما هي السوره المسماة بسورة فسطاط القرآن  -٤١٦

 )البقرة(ما هي السوره التي تحتوي على ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر  -٤١٧

 ) البقرة وآل عمران(القرآن وأهله تتقدمان سورتان  -٤١٨

 ) البقرة(ما هي السوره المسماة بسورة سنام القرآن  -٤١٩

 ) البقرة(التي أخذها بركه وتركها حسره وال تستطيعها البطله ما هي السوره  -٤٢٠

 ) البقرة(في أي سوره وردت أطول آية  -٤٢١

 ) البقرة(القرآن الكريم ما هي السوره التي بها أخر آية نزلت من  -٤٢٢

 ) البقرة(ما هي السوره التي بها اعظم آية  -٤٢٣

 ) البقرة(ما هي السوره التي بها وصف البقرة  -٤٢٤

 ) آل عمران(تاج القرآن ما هي السوره التي تسمى سوره  -٤٢٥

 ) البقرة وآل عمران(ما هي السور التي تحاج عن صاحبها يوم القيامة  -٤٢٦

 ) آل عمران(ما هي السوره التي انفردت بآية المحكم والمتشابه  -٤٢٧

 ) آل عمران(تحتوي على آية المباهلة ما هي السوره التي  -٤٢٨

 ) آل عمران(ما هي السوره التي سميت باسم إحدى األسر  -٤٢٩

 ) المائدة(ما هي السوره التي بها ثمانية عشر فريضة  -٤٣٠

 (٧..قصص واوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه) أمرين وخبرين وبشارتين آية بها  -٤٣١

 (٣٨ربه كلمات فتاب عليه.. البقرة ) فتلقى آدم من بها أول توبة للبشر ما هي اآلية التى  -٤٣٢

 مرة( ٤٨٨٧٢)األلف بجميع أشكاله كم مرة ورد حرف  -٤٣٣

 مرة( ٢٢٤٢٨)بجميع أشكاله كم مره ورد حرف الباء  -٤٣٤

 مرة( ١٠١٩٩)كم مره ورد حرف التاء بجميع أشكاله  -٤٣٥

 مرة( ٢٠٢٧٦)حرف الثاء بجميع أشكاله كم مرة ورد  -٤٣٦

 مرة( ٣٢٩٣) أشكاله كم مرة ورد حرف الجيم بجميع  -٤٣٧

 مرة( ٣٩٩٣)كم مره ورد حرف الحاء بجميع أشكاله  -٤٣٨

 مرة( ٢٤٢٦)حرف الخاء بجميع أشكاله كم مرة ورد  -٤٣٩

 مرة( ٥٦٧٢)كم مرة ورد حرف الدال بجميع أشكاله  -٤٤٠

 مرة( ٤٦٩٧)الذال بجميع أشكاله كم مرة ورد حرف  -٤٤١

 مرة( ١١٧٩٣)كم مرة ورد حرف الراء بجميع أشكاله  -٤٤٢

 مرة( ١٥٩٠)بجميع أشكاله كم مرة ورد حرف الزاي   -٤٤٣

 مرة( ١٤٧٠)كم مرة ورد حرف الطاء بجميع أشكاله  -٤٤٤

 مرة( ٨٤٢)كم مرة ورد حرف الظاء بجميع أشكاله -٤٤٥

 (مرة  ٩٥٠٠)الكاف بجميع أشكاله كم مرة ورد حرف  -٤٤٦

 مرة( ٣٤٣٢)كم مرة ورد حرف الالم بجميع أشكاله  -٤٤٧

 مرة( ٢٦١٣٥) الميم بجميع أشكاله كم مره ورد حرف  -٤٤٨

 (مرة ٢٦٥٦٠)النون بجميع أشكاله كم مره ورد حرف  -٤٤٩

 مرة( ٢٠١٣)كم مره ورد حرف الصاد بجميع أشكاله  -٤٥٠

 مرة ( ١٦١٧)كم مره ورد حرف الضاد بجميع أشكاله  -٤٥١

 (مرة ٩٢٢٠)العين بجميع أشكاله كم مره ورد حرف  -٤٥٢

 مرة( ٢٢٢٨)كم مره ورد حرف الغين بجميع أشكاله  -٤٥٣

 مرة ،( ٨٤٩٩)كم مرة ورد حرف الفاء بجميع أشكاله  -٤٥٤

   مرة( ٦٨١٣)القاف بجميع أشكاله كم مره ورد حرف  -٤٥٥

 (مرة ، ٥٨١٣)مرة ورد حرف السين بجميع أشكاله كم -٤٥٦

 مرة( ٢٢٥٣)كم مرة ورد حرف الشين بجميع أشكاله  -٤٥٧

 مرة( ١٠٠٧٠)كم مره ورد حرف الهاء بجميع أشكاله   -٤٥٨

 مرة ،( ٢٥٥٣٦)الواو بجميع أشكاله كم مره ورد حرف  -٤٥٩

 مرة ،( ٤٧٢٠)بجميع أشكاله كم مرة ورد حرف الم الف  -٤٦٠

 مرة( ٢٥٩١٩)الياء بجميع أشكاله كم مره ورد حرف  -٤٦١

 (٤٨٨٨٢. ) حرف االلف  الكريم ما هو أكثر األحرف تكرارا في القرآن -٤٦٢



 (٨٤٢.  ) حرف الظاءالحروف تكرارا في القرآن الكريم. ما هو أقل  -٤٦٣

 -:كثيرة وهي عده انواعأسماء سوره الفاتحه  -٤٦٤

 (القران العظيم. فاتحة الكتاب ،السبع المثاني ،،ام الكتاب ،الفاتحة،سوره الفاتحه التوفيقيه ) أم القرآن أسماء 

 المساله ،التفويض(،.                 تعاليم الشفاء،النور،الكنز،المناجاةالدعاء ،الحمد،الشكر،االجتهاديه )اسماء سوره الفاتحه 

،القران العظيم،السبع  ،فاتحة الكتاب ،ام القرآن  )الفاتحة  في كتابه علم االتقان في علم القرآن  ما هي أسماء سوره الفاتحه كما أوردها جالل الدين السيوطي    -٤٦٥

الدعاء، السؤال،تعاليم  الصالة ،   الشفاء،الشافية،الشكر،الحمد القصوى،الرقية،االالزمة،الحمد االولى،الكافية،النور،التفويص،الحمد،ام الكتاب ،الواقية،الكنز،المثاني ،

 المناحاة،االساس(المسالة،

 ) جماعة من اليهود(من هم أهل السبت المذكورين في القرآن الكريم   -٤٦٦

 البحر االحمر منطقة خصيبة() على سواحل أهل السبت اين عاش -٤٦٧

 )زمن سيدنا داوود(على زمن من األنبياء عاشوا  -٤٦٨

 السبت فقط وبقية االيام للعبادة()ألنهم يعلمون يوم بأهل السبت  لماذا لقبوا  -٤٦٩

 والتقرب هلل وبقية االيام للراحة والعمل(وتأدية األمانة ) أن يخصص لهم يوم السبت للعبادة عز وجل ماذا طلبوا من هللا -٤٧٠

 عز وجل االستراحة يوم السبت(يوم السبت بعد أن طلبوا من هللا ) عدم االنشغال بأمور الدنيا هللا تعالى عليهم  ماذا فرض -٤٧١

 () اصطياد األسماكأهل السبت ماذا كان يعمل  -٤٧٢

 أيام األسبوع(تأتي يوم السبت ثم تبتعد بقية جعل األسماك )كيف ابتلى هللا أهل السبت  -٤٧٣

 .. )ما هي الطارق ما معنى السماء والطارق -٤٧٤

 اية(٢٨٦)كم عدد ايات سوره البقره  -٤٧٥

 ترجعون فيه إلى هللا...يظلمون(هي) واتقوا يوماً سوره البقره هي اول سوره نزلت في المدينه اال ايه واحده نزلت في مكه المكرمه ما -٤٧٦

 بمنى(في) يوم النحر الى اخر االيه  نزلت ايه واتقوا يوما ترجعون فيه الى هللا-٤٧٧

 (٦١٤٤البقره)كم عدد كلمات سوره -٤٧٨

 (٢٥٦١٣البقره) كم عدد حروف سوره -٤٧٩

 البقره) المداينة .. الدين(ما هي اطول ايه في سوره -٤٨٠

 (االسم)النها تحتوي قصه بقره ال موسىلماذا سميت سوره البقره بهذا -٤٨١

 هي) البقرة(صوره اشتملت على الف قمر والف نهي والف حكم والف خبر ما -٤٨٢

 هي) البقرة(صوره اسمها فسطاط القران ما -٤٨٣

 هي) البقرة(سوره تسمى سنام القران ما -٤٨٤

 شيطان) البقرة(سوره من قراها في البيت ال يدخله -٤٨٥

 هي) البقرة وآل عمران(صور تسمى الزهراون ما -٤٨٦

 ) البقرة(صوره اخذوها بركه وتركها حسره وال تستطيعها البطله -٤٨٧

 (والقرده والبقره والخنزير والحمار  العجلالبقره)ما هي الحيوانات التي ذكرت في سوره -٤٨٨

 البقره) البعوضة(ما هي الحشرات التي ذكرت في سوره -٤٨٩

 ٩٦( البقرة  سنه 1000احدهم لو يعمر ( يوم يود ١٠٠٠البقره)ما هو اكبر عدد ذكر في سوره -٤٩٠

 االبيض واالصفر واالسود(البقره)ما هي االلوان التي ذكرت في سوره -٤٩١

 واالسود(البقره) الخيط االبيض يوط التي ذكرت في سوره الخ ما هي الوان-٤٩٢

 اسرائيل)صفراء(ما هو لون بقره ال بني -٤٩٣

 الصفا والمروة وعرفات(  هما)جبال ذكرت في سوره البقره ما -٤٩٤

 ) النور(التي وردت بها براءه ام المؤمنين عائشه رضي هللا عنها  ما هي السوره -٤٩٥

واالنجيل)مكان التوراه اعطي السبع طوال ومكان الزبور يعطي المائيين ومكان االنجيل اعطي  ماذا اعطي الرسول صلى هللا عليه وسلم بدال من التوراه والزبور  -٤٩٦

 ١٤٨٠بالمفصل( صححه األلباني المثاني وفضلت 

 ) االنفال(مره  73في اي سوره ورد لفظ الجالله هللا -٤٩٧

 (٣٨والشورى  ٣٥-٢٩والنمل  ١٥٩-١٥٢)آل عمران في اي سور ورد ذكر التشاور في االمر واالجتماع -٤٩٨

 هي ) االعراف(تقع في الجزء الثامن والتاسع ما  206وره عدد اياتها س -٤٩٩

 (الرحمن.. فبأي أال ربكما تكذبان)مره  ٣١وره تكررت فيها ايه واحده س -٥٠٠

 وزوجته(..تبت يدا( أبو لهب المسدبالنار)ما هي السوره التي حط حكم هللا بها على رجل وزوجته -٥٠١

 والفلق(الكاف) العصر وقريش ما هي السور التي ال يوجد بها حرف -٥٠٢

 كعب ) البينة(ما هي السوره التي امر هللا بها الرسول صلى هللا عليه وسلم ان يقراها على ابي ابن -٥٠٣

 لحفظة سوره البقره( رواة الترمذي  الخلقيه)ليس االسباب الخلق او    بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم به من الصحابه وامر عليهم غالم حديث السن ما هو السبب-٥٠٤

 ٥٢١٧) الفلق( صححه األلباني ما هي ابلغ سوره عند هللا -٥٠٥

 ١٦٣الطرهوني  والمعوذتان() الفاتحه والصمد اربعه سور لحفظ الشخص من الجمعه الى الجمعه اذا قراتها سبعا سبعا -٥٠٦

 (سورة١٣موضع في ٢٢الالزم)كم عدد مواضع الوقف -٥٠٧

 سوره( ٢٢موضع في  ٦٨)كم عدد مواضع الوقف الممنوع -٥٠٨

 (الشعراء ) الشعراء في اي سوره ورد ذكر -٥٠٩

 (والصف والجمعة والتغابن واألعلى) االسراء والحديد والحشر ما هي صور المسبحات التي بهن ايه افضل من الف ايه -٥١٠

 حرف( ١٤)كم عدد فواتح السور المقطعه -٥١١

 الفاتحه(القلم المزمل المدثر  )العلق ما هي السور الخمسه االولى من القران الكريم تنزيال-٥١٢

 ) ق(  ما هي السوره التي تسمى الباسقات-٥١٣

 (١٠٢) البقرة في اي سوره ذكرت قصه هاروت وماروت  -٥١٤

 () الجاثيةما هي السوره التي تسمى سوره الشريعه -٥١٥

 ٦٤٦و٦٧٧٣والكافرون( صححه األلباني ) الفجر هما  في صاله الفجر ما  سورتانحسن الرسول صلى هللا عليه وسلم بقراءه -٥١٦

 (٢٣) ص جزء  ما هي السوره التي تناولت قصه سيدنا داوود-٥١٧

 ... إلى آخر اآلية ،(ما حرم ربكم.. قل تعالوا أتلو ١٥١) اآلية  واحده منها مدنيه ما هي سوره االنعام سوره مكيه ما عدا ايه -٥١٨

 ) الكافرون(سوره قال عنها الرسول صلى هللا عليه وسلم انها براءه من الشرك اذا قراتها عند النوم -٥١٩

 يس( الطرهوني )  ور من قراها في ليله ابتغاء وجه هللا غفر له تلك الليلهالس وره من س  -٥٢٠

 (١٨)ص  آية ما هي السوره التي ذكر بها االشراق -٥٢١

 هللا(فانقلبوا بنعمة من  ١٧٤) آل عمران ما هي السوره التي تحدثت عن بدر الصغرى  -٥٢٢

 ) التين(ما هي السوره التي بدات بنوع من الفاكهه -٥٢٣

 ) التوبه(  ما هي السوره التي تحدثت عن المنافقين وفضحت امرهم-٥٢٤

 ) الكوثر(ما هي السوره التي تسمى سوره النحر -٥٢٥



 () النبأما هي السوره التي تسمى سوره المعصرات -٥٢٦

 ) االعلى والغاشية( صححه األلباني  ماذا كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقرا في صاله الظهر والعصر  -٥٢٧

 (٣٠ المائدة االية) ما هي السوره التي تحدثت عن قتل األخ ألخيه -٥٢٨

 () المدنية اطولالمكيه المدنيه ام  السورايهما اطول -٥٢٩

 ميم  ) الكوثر(ما هي السوره التي ال يوجد بها حرف -٥٣٠

 (٢٠) النمل في اي سوره ورد اسم الهدهد -٥٣١

سئل علي بن ابي طالب فقال الن بسم هللا الرحمن الرحيم  "الرحمةفي ذكر  تنا براءه وعذاب  ابتدات بايات    السوره  )الن بدايه  التوبه  لماذا لم تذكر البسمله في سوره  -٥٣٢

 امان والبراءه نزلت بالسيف(

 ٧٦٤( البيانالبقره وال عمران وطه) ما هي السور التي تحتوي على اسم هللا االعظم  -٥٣٣

 ٩٨٠الجامع الصغير األلباني " صحيح  ٢ال عمران ايه  163وفي حديث اسماء بنت يزيد البقره 

 ح القارعه التكاثر الزلزله العاديات القدر الشر سد قريش الماعون الكوثر العصر الفيل لمالكافرون ا الناس الفلق) ما هي السور التي لم يرد بها لفظ الجالله هللا  -٥٣٤

   الرحمن القمر( البلد الفجر المطففين عبس النبا المرسالت القيامه القلم الواقعه الليل الضحى

 آية(  ٤٣٩٢) آيات السور المكية ما هو عدد -٥٣٥

 ) بين مكة والمدينة(اين نزلت سوره القصص -٥٣٦

 سوره( ٢٧)المدنيه كم عدد السور  -٥٣٧

 سورة( ٨٦) كم عدد السور المكية  -٥٣٨

 اية(١٧٢٩)المدنيه كم عدد ايات السور  -٥٣٩

 ( آية ٨٨)كم عدد آيات سورة القصص  -٥٤٠

 الحجاز ويسمى الشبرق()شوك ينمو في ذكر في سوره الغاشيه ما هو الضريع الذي -٥٤١

 () ال اله اال هللاما هو مفتاح الجنه  -٥٤٢

 ) الجنة(إال في طلب واحد ما هو ال يسأل بوجة هللا  -٥٤٣

 من الفردوس االعلى() من أين تتفجر أنهار الجنة  -٥٤٤

 ) المكاره(بماذا حفت الجنه  -٥٤٥

 ) ثمانية(كم عدد أنهار الجنة  -٥٤٦

 (وآسية بنت مزاحمابنة الرسول ومريم ابنة عمران ) خديجة بنت خويلد وفاطمة ما أسماء سيدات الجنه  -٥٤٧

 (٤.. الحديد للذين آمنوا باهلل ورسله .. آل عمران أعدت " أعدت للمتقينتقى ألنهم أولياء هللا ) كل مؤمن من هم أهل الجنة  -٥٤٧

 واسلموا وحسن إسالمهم ،(المسلمين فاسروا ) هم الذين كانوا يقاتلون  للجنة من هم المساقون  -٥٤٩

 ٤عدن..البينة جزاؤهم عند ربهم جنات ال والدليل " ) هل الجنة والنار تفنيان  -٥٥٠

 ١٠اللهم ( يونس )دعواهم فيها سبحانك  الجنة لمومن في ما هو تسبيح أ -٥٥١

 ١٠) وتحيتهم فيها سالم( يونس ما هي تحية المؤمنين في الجنة  -٥٥٢

 ) أن الحمد هلل رب العالمين( ما هي آخر دعواهم  -٥٥٣

 ( ٤قدير" التحريم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يقولون ربنا أتمم  " ) إتمام النور والمغفرة المؤمنين من هللا في الجنه ماذا يطلب  -٥٥٤

 الواقعة' يشتهون"مما يتخيرون ولحم طير مما  وفاكهة")ما هو طعام اهل الجنه  -٥٥٥

 (٤٢" المرسالت في ظالل وعيون وفواكه مما يشتهون"/

 )جهنم(القران وار التي ذكرت في بما هي دار ال-٥٥٦

 ٤٤الحجر مقسوم" وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء سبعة أبواب " ذلك ) كم عدد ابواب جهنم وما االيه الداله على -٥٥٧

 ٣٠للبشر عليها تسعه عشر( المدثر  لواحة"ملكا  19)" كم عدد خزنه النار وما االيه الداله على ذلك-٥٥٨

 ففي النار..هود(فأما الذين شقوا ..البقرة/ " أعدت للكافرينكل كافر شقى  )هم اهل النار   من-٥٥٩

 " إن المنافقين في الدرك االسفل من النار" (في الدرك االسفل من النار ) اين مصير المنافقين -٥٦٠

الحميم"  يغلي في البطون كغلي  كالمهلان شجره الزقوم طعام االثيم "  ٧الغاشيه  جوع "وال يغني من  يسمنليس لهم طعام اال من ضريع ال النار )اهل م ما طعا  -٥٦١

 ٤٦الدخان 

 ما هو شراب أهل النار:  ٥٦٢

 ١٦ماء صديد .. إبراهيم 

 ٢٩يشوي الوجوه.. الكهف ماء كالمهل 

 ١٥ماء حميم فقطع امعائهم.. محمد 

 لباس أهل النار: ما هو -٥٦٣

 ٤قطران... إبراهيم سرابيل من 

 ١٩...........الحج ثياب من نار

 : ما هو منظر اهل النار-٥٦٤

 ٤٠وجوه عليها عبرة....عبس 

 ٦٠الزمر وجوه مسودة......

 ١٠٤وجوه كالحة.......المؤمنون 

 اسرة أهل النار: ما هي -٥٦٥

 ٤١مهاد من فوقها غواش... األعراف 

 ١٦...الزمر ومن تحتهم ظلل من نار ظلل من نار من فوقهم 

 (٤١.... الرحمن يعرف المجرمون بيسامهم) كيف يعرف المجرمون -٥٦٦

 ٤١. الرحمن  بيسماهم فيؤخذ بالنواصي واالقداميعرف المجرمون ) كيف تستقبل المالئكة أهل النار  -٥٦٧

 ٣٢فغلوة...الحاقة في سلسلة قدرها سبعون ذراعاً ثم الجحيم صلوه 

 النار ما هو مسكن أهل  -٥٦٨

 ١٤٥المنافقين في الدرك االسفل من النار..النساء   

 ) الدرك ونزل الجحيم( ٩٣.. الواقعة الضالين فنزل من حميم وأما إن كان من المكذبين 

 وال شيء بعدها(اآلخرة اخر شيء ) لماذا سميت اآلخرة بهذا االسم  -٥٦٩

 فيها(واجداثهم ، وقيام العدل ) لقيام الناس من قبورهم لماذا سميت القيامة بهذا االسم  -٥٧٠

 ) المؤذنين( من هم اطول الناس أعناقنا يوم القيامة  -٥٧١

 ) مسجد قباء في المدينة المنورة(اول مسجد بنى في االسالم ما اسم  -٥٧٢

 ) بالل بن رباح(يوم الفتح  من هو أول من أذن فوق الكعبه  -٥٧٣

 ) اسماعيل علية السالم(  من اول من كسا الكعبة للمرة األولى  -٥٧٤

 أي تصفير وتصفيق() مكا وتصدية الكفار عند الكعبة كيف كانت صالة  -٥٧٥



 (البيت الحرام هو الكعبة نفسها والمسجد الحرام هو محيط الكعبه) ما الفرق بين البيت الحرام والمسجد الحرام  -٥٧٦

 ()عتق رقبةكانت له تعدل من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين في حديث رواة ابن ماجة  -٥٧٧

 ويسمى الضراح(مسجد ألهل السماء بمحاذاة مكة المكرمة ) ما هو البيت المعمور  -٥٧٨

 إبراهيم إسحاق يعقوب() بخالصة الذكرى  بقول إنا اخلصناهم من المقصود  -٥٧٩

 ) إبراهيم(من هو أول من يفر من أبيه  -٥٨٠

 ) حسبنا هللا ونعم الوكيل(ما هي الكلمة التى قالها إبراهيم عندما ألقى في النار  -٥٨١

آل عمران    خشوهم فزادهم ايمانا وقالوا.....ا "الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فما هي الكلمه التي قالها الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما قالوا  -٥٨٢

 الوكيل(حسبنا هللا ونعم ) ١٧٣

 ... البقرة(والدليل قال تعالى خذ أربعة من الطير) أربعة كم هو عدد  طيور ابراهيم وما الدليل  -٥٨٣

 ) إبراهيم بوحى من هللا عز وجل( من هو الذي حرم البيت الحرام-٥٨٤

 أيام() سبعة  النار التى ألقى بهاكم لبث ابراهيم في  -٥٨٥

 (إبراهيم عليه السالم )اجعلني مقيم الصاله"على لسان من قال تعالى" رب  -٥٨٦

 ) شهر( صحيح مسلم كم هي مسيرة حوض النبي -٥٨٧

 ( صحيح مسلم  كنجوم السماء) حوض النبي ما هي صفة كيزان -٥٨٨

 ( صحيح مسلم  ) أطيب من المسكحوض النبي ما هي رائحة -٥٨٩

 ) أبيض من اللبن( صحيح مسلم  ما هي صفات ماء حوض النبي -٥٩٠

 صحيح مسلم  ) الذهب والفضة( حوض النبي من ماذا مصنوعة أباريق -٥٩١

 ) كعدد نجوم السماء( صحيح مسلم  كم عدد أباريق حوض النبي -٥٩٢

 ٣١( آل عمران )بطاعتهما وإتباع اوامرهم  كيف نحب هللا ورسوله -٥٩٣

 ) نوح عليه السالم(ثمانية وعشرين سوره نبي ذكر اسمه في -٥٩٤

 (عام وهللا اعلم  ٢٥٠عام وقيل  ١٠٠) كم عاش نوح بعد الطوفان  -٥٩٥

 ) لكثرة نوحه على نفسه(لماذا سمى نوح بهذا اإلسم -٥٩٦

 الموصل(تركيا وفي رواية أخرى في ) جبل الجودي.. ويقال الجودي في أين استوت السفينة بعد الطوفان  -٥٩٧

 ) عاد(من أرسل هود عليه السالم إلى  -٥٩٨

 ) نوح عليه السالم(عليه أجرا إن أجري على هللا من هو الذي قال لقومه يا قوم ال أسألكم  -٥٩٩

 قوم سيدنا هود() قوم عاد ... المقصود بقولة تعالى وتتخذون مصانع لعلكممن  -٦٠٠

 كاعجاز نخل خاوية() بريح صرصر واصبحو بماذا عذب هللا تعالى قوم عاد وكيف اصبحوا -٦٠١

 األعراف هود الشعراء() ورد اسم هود في سور -٦٠٢

 ) االعراف وهود والشعراء والنمل(في السور التالية ورد ذكر صالح تسعة مرات  -٦٠٣

 ) ثمود(إلى من أرسل نبي هللا صالح   -٦٠٤

 قبيلة ثمود أصحاب الحجر قوم صالح() من الجبال بيوتا من هم الذين كانوا ينحتون  -٦٠٥

 ) ال معبود بحق إال هللا(ماذا تعني ال اله اال هللا  -٦٠٦

 (٢٤٧) طالوت ... البقره العلم والجسم ونصر هللا به ملك أعطاه هللا بسطة في  -٦٠٧

 - : الدعاء ما هي اآليات التي تبين أن هللا سميع  -٦٠٨

 ٣٨إنك سميع الدعاء.. آل عمران  

 ٣٩.. إبراهيم وإن ربي سميع الدعاء

 الشيطان يعدكم الفقر( ..٢٦٨) البقرة  الفقر                     في أي سوره ورد لفظ -٦٠٩

 ٣٣( فاطر ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير ذهبافيها من اساور من  يحلون)ما هو لباس أهل الجنة وما الدليل من القران -٦١٠

 (٢٠( المؤمنون ) الزيتونوصبغ لالكلين التي تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن ما هي الشجرة -٦١١

 له عذابا عظيما  عد اوؤه جهنم خالدا فيها وغضب هللا عليه ولعنه  آمؤمنا متعمدا فجزقتل  ومن ي)ما هي اآليات التي تدل على ذلك  الغضب صفة من صفات هللا    -٦١٢

 ، ٩٣النساء 

 (  ٦لفتح ا مصيرا   السوء عليهم دائره السوء وغضب هللا عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت  ظنباهلل  الظانينويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 

 ( تفسير ابن كثير  ٤٧.. النساء الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا)يا أيها الذين أوتو كعب األحبار ما هي السوره التي كانت سبب اسالم  -٦١٣

 (٢٥٦) ال إكراه في الدين....البقرة ما هي اآلية التى تدل على حرية العقيدة -٦١٤

 ) آية الكرسي(ال تأخذه سنة وال نوم ما هي اآلية التى تدل إن هللا  -٦١٥

 ()الكرسي أن الشفاعة بأمر هللا التي تدل على  اآلية ما هي  -٦١٦

 ) الكرسي(أن هللا له ما في السموات واألرض ما هي اآلية التى تدل على   -٦١٧

 هللا جل جالله( )وما خلفهم. من هو الذي يعلم ما بين ايديهم  -٦١٨

 واالنس والجن() جميع مخلوقاته بشيء من علمه إال بما شاء من هم المقصودون بقوله تعالى وال يحيطون  -٦١٩

 ) هللا(من هو المقصود بقولة وال يؤده حفظهما  -٦٢٠

المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن  امنوا إذا نكحتميا ايها الذين    األحزاب  عليها عده..الدليل اآلية  ) ليس  قبل المساس عدة هل للمطلقة  -٦٢١

 (٤٩جميال األحزاب هن سراحا ورحوس   فمتعوهنمن عده تعتدونها 

فمتعوهن  عليهن عدة تعتدونها من قبل أن تمسوهن فما لكم ثم طلقتموهن )يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الطالق قبل المساس ما هي اآلية التى تدل على -٦٢٢

 (٤٩سراحا جميال.. األحزاب وسرحوهن  

ذلك ،"يا ايها الذين امنوا ال تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا صيام والدليل على الهدي او اطعام مساكين او الدليل)ما هي كفاره الصيد للمحرم وما -٦٢٣

هللا   فينتقممره عفا هللا عما سلف ومن عاد ابال و لتذوقوااو كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما   بالغ للكعبة ذوا عدل منكم هديا يحكم به  فجزاء مثل ما قتل من النعم 

 ٩٥انتقام ( المائدة ذو عزيز  وهللا منه

 ٢٣الذاريات اآلية  انكم تنطقون مثل ماالسماء واالرض انه لحق  فورب)فوربك ما هي السور التي الموجود بها هذا اهللا بنفسة في ثالث مواضع بقولة  اقسم-٦٢٤

 ٦٨مريمحول جهنم جثيا اطين ثم لنحضرنهم  والشي  ربك لنحشرنهموف

 (٩٢الحجر  اجمعين فوربك لنسئلنهم  

 ٣٦النور  ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واالصال في بيوت اذن هللا ان ترفع)سورتان ما هما ورد ذكر كلمه الغدو في -٦٢٥

 (٢٠٥األعراف  خفيه ودون الجهر من القول بالغدو واالصال وال تكن من الغافلين تضرعا وواذكر ربك في نفسك 

 وميكال وإبراهيم عليهم السالم(االية )جبريل واسرافيل في هذه هل اتاك حديث... من هم المقصودون في سوره الذاريات ورد قوله تعالى -٦٢٦

 ٦،٧( العلق ويستغنى عن ربهعندما يغتر بما عنده ) متى يطغى اإلنسان  -٦٢٧

 ٥٧) أن هللا يعصمك من الناس( المائده حتى نزلت آيه ما هي كان النبي صلى هللا عليه وسلم الصحابة تحرسه  -٦٢٨

 ٢( التحريم ) أن هللا العليم الحكيمما هي اآلية آية تدل على أن هللا يتصف بالحكمة  -٦٢٩

 ) الرحمن(قيس بن عاصم المنقري بعد تكرار قراءتها ثالث مرات  ما هي السوره التي كانت سبب اسالم -٦٣٠

 ) قيس بن عاصم المنقري(واعالة مثمر وما هو بقول هذا البشر واسفله لمغدق  إن له لطالوة وإن عليه لحالوة " وهللا  عندما سمع سوره الرحمن  ن الذي قالم-٦٣١



 : من هم احباء هللا كما ذكرهم في القرآن  -٦٣٢

 ١٩٥المحسنون.           البقرة

 ٢٩٥التوابون.              البقره 

 ٢٢٢.         البقرة المتطهرون

 ٧٦المتقون.             آل عمران 

 ١٤٦الصابرون.          آل عمران 

 ١٥٩المتوكلون.       ال عمران 

 ٤٢المائدة .       المقسطون

 ٤الصف  المقاتلون في سبيل هللا.  

به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار   تشركوا وال  وهللا"قال تعالى واعبد)هذه اآلية النساء ايه تسمى الحقوق العشره ما في سوره -٦٣٣

 لالمام محمد عبدالوهاب  كتاب التوحيد  ٣٦" النساء فخورا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان هللا ال يحب كل مختال  القربىذو 

 ) كل مختاال فخور ا(ال يحبه هللا من سوره النساء من هو الذي  ٣٦في اآلية -٦٣٤

 كافورا ) ما هو شراب أهل الجنة  -٦٣٥

 ؛  ٥سوره اإلنسان  ان االبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا 

 زنجبيال  

 ؛ ١٧اإلنسان سورة  ون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيالقويس  

   رحيق مختوم 

 (٢٥سوره المطففين  مختوممن رحيق   يسقون

 ٢٦( النور ) الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثاتمشتقات للخبيث في أي آية ورد أربعة  -٦٣٦

 ما هي اآليات التي تدل على أن هللا هو الرزاق   -٦٣٧

        ٥٨الذاريات  ان هللا هو الرزاق ذو القوه المتين)

 ٦هود      يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبينووما من دابه في االرض اال على هللا رزقها    

 آية( ٣٧) مكه والمدينه كم عدد اآليات التي نزلت في غير -٦٣٨

 ) الجمعة( يوم من ايام االسبوعسورة سميت باسم  -٦٣٩

 الضحى( )صلوات النافلة سورة سميت باسم إحدى -٦٤٠

 أبو إسحاق(..صحيح مسلم. وسورة التوبه صحيح ) سورة الفتحاخر سوره نزلت في القرآن الكريم  -٦٤١

 ) آل عمران( سورة إسمها سوره األمان والكنز والمجادله -٦٤٢

 () الناسالتي تنتهي جميع آياتها بحرف السين هي السوره ما -٦٤٣

 ) المطففين(ما هي آخر سورة نزلت في مكه  -٦٤٤

 ) الكوثر(ما هي السوره التي تسمى بإسم نهر في الجنة  -٦٤٥

 ) المائدة(ما هي السوره المسماة بسورة العقود والمنقذة -٦٤٦

 ٥/١٦٦٦عن أنس ) الزلزله( رواه الترمذي نصف القرآن ما هي السوره التي تعدل  -٦٤٧

 ٥/١٦٦٦( رواه الترمذي عن أنس )الكافرونربع القرآن ما هي السوره التي تعدل  -٦٤٨

 ٥/١٦٦٦( رواه الترمذي عن أنس )اإلخالص ماهي السوره التي تعدل ثلث القرآن -٦٤٩

 والفجر() القدر السوره التي تليها  وكانت بداية السور التي انتهت بآخر كلمه ما  -٦٥٠

 (عيسى أن يطلبها من هللاعلى طلب الحواريين مائدة من ) ألنها احتوت سميت سوره المائده بهذا االسم لماذا  -٦٦١

 ) الرحمن(سورة تسمى عروس القرآن -٦٦٢

 () النحلتعرف باسم النعم ما هي السوره التي  -٦٦٣

 الكاشفة والفاضحة براءة() ما هي أسماء سوره التوبه  -٦٦٤

 ) البقرة(صلى هللا عليه وسلم انها سنام القرآن ما هي السوره التي قال عنها الرسول  -٦٦٥

 منها ( البخارى   ١٣٠ القرى بظلم واهلها غافلون ذلك أن لم يكن ربك مهلكاالية األنعام بعد ) العرب قبل االسالم اآلية التى تبين جهل ما هي  -٦٦٦

 () ال كلها مدنيةمكيه التي فيها مجادلة أهل الكتاب هل كل السور -٦٦٧

 .   (يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرينل كفرواواذ يمكر الذين  ٣٠)االيه هي مدنية ويوجد بها آية مكيه سورة األنفال -٦٦٨

 ) المجادله(لفظ الجالله هللا بجميع آياتها  ما هي السوره التي ورد  -٦٦٩

 ) النمل(سليمان ما هي سوره  -٦٧٠

 ) طيبه(ما هو اسم سوره ال عمران في التوراة  -٦٧١

 والمومن() الطول ما هي أسماء سوره غافر  -٦٧٢

 النور() بها آيات بينات أنزلها هللا وفرضها وانزل سورة -٦٧٣

   ) الفرقان(المؤمنين انفردت بذكر صفات عباد هللا سوره  -٦٧٤

 البيهقي شعب اإليمان  ) المائدة( الرجال بتعلمها ما هي السوره التي أمر الرسول -٦٧٥

 ) النور( البيهقي شعب اإليمان  أمر الرسول النساء بتعلمها ما هي السوره التي -٦٧٦

 ( اليهود والنصارى والمؤمنون ) الفاتحهقسمها هللا إلى ثالثة أقسام  سوره  – ٦٧٧

 ويس() طه السموات واألرض بألف عام  سورتان قرائهما هللا جل جالله قبل خلق -٦٧٨

 ( الدارامي  أللسنة تتكلم بهذاالجواف تحمل هذا وطوبى ،) طوبى  جل جالله ماذا قالوا سورتا طه ويس من قبل ألحق  عندما سمعت المالئكة قراءه -٦٧٩

بها أو دين تركن من بعد وصية يوصين لهن ولد فلكم الربع مما يكن لهن ولد فإن كان ما ترك أزواجكم إن ولكم نصف ) التي بها تقسيم المواريث ما هي السوره -٦٨٠

وله أخ أو أخت  كان رجل يورث كالله أو امرأة وصية توصون بها أو دين وأن مما تركتم من بعد ولد فلهن الثمن لكم ولد فإن كان لكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن 

 ١٢النساءوصية من هللا وهللا عليم حليم وصية يوصى بها أو دين غير مضار أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد السدس فإن كانوا فلكل واحدة منهما 

السدس مما ترك   ابويه لكل واحد منهمنصف وال ال  فلهاترك وان كانت واحده    ما  فلهن ثلثاكن نساء من فوق اثنتين  ن  اللذكر مثل حظ االنثيين ف   هللا في اوالدكم   يوصيكم 

اقرب لكم نفعا   ايهمون ركم ال تدؤكم وابناؤمن بعد وصيه يوصي بها اودين ابا السدسمه فان كان له اخوه فأل  فألمه الثلث وورثه أبواهان كان له ولد فان لم يكن له ولد 

 ١١النساء  فريضه من هللا ان هللا كان عليما حكيما

اثنتين  فلهما الثلثان مما ترك وان   كانتانصف مما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان    هاا هلك ليس له ولد وله اخت فلوكم في الكالله ان امربيستفتونك قل هللا يفت

 (١٧٦النساء لذكر مثل حظ االنثيين يبين هللا لكم ان تضلوا وهللا بكل شيء عليملونساء ف  رجاالكانوا اخوه 

 ) المجادله(ما هي السوره التي بها احكام الظهار  -٦٨١

 ٤٦٤٣) الملك( األلباني ثالثون من النار وادخلتة الجنة وعدد آياتها  شفعت لرجل فاخرجتة ما هي السوره التي  -٦٨٢

 ٤٦٤٤) الملك ( األلباني القبر سورة تسمى المانعة من عذاب -٦٨٣

 ٢٠٩١) الملك ( األلباني خاصمت عن رجل حتى ادخلتة الجنة سورة -٦٨٤

 ٢٠٩٢) الملك ( األلباني غفر هللا له سورة شفعت لرجل حتى -٦٨٥

 ٥٨٨)اإلخالص( األلباني جامع صغير هللا له قصر في الجنه قرأها عشر مرات بنا سورة من -٦٨٦



 ج ص االلباني ٦٤٧٢( ) االخالصبيت في الجنه عشر مرات بنى هللا له سورة من قرأها -٦٨٧

وأنها السبع المثاني  )الفاتحه أم الكتاب وال في الفرقان مثلها وال في االنجيل وال في الزبور بيده ما أنزل في التوراة  نفسي والذي  قال الرسول صلى هللا عليه وسلم -٦٨٨

 الذي أعطيت(والقرآن العظيم 

 ٢٠٩٤البقرة( مسلم) فاتحة الكتاب وخواتيم هللا للرسول ما هما النوران اللذان اعطاهما  -٦٨٩

 ) الصف(ما هي السوره التي تسمى سوره الحواريين  -٦٩٠

 ) الحج(في أي سوره ورد ذكر الذباب -٦٩١

 سوره( ٨٤)السور التي بها عالمات وقف كم عدد -٦٩٢

 (٣٠)السور التي ال يوجد بها عالمات وقف كم عدد -٦٩٣

 () البروج وردت بها قصه اصحاب االخدود ما هي السوره التي  -٦٩٤

 ٣٥-الطرهوني  –السور وآيات القرآن الفاتحه( موسوعة فضائل )شفاء للسم  ما هي السوره التي تدعى -٦٩٥

 ) الكهف(ايات تعصم من الدجال ما هي السوره التي بها عشر -٦٩٦

 ) التحريم(اسم النبي. ما هي السوره التي يطلق عليها  -٦٩٧

 ) الزقوم(الوارد ذكرها في القرآن الكريم  ما هي الشجرة الملعونه -٦٩٨

 ) البقرة( تفسير القرطبي  ما هي أول سورة تعلمها عمر بن الخطاب -٦٩٩

يبيتون لربهم  قالوا سالما*والذين  هونا وإذا خاطبهم الجاهلون  الرحمن الذين يمشون على األرض  وعباد  )  أخرها صفات عباد الرحمن.  ما هي السوره التي في  -٧٠٠

وكان بين ذلك  يسرفوا ولم يقدروا  والذين إذا أنفقوا لم  مستقراً ومقاما*كان غراما*إنها سآءت  ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها  وقياما*والذين يقولون  سجدا  

ويخلد فيه مهانا*اال  له العذاب يوم القيامه ذلك يلق اثاما*يضاعف إال بالحق وال يزنون ومن يفعل آخر وال يقتلون النفس التي حرم هللا والذين ال يدعون مع إلها قواما*

ال يشهدون الزور  إلى هللا متابا * والذين ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب غفور رحيما * هللا سيئاتهم حسنات وكان هللا وعمل عمال صالحا فاولىك يبدل من تاب وآمن

كراما*  وإذا مروا ا  ذكرباللغو مرو  إذ  يخروا  والذين  لم  بآيات  أزواجناعليها صما وعميانا*  وا  لنا من  ربنا هب  يقولون  للمتقين   والذين  أعين واجعلنا  قرة  وذرياتنا 

 .   (٧٦-٦٣الفرقان  ومقاما* خالدين فيها حسنت مستقراً ويلقون فيها تحية وسالما* يجزون الغرفة بما صبروا اولئكإماما*

 )النجم(أول سورة نزلت بها سجده , ما هي -٧٠١

فضائل والمائدة واالنعام واألعراف ويونس( موسوعة  )البقرة وآل عمران والنساء  السبع االولى من القران فهو حبر  قال الرسول صلى هللا عليه وسلم من أخذ  -٧٠٢

 الطرهوني  –السور 

 () الممتحنةهي السوره التي تسمى سوره االمتحان ما -٧٠٣

 ) عبس وتولى(ما هي السوره التي تسمى سوره الصاخة -٧٠٤

 () األحزابزينب  الزواج ام المؤمنين  قصهما هي السوره التي تناولت -٧٠٥

 ) النازعات(ما هي السوره التي تسمى السور الساهره -٧٠٦

 )تجوز للنوافل فقط(هل تجوز الصاله داخل الكعبه -٧٠٧

 العتيق (والبيت  المعمور)الكعبه والبيت الحرام والمسجد الحرام والبيت ما هي اسماء الكعبه -٧٠٨

 مقاييس الكعبه: كم تبلغ  -٧٠٩

 سنتمترمتر وعشرون ١٢الطول.  

 متر و سبعون سنتمتر ١٠العرض 

 متر  متر و نصف ١٢االرتفاع 

 () يوجد لها باب واحدكم يوجد للكعبة باب -٧١٠

 () المركزية وااللتفافعمود واحد داخل الكعبه ما هي الغاية من وجود -٧١١

 ) هو الطريق الموصل إلى رضوانه(ما تعريف سبيل هللا -٧١٢

 ()هم المؤمنين الذين يجعلون بينهم وبين عذاب هللا وقايه وذلك باتباع امره واجتناب نهيه والتمسك بطاعته ورضوانهمن هم المتقون -٧١٣

 ()هو الذي ال يعصي هللا فيه وكان موافقا الى هدي النبي صلى هللا عليه وسلمما هو تعريف الحج المبرور -٧١٤

 هو كتاب هللا ودينه االسالم()ما هو حبل هللا -٧١٥

 يمحق هللا  فيه' ) هو لسياده االلفه والمحبه بين المسلمين وحتى ال ينقطع القرض الحسن بين المسلمين الذي ال زياده ما هي الحكمة من تحريم الربا في اإلسالم -٧١٦

 وحرم الربا( البيعاحل هللا  "الصدقات الربا ويربي 

كتبته صديقا مع   ي بحكم  ورضي بسم هللا الرحمن الرحيم اني انا هللا ال اله اال انا ال شريك لي انه من استسلم لقضائي وصبر على بالئي    العبارة"اين كتبت هذه  -٧١٧

 () اللوح المحفوظالقيامه الصديقين يوم 

ستسلم اانه    قال جل جالله بسم هللا الرحمن الرحيم ان هللا ال اله اال انا ال شريك لي  قال"  علي عن الرسول صلى هللا عليه وسلمفي الحديث القدسي عن االمام  -٧١٨

 القيامه" لقضائي وصبر على بالئي وراضيه بحكم كتبته صديقا مع الصديقين يوم 

 االستسالم لقضاء هللا 

 والصبر على البالء 

 والرضا على حكم هللا

 القيامه(مع الصديقين يوم ) يكتب صديقا 

اني   الرحيم")ورد بالحديث القدسي عن االمام علي قال الرسول صلى هللا عليه وسلم قال هللا جل جالله بسم هللا الرحمن ما هو أول شيء كتب في اللوح المحفوظ -٧١٩

 القيامه" كتبته صديقا مع  الصديقين يوم  بحكمي  وراضياستسلم لقضائي وصبر على بالئي ا انه منانا هللا ال اله اال انا ال شريك لي 

 ) المسجد الحرام(ما هو أول مسجد بني على وجه االرض -٧٢٠

 ألنها أول قرية ظهرت على األرض() مكة أم القري  لماذا سميت -٧٢١

 () العقل ومن بعده اللمسما هي أول شيء خلق من الحواس -٧٢٢

 ) علي بن ابي طالب بتكليف من الرسول صلى هللا عليه وسلم(المشركين من هو الذي أذن في الحج بالبراءة من -٧٢٤

 وبنو حارثه() بنو سلمة اللتان همتا أن تفشال من هما الطائفتين -٧٢٥

 ) يوم النحر عيد االضحى(ما هو يوم الحج األكبر -٧٢٦

 ملك() سبعون ألف ال يعودون والمالئكة الذين يطوفون بالبيت المعمور يومياً كم عدد -٧٢٧

 يغيروه(بعضا ألنهم رأوا المنكر ولم ) قتل بعضهم من عبدوا العجل ماذا كانت عقوبة -٧٢٨

 وتأكيد حقهما ) ) للتنبيه على فضلهما لماذا قرن هللا جل جالله رضاه برضاء الوالدين -٧٢٩

 ) السنة الثانية للهجرة(زكاه الفطر  متى فرضت -٧٣٠

 الظاهرة والباطنة هلل تعالى وحده(أعمال اإلنسان وأقواله وأفعاله ) هو جعل ما معنى إخالص النية -٧٣١

 األولى للهجرة() السنة متى شرعت صالة العيدين -٧٣٢

 ) المواريث( للعباده انفسهمما هو الشيء الذي قسمه هللا بين العباد ولم يترك قسمته -٧٣٣

 ) الصاله والزكاة(القران ما هي ما هما العبادتان التي امر هللا بهما ومقترنتان مع بعضهم البعض في -٧٣٤

 بعد نفخ اسرائيل في الصور وموت الخالئق جميعهم ()  متى يتساءل هللا لمن الملك اليوم -٧٣٥

   ) القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة(ما هو مصدر التشريع االسالمي -٧٣٦

  (فرعون ومريم ابنة عمران) إمرأة من هم المراتان اللتان جعلهم هللا مثاال لاليمان -٧٣٧



 العفاف(المجاهد في سبيل هللا والمكاتب الذي يريد االداء والناكح الذي يريد )عونهم من هم ثالثة حق على هللا -٧٣٨

 )هو ان يقول الرجل المراته انت علي كظهر امي(ما معنى الظهار  -٧٣٩

 )تحرم علي وال تطلق منه فتبقى كالمطلقه وقيل غير ذلك( ما هو حكم الظهار كان في الجاهليه-٧٤٠

 امراتة حتى يكفر عن قوله() يحرم عليه جماع االسالم ما هو حكم الظهار في -٧٤١

 فإن لم يجد إطعام ستين مسكينا(رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين تحرير ) ما هي كفارة الظهار -٧٤٢

 (٣٨المائدة      هللا وهللا عزيز حكيم والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال منقطع اليد. ".   )  ما هو جزاء السارق والسارقة -٧٤٣

وشرب الخمر والمحاربة والردة والبغي وغير  في " القذف والزنا والسرقة ألجل حق هللا ويكون الحد عقوبة مقررة في الشرع ) جمع حد وهي الحدود ما تعريف  -٧٤٤

 األيدي أو الصلب أو النفي(بالجلد أو القتل أو قطع وتكون العقوبة  ذلك(

 هو التأديب بدون حد() ما هو التعزير  -٧٤٥

 ) الرجم حتى الموت(الزنا للمتزوج في االسالم ما هو حد -٧٤٦

 بعد وفاة زوجها أو طالقها(تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج ) هي المدة التي ما هي العدة  -٧٤٧

مكسورا كسرا  ،او ما كان ما قبله ساكناً وقبله مكسورا مكسورا كسرا اصليا ،او اذا كان ما قبلها ) إذا كان ما قبلها ما هي حاالت ترقيق الالم في لفظ الجاللة هللا -٧٤٨

 اصليا(

 كسرا اصليا   أمر هللا 

 واعلموا أنكم غير معجزى هللا وقبلة مكسورا قبله ساكن 

 كسرا عارضا قل اللهم  

 ) خمسة كيلومترات(كم المسافة بين عرفات ومنى -٧٤٩

 (كم ٦-٥)ومنى كم المسافة بين مكة -٧٥٠

 حملها إذا كانت حامال() أربعة أشهر وعشرا أو بوضع كم تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها -٧٥١

 ) أول النهار(ما هو وجه النهار -٧٥٢

 ٩( الحجرات   طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ) الصلح ،" وإن ما الحكم إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا -٧٥٣

 حتى ترجع إلى أمر هللا بالصلح() القتال من المؤمنين ما هو حكم الفئة أو الطائفة الباغية -٧٥٤

 قوم من كل حدب ينسلون() من هم ياجوج وماجوج  -٧٥٥

 السفلي(، سجين هي األرض ) النار في باطن األرض ولكن ليس لها مكان محدد  أو في األرض أين النار هل هي في السماء  -٧٥٦

 ) أم شريك االسديه(الماء ومنعوا عنها الماء فأنزل هللا تعالى لها من هي التي عذبتها قريش  -٧٥٧

 ) المزدلفة(ما هو المشعر الحرام.  -٧٥٨

 ) الصالة(يوم القيامة ما هو أول شيء يحاسب عليه العبد  -٧٥٩

 .   (٨٢النمل ال يوقنون أن الناس كانوا باياتنا  لهم دابة من األرض تكلمهم وقع القول عليهم أخرجنا وإذا ) التي تكلم الناس ما هي اآلية التى تبين خروج الدابة  -٧٦٠

 ٧اإلنسان يوما كان شره مستطيرا ويوفون بالنار ويخافون  نذورهم ،ليقضوا نفثهم وليوفوا " ثم  ٢٩الحج ) اآلية التى تبين النذور ما هي -٧٦١

 والتين (،الفجر  الضحى الليل والعصر ) كثيرة ولكن منها هللا بها بمخلوقاته ما هي اآليات التي أقسم -٧٦٢

 ) كنتم خير أمة أخرجت للناس(اآلية التى تبين أن أمة سيدنا محمد افضل األمم  ما هي -٧٦٣

 ) فرعون(من هو المقصود بقولة تعالى "فاستخف قومه فأطاعوه -٧٦٤

 ()جميع اليهود وخصوصا بني النضيربقوله تعالى" يقاتلونكم جميعاً إال في قرى محصنة من هم المقصودون -٧٦٥

 ) ال تجوز(أولياء ما هو حكم المواالة أي إتخاذ األعداء -٧٦٦

 النساء()بها ذكر ثالثة عشر نبيا ما هي اية -٧٦٧

 ٤٧.    الذاريات لموسعونبنيناها بأيد وأنا  ) والسماء الكون توضح اتساع واستمرار ما هي اآلية التى -٧٦٨

 (   ٢٩المؤمنون وانت خير المنزلين رب انزلنى منزالً مباركا وقل  )النزول منزال مباركاً االية التي تدل عن -٧٦٩

 ) جالوت قتلة نبي هللا داود(جبار قتلة نبي من األنبياء  ملك طاغية -٧٧٠

   (١١فصلت  إلى السماء وهي دخان فقال لها ولالرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ثم استوى)   واألرض هلل   طاعة السماءعن  تنصاالية التى -٧٧١

 ) الكبر(ذنب عصى هللا به ما هو أول -٧٧٢

 (غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية واالحقاف  ) ما هي السور التي تبدأ ب حم -٧٧٣

 () ليموتوا ويستريحوا من العذابيطلب الكفار في جهنم أن تقبض أرواحهم  لماذا  -٧٧٤

 (٢٤االسراء .. الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) واخفض لهما جناح طلب الرحمة للوالدين ما هي اآلية التى تبين  -٧٧٥

 (٣٠اال عذابا .   النبأ فلن نزيدكم ) فذوقوا على الكفار في النار  ما هي أشد آية  -٧٧٦

 واالستسالم هلل وحده() الحنفية التوحيد الخالص إبراهيم عليه السالم ما هي ملة -٧٧٧

 () أربعة أرباعقسم ينقسم الحزب الى كم -٧٧٨

 ربع ( ٢٤٠)في القرآن الكريم  كم عدد أرباع األحزاب -٧٧٩

 )ق(سورة في القرآن الكريم هى المفصل -٧٨٠

 ) فاطر(المالئكة ما هي السوره التي تسمى سوره -٧٨١

 مرة( ٤٢)ورد ذكر كلمه البصير في القرآن كم -٧٨٢

 ) الطالق(ما هو الحالل الذى ابغضه هللا -٧٨٣

 مما تعدون() ألف سنة ما هو مقدار اليوم عند هللا -٧٨٤

 والباطل وأهل الباطل()ألنه فرق بين ألحق سمى يوم بدر بيوم الفرقان  لماذا-٧٨٥

 ) قارون(من هو الذي خسف هللا به وبداره األرض  -٧٨٦

 )اليهود(من هم الذين قالوا يد هللا مغلولة  -٧٨٧

 ٤الحديد وهو معكم أين ما كنتم"  تعالى"وقال  ٤٦معكما أسمع وارى ، طه ' ال تخافا فإنني بعلمه يسمعنا ويرانا " قال تعالى ) هللا معنا وما الدليل هل هللا معنا -٧٨٨

 بدون قتال() هو المال الذي ياخذة المسلمون ما هو الفيء -٧٨٩

 )أسود بعد أن كان اخضىرا(ما معنى غثاء احوى  -٧٩٠

 امرهم(مربيهم ومالكم ومدبر  ) الفاتحهسوره  في  رب العالمينما معنى  -٧٩١

 القيامه(يوم الجزاء او الحساب او يوم  )    :في سورة الفاتحةالدين يوم ما معنى  -٧٩٢

 االسالم(وفقنا بالثبات على الطريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه وهو ) في سوره الفاتحه المستقيماهدنا الصراط ما معنى -٧٩٣

 اليهود( )الفاتحه سوره  في  المغضوب عليهم ما معنى-٧٩٤

 ( الضالللنصارى وكذا اشباعهم في )  في سوره الفاتحه الضالينما معنى -٧٩٥

 الكريم(القران )في سوره البقره  ذلك الكتابما معنى -٧٩٦

  به ظن او ريبه والال شك في انه حق من عند هللا  )البقره في سوره فيه ال ريب   ما معنى -٧٩٧

 من الضاللهد ها   في سوره البقرههدى  ما معنى-٧٩٨

 

 ( تجنبوا المعاصي وادوا الفرائض فوقوا انفسهم من العذابالذين )  ي سوره البقرهللمتقين ف  ما معنى-٧٩٩



 

 ويقين(على رشاد ونور )  البقره في سوره   هدىما معنى على -٨٠٠

 

 هللا(طبع )     في سوره البقرهختم هللا   ما معنى -٨٠١

 

 وستر(غطاء  ) البقره           في سوره   غشاوه ما معنى-٨٠٢

 

 المخادع(يعملون عمل ) في سوره البقرهيخادعون  ما معنى كلمه ٨٠٣

 

 جحد(شك ونفاق او تكذيب  ) في سوره البقره مرضما معنى كلمه -٨٠٤

 معهم(انصرفوا اليهم وانفردوا ) في سوره البقره  الى شياطينهم خلوا ما معنى كلمه -٨٠٥

 

 اشعلها(اوقدها او )  في سوره البقره نارا  ستوقد ما معنى كلمه ا-٨٠٦

 

 السحاب(صيب المطر النازل او لا ) في سوره البقره كصيبما معنى كلمه  -٨٠٧

 

 (واسعا او  هنيئا ال عناء فيه  الاك) البقره. في سوره  رغداما معنى كلمه -٨٠٨

 

 تستتروا(ال تخلطوا او ال  ).البقره في سوره  تلبسواوال ما معنى كلمه   -٨٠٩

  

 معبودا(جعلتموه الها )  في سوره البقره.اتخذتم العجل ما معنى كلمه-٨١٠

 

 والحرام(الشرع الفارق بين الحالل ) سوره البقره في  والفرقانما معنى -٨١١

 

 المجرم(فليقتل البريء منكم )في سوره البقره   فاقتلوا انفسكم ما معنى  -٨١٢

 

 (منهانار من السماء او صيحه )   في سوره البقره الصاعقهما معنى -٨١٣

 

 الرقيق(السحاب االبيض ) في سوره البقره  الغمامما معنى -٨١٤

 

 كالعسل(ماده صمغيه حلوه )  في سوره البقرهالمن  ما معنى-٨١٥

 

 بالسماني( المعروفالطائر )  في سوره البقره والسلوىما معنى  -٨١٦

 

 ( اكال واسعا هنيئا ال عناء فيه)  في سوره البقرها رغد معنى كلمه ما-٨١٧

 

 خطايانا(قولوا مسالتنا يا ربنا ان تحط عنا ) في سوره البقره حطها ولوقوما معنى  -٨١٨

 

 الطاعون(وقيل هو  عذابا)ي سوره البقره ف رجزا  ما معنى-٨١٨

 

 عقوبه(جعلناها )البقره في سوره  فجعلناها نكاال ما معنى  -٨١٩

 

 مسنه(ال فتيه وال ) في سوره البقره بكرال فارض وال ما معنى  -٨٢٠

 

 الشيئين(بين ذلك نصف وسط بين ) في سوره البقره عوانما معنى كلمه -٨٢١

 

 ( شديده الصفرة) في سوره البقرهلونها فاقع    ما معنى-٨٢٢

 االنقياد(هينه سهله )) في سوره البقرهال ذلول   ما معنى – ٨٢٣

 

 للزراعه(تقلب االرض )في سوره البقره االرضتثير  ما معنى كلمه -٨٢٤

 

 له( المهيأةالزرع او االرض ) في سوره البقره الحرثما معنى كلمه -٨٢٥

 

 (ال لون فيها غير الصفراء الفاقعة ) . في سوره البقره فيهاال شية   ا معنىم-٨٢٦

 

 التوراه(جهلة بكتابهم ). في سوره البقره اميونما معنى كلمه  -٨٢٧

 

 احبارهم(تلقوها عن  اكاذيب)  في سوره البقره اماني ما معنى كلمه -٨٢٨

 

 جهنم(او حسره او شده عذاب وادي عميق في  هالك)  في سوره البقرهفويل  ما معنى كلمه-٨٢٩

 

 السالم(المطهره جبريل عليه  الروح )  في سوره البقره القدسبروح  ما معنى كلمه-٨٣٠

 

 (حسنا). في سوره البقرهبغيا   ما معنى كلمه-٨٣١

 

 السحر(تقرا او تكذب من )   في سوره البقره .تتلو الشياطين ما معنى كلمه -٨٣٢

 

 تعالى(ابتالء واختبار من هللا ) في سوره البقرهفتنه نحن ما معنى كلمه -٨٣٣



 

 قدر(نصيب من الخير او )  في سوره البقره خالقما معنى كلمه -٨٣٤

 الباطله( وامنياتهم شهواتهم) في سوره البقره أمانيهمما معنى كلمه -٨٣٥

 

 عبادته(على نفسه او قصده او  اخلص) البقره في سوره وجهه هلل اسلم ما معنى -٨٣٦

 

 واسر(ذل وصغار وقتل ) في سوره البقره  خزيما معنى كلمه  -٨٣٧

 

 )فديه(  في سوره البقره عدل ما معنى كلمه -٨٣٨

 

 وامتحن(اختبر ) في سوره البقره ابتلي ما معنى كلمه  -٨٣٩

 

 (أو موضع ملجأ او مجمعا مرجع او )سوره البقره في  مثابه للناس ما معنى-٨٤٠

 

 واسوقه(ادفعه )في سوره البقره  اضطرهما معنى كلمه -٨٤١

 

 لك(خاضعين مخلصين  ادين منق ) في سوره البقره لكمسلمين ما معنى كلمه -٨٤٢

 

 عن(يزهد وينصرف  ) سوره البقره  في عن  يرغبكلمه ما معنى   -٨٤٣

 

 وسلفت(مضت )في سوره البقره  خلتما معنى كلمه  -٨٤٤

 

 احفاده(اوالد يعقوب او ) في سوره البقره  واالسباطما معنى كلمه  -٨٤٥

 

 القبله(في انكار تحويل  العقول اليهود ومن شاكلهم خفاف) في سوره البقره السفهاءما معنى كلمه  -٨٤٦

 

 صرفهم(اي شيء  )البقره في سوره ما والهم  ما معنى -٨٤٧

 

 المقدس(عن بيت )  في سوره البقره قبلتهم ما معنى عن -٨٤٨

 

 الكعبه(يرتد عن دين االسالم او عن تحويل القبله الى ) في سوره البقره عقبيهعلى  ينقلب  ما معنى -٨٤٩

 

 (الدينالقران والسنه والفقه في  )البقره في سوره  الكتاب والحكمه ما معنى-٨٥٠

 

 تعالى(ناء او مغفره منه ث ) البقرهسوره  في  ربهمصلوات من ما معنى   -٨٥١

 

 (فال إثم عليه )   في سوره البقره عليهفال جناح   ما معنى-٨٥٢

 

 رحمته(يطردهم من ) .في سوره البقرههللا يلعنهم ما معنى   -٨٥٣

 

 (شديده ندامات ) في سوره البقره حسراتما معنى كلمه -٨٥٤

 

 (واعمالهطرقه واثاره  )البقره في سوره خطوات الشيطان   ما معنى-٨٥٦

 

 غيرها(ما ذكر عند ذبحه اسم غيره تعالى من االصنام او )  في سوره البقره هللاوما اهل به لغير ما معنى -٨٥٧

 

 (ذنوبهم  ال يطهرهم من  دنس )  في سوره البقره يزكيهموال  ما معنى  -٨٥٨

 

 اهله(المسافر الذي انقطع عند ) في سوره البقره وابن السبيلما معنى  -٨٥٩

 

   األسر(تحريرها من الرق او ) في سوره البقره  وفي الرقاب ما معنى -٨٦٠

 

 فضلهم(اختص الصابرين لمزيد ) في سوره البقره الصابرينما معنى  -٨٦١

 

 (وااللم والسقمالبؤس والفقر )  في سوره البقره  الباساء والضراء ما معنى -٨٦٢

 

 العدو(وقت قتال ) في سوره البقره الباسوحين ما معنى  -٨٦٣

 

 عليكم(فرض ) في سوره البقره عليكمكتب ما معنى   -٨٦٤

 

 المقتول(ترك له من ولي )  في سوره البقرهاخيه عفي له من ما معنى  -٨٦٥

 

 (الوقاع )  في سوره البقره الرفثما معنى كلمه  -٨٦٦

 

 الحرام(سكن او ستر لكم عن )  في سوره البقرهلكم هن لباس ما معنى  -٨٦٧

 

 االحرام(منعتم عن االتمام بعد ) في سوره البقره احصرتمما معنى  -٨٧٨

 



 وتسهل(فعليكم ما تيسر ) في سوره البقره استيسرفما ما معنى   -٨٧٩

 

 االنعام(مما يهدي الى البيت من ) البقره في سوره   الهديمن ما معنى  -٨٨٠

 

 بالحلق(من االحرام  تحلواال )  في سوره البقره رؤوسكم تحلقواوال   ما معنى-٨٨١

 

 شاه(ذبيحه والمراد هنا )في سوره البقره  نسك ما معنى كلمه -٨٨٢

 

 القول(ش في افحاع او افال وق)  في سوره البقره رفثفال   ما معنى -٨٨٣

 

 قزح(زدلفه كلها او جبل م)  في سوره البقره  الحرامالمشعر  ما معنى-٨٨٤

 والتوفيق(والعافيه  النعمه))  في سوره البقره حسنفي الدنيا ما معنى   -٨٨٥

 

 (الرحمه واالحسان والنجاة  )  في سوره البقره وفي االخره حسنه ما معنى -٨٨٦

 

 الباطل(شديد المخاصمه في ) في سوره البقره الخصامالد  ما معنى -٨٨٧

 

 عليه(حملته االنفه والحميه )  في سوره البقره باالثماخذته العزه  ما معنى  -٨٨٨

 

 وبطلت(فسدت  )  البقره            في سوره   حبطتما معنى  -٨٨٩

 

 )القمار( البقره في سوره  الميسرما معنى  -٨٩٠

 

 به اليمين(هو ان يحلف على الشيء معتقدا صدقه واالمر بخالفه او ما يجري على اللسان مما ال يقصد )  في سوره البقره ايمانكمباللغو في   ما معنى-٨٩١

 

 زوجاتهم(يحلفون على ترك مواقعة ) البقره في سوره  نسائهملون من ؤيما معنى   -٨٩٢

 

 )انتظار( البقره في سوره  تربصما معنى   -٨٩٣

 

 (نزله وفضيله بالرعايه واالنفاق  )م  البقره في سوره  درجه ما معنى -٨٩٤

 

 (مرهالتطليق الرجعي مره بعد ) في سوره البقره مرتانالطالق ما معنى  -٨٩٥

 

 المضاره( وعدم الحقوق  اداء معطالق )  في سوره البقره باحسانتسريح   ما معنى -٨٩٦

 

 عدتهن( انقضاءرفنا اش )  في سوره البقره اجلهن بلغنما معنى  -٨٩٧

 

 به(اعطوهم ما يتمتعن )  في سوره البقره ومتعوهنما معنى  -٨٩٨

 

 والغنى(ة ذو السع )      البقرهفي سوره   الموسعما معنى  -٨٩٩

 

 (  مكية   االولى)   المصحفما هو ترتيب سوره الفاتحه في -٩٠٠

 

 المصحف ما هو ترتيب سوره البقره في -٩٠١

 ( مدنية   الثانية)

 المصحف ما هو ترتيب سوره ال عمران في -٩٠٢

 (الثالثة. مدنية). 

 المصحف ما هو ترتيب سوره النساء في -٩٠٣

 (مدنية   )الرابعة

 المصحفما هو ترتيب سوره المائده في -٩٠٤

 (الخامسه.  مدنية) 

 المصحفما هو ترتيب سوره االنعام في -٩٠٥

 . (السادسه.    مكية)

 المصحف ما ترتيب سوره االعراف في -٩٠٦

 (السابعه.     مكيه). 

 المصحف ما هو ترتيب سوره االنفال في -٩٠٧

 (الثامنة.  مدنية). 

 المصحف ما هو ترتيب سوره التوبه في -٩٠٨

 (التاسعة.  مدنية).  

 المصحف ما هو ترتيب سوره يونس في -٩٠٩

 (مكيه   العاشره ).

 المصحفما هو ترتيب سوره هود في -٩١٠

 . (١١مكيه       ) 

 المصحف ما هو ترتيب سوره يوسف في -٩١١

 (مكيه . ١٢)

 المصحف ما هو ترتيب سوره الرعد في -٩١٢

 ( مدنية   .١٣) 

 المصحف ما هو ترتيب سوره ابراهيم في -٩١٣



 ( ١٤  مكيه   )

 المصحفما هو ترتيب سوره الحجر في -٩١٤

 (١٥مكية    ) 

 المصحف ما هو ترتيب سوره النحل في -٩١٥

 (مكية   ١٦)

 المصحف تركيب سوره االسراء في -٩١٦

 . (١٧مكيه      )

 المصحف ما هو ترتيب سوره الكهف -٩١٧

 ( مكيه   ١٨)

 المصحف ترتيب سوره مريم في -٩١٨

 (١٩مكية    ) 

 المصحفسوره طه في  ترتيبما هو -٩١٩

 (مكيه   ٢٠)

 المصحف االنبياء في  سوره ما هو ترتيب-٩٢٠

 ( مكية   .٢١)

 المصحف الحج في  سورهما هو ترتيب -٩٢١

 ( ٢٢مدنية      ) 

 المصحف في  المؤمنونما هو ترتيب سوره -٩٢٢

 . (٢٣مكية         )

 المصحف ما هو ترتيب سوره النور في -٩٢٣

 (مدنية.           .٢٤)

 المصحف ما هو ترتيب سوره الفرقان في -٩٢٤

 . (٢٥مكيه        )

 المصحف ما هو ترتيب سوره الشعراء في -٩٢٥

 ( مكية.  .٢٦     )

 المصحفما هو ترتيب سوره النمل في -٩٢٦

 (  ٢٧مكيه.      ).

 المصحف ما هو ترتيب سوره القصص في -٩٢٧

 . (  ٢٨مكيه       )

 المصحف ما هو ترتيب سوره العنكبوت في -٩٢٨

 (مكية     .٢٩)

 المصحف ما هو ترتيب سوره الروم في -٩٢٩

 ( مكية .٣٠  )

 المصحفما هو ترتيب سوره لقمان في -٩٣٠

 (٣١مكيه        )

 المصحف سوره السجده في  ترتيبما هو -٩٣١

 (٣٢مكيه      ). 

 المصحفما هو ترتيب سوره االحزاب في  -٩٣٢

 ( مدنية.       .٣٣)

 المصحف ما هو ترتيب سوره سبا في -٩٣٣

 (مكية      ٣٤).

 المصحفترتيب سوره فاطر في  ما هو-٩٣٤

 ( مكيه    ٣٥).

 المصحف في  يسما هو ترتيب سوره -٩٣٥

 ( مكية     .٣٦  )

 المصحف ما هو ترتيب سوره الصافات في -٩٣٦

 ( مكية      . ٣٧)

 المصحففي  صما هو ترتيب سور -٩٣٧

 (  ٣٨مكيه       ).

 المصحف ما هو ترتيب سوره الزمر في -٩٣٨

 ( مكيه.        ٣٩).

 المصحف ما هو ترتيب سوره غافر في -٩٣٩

 ( مكيه.        ٤٠).

 المصحفما هو ترتيب سوره فصلت في -٩٤٠

 (  مكية       .٤١)

 المصحفما هو ترتيب سوره الشورى في -٩٤١

 (  مكية      .٤٢)

 المصحف ما هو ترتيب سوره الزخرف في -٩٤٢

 (مكية.         .٤٣)

 المصحف ما هو ترتيب سوره الدخان في -٩٤٣

 ( مكيه       ٤٤).

 المصحف ما هو ترتيب سوره الجاثية في -٩٤٤

 ( مكية      .٤٥)

 المصحف االحقاف في  ورهس  ترتيب ما هو-٩٤٥

 (   مكية   .٤٦)

 المصحفوره محمد في س يب تما هو تر-٩٤٦

 ( مدنية    ٤٧).

 المصحف ما هو ترتيب سوره الفتح في -٩٤٧



 (  مدنية .٤٨)

 المصحف ما هو ترتيب سوره الحجرات في -٩٤٨

 ( ٤٩مدنية      ).

   في المصحف قما هو ترتيب سوره -٩٤٩

 (   مكيه     ٥٠).

 المصحف ما هو ترتيب سوره الذاريات في -٩٥٠

 (     مكيه ٥١    )

 المصحف ما هو ترتيب سوره الطور في -٩٥١

 (   ٥٢مكيه     ).

 المصحف ما هو ترتيب سوره النجم في -٩٥٢

 ( ٥٣مكيه   ). 

 المصحفسوره القمر في  ترتيبما هو -٩٥٣

 (مكية . ٥٤)

 المصحف ترتيب سوره الرحمن في ا هو م-٩٥٤

 ( مدنية   ٥٥).

 المصحف سوره الواقعه في  هوترتيبام-٩٥٥

 (    ٥٦مكيه     )

 المصحفما هو ترتيب سوره الحديد في -٩٥٦

 ( مدنية   ٥٧).

 المصحفما هو ترتيب سوره المجادله في -٩٥٧

 (مدينة    ٥٨) 

 المصحف ما هو ترتيب سوره الحشر في -٩٥٨

 (مدنية    ٥٩).

 المصحف ما هو ترتيب سوره الممتحنه في -٩٥٩

 ( ٦٠مدنية    ).

 المصحف ما هو تركيب سوره الصف في -٩٦٠

 ( مدينة   ٦١).

 المصحف ترتيب سوره الجمعه في  وهام-٩٦١

 ( مدنية   .٦٢)

 المصحفما هو ترتيب سوره المنافقون في -٩٦٢

 (  مدنية   ٦٣).

 المصحف ما هو ترتيب سوره التغابن في -٩٦٣

 (مدينة    ٦٤).

 المصحف ما هو ترتيب سوره الطالق في -٩٦٤

 ( مدنية   ٦٥). 

 المصحف ما هو ترتيب سوره التحريم في -٩٦٥

 ( ٦٦   مدنية   ).

 المصحف ما هو ترتيب سوره الملك في -٩٦٦

 ( مكيه    ٦٧).

 المصحفما هو ترتيب سوره القلم في -٩٦٧

 ( مكيه    ٦٨)

 المصحفما هو ترتيب سوره الحاقه في -٩٦٨

 (مكيه    ٦٩). 

 المصحف ما هو ترتيب سوره المعارج في -٩٦٩

 ( مكية  .  ٧٠)

 المصحفما هو ترتيب سوره نوح في -٩٧٠

 ( مكيه    ٧١)

 المصحف ما هو ترتيب سوره الجن في -٩٧١

 ( مكية    ٧٢)

 ما هو ترتيب سوره المزمل في المصحف -٩٧٢

 (مكية  .  ٧٣)

 المصحف ما هو ترتيب سوره المدثر في -٩٧٣

 (   مكية    .٧٤)

 المصحف ما هو ترتيب سوره القيامه في -٩٧٤

 (  مكية     .٧٥)

 ما هو ترتيب سوره االنسان في المصحف -٩٧٥

 (   مدنية    .٧٦)

 المصحفما هو ترتيب سوره المرسالت في -٩٧٦

 ( مكية    . ٧٧)

 المصحف ما هو ترتيب سوره النبا في -٩٧٧

 ( مكية     .٧٨)

 المصحف ما هو ترتيب سوره النازعات في -٩٧٨

 (   مكية    .٧٩)

 المصحفما هو ترتيب سوره عبس في -٩٧٩

 ( مكية  . ٨٠)

 المصحف ما هو ترتيب سوره التكوير في -٩٨٠

 ( ٨١مكيه      )

 المصحف ما هو ترتيب سوره االنفطار في -٩٨١



 ( مكية.    .٨٢    )

 المصحفما هو ترتيب سوره المطففين في -٩٨٢

 ( مكية.      .٨٣ )

 المصحف ما هو ترتيب سوره االنشقاق في -٩٨٣

 ( مكيه         ٨٤)

 المصحفما هو ترتيب سوره البروج في -٩٨٤

 (  مكية     . ٨٥)

 المصحف ما هو ترتيب سوره الطارق في -٩٨٥

 (  مكية  .٨٦  )

 المصحف ما هو ترتيب سوره االعلى في -٩٨٦

 ( مكيه   ٨٧)

 المصحفسوره الغاشيه في  ترتيب اهوم-٩٨٧

 (   مكية   .٨٨)

 المصحف ما هو ترتيب صوره الفجر في  -٩٨٨

 (  مكيه   ٨٩).

 المصحفما هو ترتيب صوره البلد في -٩٨٩

 (  مكية   . ٩٠)

 المصحفما هو ترتيب سوره الشمس في -٩٩٠

 ( مكيه  ٩١   )

 المصحف ما هو ترتيب سوره الليل في -٩٩١

 (   مكيه  ٩٢).

 المصحف ما هو ترتيب سوره الضحى في -٩٩٢

 (   مكيه ٩٣      )

 المصحف ما هو ترتيب سوره الشرح في  -٩٩٣

 (   مكيه   ٩٤).

 المصحف ما هو ترتيب سوره التين في -٩٩٤

 (  مكيه    ٩٥).

 المصحف ما هو ترتيب سوره العلق في -٩٩٥

 (  مكيه ٩٦  )

 المصحف ما هو ترتيب سوره القدر في -٩٩٦

 (  مكية   .٩٧   )

 المصحفما هو ترتيب سوره البينه في -٩٩٧

 (  مدنية        ٩٨)

 المصحف ما هو ترتيب سوره الزلزله في -٩٩٨

 (  مدنية  ٩٩  ). 

 ما هو ترتيب سوره العاديات في المصحف  -٩٩٩

 ( مكيه   ١٠٠).

 المصحفما هو ترتيب سوره القارعه في -١٠٠٠

 (  مكية   .١٠١   )

 المصحف سوره التكاثر في  ترتيبما هو -١٠٠١

 (   . ١٠٢مكيه.     ).

 المصحف ما هو ترتيب سوره العصر في -١٠٠٢

 (   مكية   .١٠٣)

 المصحفما هو ترتيب سوره الهمزه في -١٠٠٣

 (   ١٠٤    مكيه)

 المصحفترتيب سوره الفيل في وهام-١٠٠٤

 ( ١٠٥مكيه       ). 

 المصحف ما هو ترتيب سوره قريش في -١٠٠٥

 (  مكيه    ١٠٦). 

 المصحفما هو ترتيب سوره الماعون في -١٠٠٦

 ( مكيه    ١٠٧)

 المصحففي كوثر ما هو ترتيب سوره ال-١٠٠٧

 (    مكيه  ١٠٨).

 المصحفما هو ترتيب سوره الكافرون في -١٠٠٨

 (   ١٠٩ مكيه.  ).

 المصحف ما هو ترتيب سوره النصر -١٠٠٩

 ( ١١٠ مكية    ).  

 المصحفما هو ترتيب سوره المسد في -١٠١٠

 (   ١١١مكيه   ).

 المصحف ما هو ترتيب سوره االخالص في -١٠١١

 ( مكيه ١١٢  ).

 المصحفما هو ترتيب سوره الفلق في -١٠١٢

 ( مكيه    ١١٣).

 المصحف ما هو ترتيب سوره الناس في -١٠١٣

 (  ١١٤مكيه     ).

 

 ايات(٧ )الفاتحه  كم عدد ايات سوره -١٠١٤

 



 اية(٢٨٦)  البقره كم عدد ايات سوره -١٠١٥

 

 ايه(٢٠٠)  عمرانسوره ال  ايات عدد كم-١٠١٦

 

 إيه( ١٧٦)  النساء كم عدد ايات سوره -١٠١٧

 

 ايه(١٢٠) المائده كم عدد ايات سوره -١٠١٨

 

 إيه( ١٦٥) االنعام كم عدد ايات سوره  -١٠١٩

 

 ايه(٢٠٦االعراف )كم عدد ايات سوره -١٠٢٠

 

 إيه( ٧٥)   االنفالكم عدد ايات سوره -١٠٢١

 

 إيه( ١٢٩) التوبه كم عدد ايات سوره -١٠٢٢

 

 إيه( ١٠٩) يونس كم عدد ايات سوره -١٠٢٣

 

 ايه(١٢٣) هود كم عدد ايات سوره -١٠٢٤

 

 ايه(١١١) يوسف  كم عدد ايات سوره -١٠٢٥

 

 (اية٤٣)  الرعد كم عدد ايات سوره -١٠٢٦

 

 آيه(  ٥٢)  ابراهيمكم عدد ايات سوره -١٠٢٧

 

 آية(  ٩٩)  الحجركم عدد ايات سوره -١٠٢٨

 

 اية (١٢٨) النحل كم عدد ايات سوره -١٠٢٩

 

 (اية١١١) االسراءكم عدد ايات سوره -١٠٣٠

 

 آية( ١١٠)  الكهفكم عدد ايات سوره -١٠٣١

 

 اية(٩٨)  مريم كم عدد ايات سوره -١٠٣٢

 

 آية( ١٣٥)  طه.كم عدد ايات سوره -١٠٣٣

 

 آية( ١١٢)االنبياء  كم عدد ايات سوره -١٠٣٤

 

 أية( ٧٨)  الحج كم عدد ايات سوره -١٠٣٥

 

 آية( ١١٨) المؤمنين كم عدد ايات سوره -١٠٣٦

 

 آية( ٦٤) النوركم عدد ايات سوره -١٠٣٧

 

 اية(٧٧) الفرقان كم عدد ايات سوره -١٠٣٨

 

 اية(٢٢٧)الشعراء  كم عدد ايات سوره -١٠٣٩

 

 اية(٩٣)   النملكم عدد ايات السوره -١٠٤٠

 

 آية(  ٨٨) القصص كم عدد ايات سوره -١٠٤١

 

 آية( ٦٩) العنكبوتكم عدد ايات سوره -١٠٤٢

 

 آية( ٦٠)   الروم كم عدد ايات سوره -١٠٤٣

 

 آية( ٣٤)  لقمانكم عدد ايات سوره -١٠٤٤

 

 آية(  ٣٠) السجده كم عدد ايات سوره -١٠٤٥

 

 آية( ٧٣) االحزاب كم عدد ايات سوره  -١٠٤٦

 

 اية(٥٤)  سبأكم عدد ايات سور -١٠٤٧

  

 آية( ٤٥)  فاطركم عدد ايات سوره -١٠٤٨

  



 اية(٨٣)  يسكم عدد ايات سوره -١٠٤٩

 

 آية(  ١٨٢)الصافات كم عدد ايات سوره -١٠٥٠

 

 اية(٨٨) ص كم عدد ايات سور -١٠٥١

 

 اية(٧٥) الزمر كم  عدد ايات سوره -١٠٥٢

 

 آية( ٨٥) غافركم عدد ايات سوره -١٠٥٣

 

 (ايه٥٤) فصلت كم عدد ايات سوره -١٠٥٤

 

 اية(٥٣) الشورى. كم عدد ايات سوره -١٠٥٥

 

 آية( ٨٩)             الزخرفكم عدد ايات سوره -١٠٥٦

 

 آية( ٥٩)  الدخانكم عدد ايات سوره -١٠٥٧

 

 اية(٣٩)   الجاثيهكم عدد ايات سوره -١٠٥٨

 

 آية( ٣٥)  االحقاف كم عدد ايات سوره -١٠٥٩

 

 آية( ٣٨) محمدكم عدد ايات سوره -١٠٦٠

 

 اية(٢٩)   الفتحكم عدد ايات سوره -١٠٦١

 

 آية(  ١٨)  الحجراتكم عدد ايات سوره -١٠٦٢

  

 (اية٤٥)  قكم عدد ايات سوره -١٠٦٣

 

 اية(٦٠)  الذاريات كم عدد ايات سوره -١٠٦٤

 

 آية(  ٤٩) الطور كم عدد ايات سوره -١٠٦٥

 

 آية( ٦٢)  النجمكم عدد ايات سوره -١٠٦٦

 

 اية(٥٥)  القمركم عدد ايات سوره -١٠٦٧

 

 اية(٧٨) الرحمنكم عدد ايات سوره -١٠٦٨

 

 اية(٩٦)  الواقعه  كم عدد ايات سوره -١٠٦٩

 

 اية(٢٩)  الحديدكم عدد ايات سوره -١٠٧٠

 

 اية(٢٢) المجادله  كم عدد ايات سوره -١٠٧١

 

 اية(٢٤) الحشركم عدد ايات سوره -١٠٧٢

 

 اية(١٣)  الممتحنهكم عدد ايات سوره -١٠٧٣

 

 اية(١٤)    الصفكم عدد ايات سوره -١٠٧٤

 

 اية(١١) الجمعه  كم عدد ايات سوره -١٠٧٥

 

 اية(١١)المنافقون  كم عدد ايات سوره -١٠٧٦

 

 اية(١٨)  التغابنكم عدد ايات سوره -١٠٧٧

 

 اية(١٢)  الطالقكم عدد ايات سوره -١٠٧٨

 

 اية(١٢)  التحريمكم عدد ايات سوره -١٠٧٩

 

 اية(٣٠)  الملككم عدد ايات سوره -١٠٨٠

 

 اية(٥٢) القلم كم عدد ايات سوره -١٠٨١

 

 اية(٥٢) الحاقهكم عدد ايات سوره -١٠٨٢

 



 اية(٤٤)  المعارج كم عدد ايات سوره -١٠٨٤

 

 اية(٢٨)  نوح عدد ايات سوره كم -١٠٨٥

 

 آية(  ٢٨)  الجنكم عدد ايات سوره -١٠٨٦

 

 آية( ٢٠) المزملعدد ايات سوره  كم-١٠٨٧

 

 آية( ٥٦)  المدثر كم عدد ايات سوره -١٠٨٨

 

 اية(٤٠) القيامه كم عدد ايات سوره -١٠٨٩

 

 اية(٣١)  االنسانكم عدد ايات سوره -١٠٩٠

 

 آية( ٥٠)المرسالت كم عدد ايات سوره -١٠٩١

 

 آية( ٤٠)   النباكم عدد ايات سوره  -١٠٩٢

 

 آية( ٤٦)النازعات  كم عدد ايات سوره -١٠٩٣

 

 آية(  ٤٢) عبس كم عدد ايات سوره -١٠٩٤

 

 اية(٢٩) التكويركم عدد ايات سوره -١٠٩٥

 

 اية(١٩)  االنفطاركم عدد ايات سوره -١٠٩٦

 

 اية(٣٦)  المطففينايات سوره  كم عدد-١٠٩٧

 

 اية(٢٥)   االنشقاقكم عدد ايات سوره -١٠٩٨

 

 اية(٢٢)  البروج كم عدد ايات سوره  -١٠٩٩

 

 اية(١٧)   الطارقكم عدد ايات سوره -١١٠٠

 

 آية( ١٩)   االعلىكم عدد ايات سوره -١١٠١

 

 اية(٢٦) الغاشيه كم عدد ايات سوره -١١٠٢

 

 اية(٣٠)  الفجركم عدد ايات سوره -١١٠٣

 

 اية(٢٠)   البلدكم عدد ايات سوره -١١٠٤

 

 اية(١٥) الشمس  كم عدد ايات سوره -١١٠٥

 

 اية(٢١) الليل  كم عدد ايات سوره -١١٠٦

 

 اية(١١) الضحى  كم عدد ايات سوره -١١٠٧

 

 ايات(٨) الشرح  كم عدد ايات سوره -١١٠٨

 

 (ايات٨)   التينكم عدد ايات سوره -١١٠٩

 

 آية( ١٩)  العلقكم عدد ايات سوره -١١١٠

 

 ايات( ٥)   القدركم عدد ايات سوره -١١١١

 

 ايات( ٨)  هالبينكم عدد ايات سوره -١١١٢

 

 ايات(  ٨) الزلزله  كم عدد ايات سوره -١١١٣

 

 اية(١١) العاديات  كم عدد ايات سوره -١١١٤

 

 آية(  ١١) القارعه  كم عدد ايات سوره -١١١٥

 

 ايات(٨) التكاثر كم عدد ايات سوره -١١١٦

 

 ايات( ٣) العصر كم عدد ايات سوره -١١١٧

 



 ايات(٩) الهمزه كم عدد ايات سوره -١١١٨

 

 ايات( ٥) الفيل كم عدد ايات سوره -١١١٩

 

 ايات( ٤)  قريش كم عدد ايات سوره -١١٢٠

 

 ايات( ٧)  الماعونكم عدد ايات سوره -١١٢١

 

 ايات( ٣) الكوثر  كم عدد ايات سوره -١١٢٢

 

 ايات( ٦) الكافرون              كم عدد ايات سوره -١١٢٣

 

 ايات(٣)    النصركم عدد ايات سوره -١١٢٤

 

 آيات( ٥) المسد  كم عدد ايات سوره -١١٢٥

 

 آيات(  ٤)             االخالص كم عدد ايات سوره -١١٢٦

 

 (آيات  ٥) الفلق  كم عدد ايات سوره -١١٢٧

 

 آيات(  ٦)  الناس كم عدد ايات سوره -١١٢٨

 

 الفاتحه      (كلمة   ٢٩. )  الفاتحه             كم عدد كلمات سوره -١١٢٩

 .   البقره (كلمه     ٦١٤٤  )                   البقرهكم عدد كلمات سوره -١١٣٠

 .   آل عمران  (كلمه  ٣٥٠٣) كم عدد كلمات سوره ال عمران  -١١٣١

 النساء  كلمه(    ٣٨٤٥  . )النساء                 سوره كم عدد كلمات -١١٣١

 المائدة  .   (كلمه   ٢٨٣٨  )المائده.                  كم عدد كلمات سوره -١١٣٢

 .  األنعام  (كلمه  ٣٠٥٥ )                  االنعام كم عدد كلمات سوره -١١٣٣

 االعراف    ( كلمه  ٣٣٤٤. )االعراف.             كم عدد كلمات سوره -١١٣٤

 األنعام      (كلمه   ١٢٣٤ ) . االنفال.            كم عدد كلمات سوره -١١٣٥

 التوبه      (كلمه   ٢٥٠٦  )التوبه.                  كم عدد كلمات سوره -١١٣٦

 (. كلمه ١٨٤١  )                   يونس.كم عدد كلمات سوره -١١٣٧

 هود.   (. كلمه ١٩٤٧  )هود                         كم عدد كلمات سوره -١١٣٨

 يوسف      ( كلمه   ١٧٧٦ )   يوسف.                   كم عدد كلمات سوره -١١٣٩

 .      الرعد  (كلمه  ٨٥٤،)       الرعد كم عدد كلمات سوره -١١٤٠

 .   ابراهيم  (كلمه   ٨٣١ )  ابراهيم.               كم عدد كلمات سوره -١١٤١

 الحجر  .  (كلمه  ٦٥٨ )الحجر                   كم عدد كلمات سوره -١١٤٢

 

 النحل .    (كلمة ١٨٤٥ )   النحل.                كم عدد كلمات سوره -١١٤٣

 

 االسراء  .  لمة (ك ١٥٥٦)  االسراء.             كم عدد كلمات سوره -١١٤٤

 

 الكهف  .  (كلمه ١٥٨٣ )الكهف.               كم عدد كلمات سوره -١١٤٥

 

 مريم .  (كلمه  ٩٧٢  )مريم                    كم عدد كلمات سوره -١١٤٦

 

 طه     كلمة (.١٣٥٤ )طه.                       كم عدد كلمات سوره -١١٤٧

 

 االنبياء .  كلمة(  ١١٧٤)               االنبياء كم عدد كلمات سوره -١١٤٨

 

 الحج      كلمة( ١٢٧٩)          الحج كم عدد كلمات سوره  ١١٤٩

 

 المؤمنون  .  كلمه(  ١٨٤٠  )            المؤمنونكم عدد كلمات سوره -١١٥٠

 النور.   كلمة(١٣١٧)النور.       كم عدد كلمات سوره -١١٥١

 

 الفرقان    (كلمة   ٨١٩   )                 الفرقانكم عدد كلمات سوره -١١٥٢

 

 .  الشعراء  كلمة (  ١٣٢٢ )              الشعراء.كم عدد كلمات سوره -١١٥٣

 

 النمل. كلمه( ١١٦٥  )                      النملكم عدد كلمات سوره -١١٥٤

 

 القصص   كلمة( ١٤٤١)                القصص كم عدد كلمات سوره -١١٥٥

 

 العنكبوت   كلمة (  ٩٨٢)               العنكبوت.كم عدد كلمات سوره -١١٥٦

 

 الروم    كلمة( ٨١٧)                    كم عدد كلمات سوره الروم -١١٥٧

 

 لقمان     (. كلمة٥٥٠ )                     لقمان سورة كم عدد كلمات -١١٥٨



 

 السجده  . . كلمة(٣٧٤ )              السجده. عدد كلمات سوره  كم-١١٥٩

 

 األحزاب  . . كلمه(١٣٠٣  ).              االحزابكم عدد كلمات سوره -١١٦٠

 سبأ  . كلمة( ٨٨٤  )                        سباكم عدد كلمات سوره -١١٦١

 

 فاطر  . (كلمة٧٨٠)عدد كلمات سوره فاطر  كم-١١٦٢

 

 يس   كلمة(٧٣٣)يس. كم عدد كلمات سوره -١١٦٣

 

 الصافات   كلمة (  ٨٦٥)     الصافات.            كم عدد كلمات سوره -١١٦٤

 

 ص .  كلمة(   ٧٣٥  )                            ص كم عدد كم سوره -١١٦٥

 

 الزمر     كلمة( ١١٧٧)  الزمر.      كم عدد كلمات سوره -١١٦٦

 

 غافر    كلمة( ١٢٢٨  ) غافر.                             كم عدد كمان سوره -١١٦٧

 

   فصلتكم عدد كلمات سوره -١١٦٨

 فصلت  .  (كلمة ٧٩٦) 

 الشورى .  كلمة( ٨٦٠ ) الشورى.            كم عدد كلمات سوره -١١٦٩

 

 الزخرف. كم عدد كلمات سوره -١١٧٠

 الزخرف   كلمه( ٨٢٥)  

 

 الدخان   كم عدد كلمات سوره -١١٧١

 الدخان . كلمة( ٣٤٦)

 

  ةالجاثيكم عدد كلمات سوره -١١٧٢

 الجاثية  .  كلمة( ٤٨٨)

 

 االحقاف  كم عدد كلمات سوره -١١٧٣

 االحقاف  .  كلمة( ٦٤٦)

 

 محمد  كم عدد كلمات سوره -١١٧٤

 محمد  .  كلمة ( ٥٤٢)

 

 الفتح  كم عدد كلمات سوره -١١٧٥

 الفتح  .   كلمة( ٥٦٠) 

 

    كم عدد كلمات سوره الحجرات-١١٧٦

 الحجرات  .  (كلمه  ٣٥٣) 

 

 ق  كم عدد كلمات سوره -١١٧٧

 ق .   (كلمه ٣٧٣)

 

 الذاريات   كم عدد كلمات سوره -١١٧٨

 الذاريات    كلمه( ٣٦٠)

 

 الطور  كم عدد كلمات سوره -١١٧٩

 الطور .    كلمة( ٣١٢)

 

 النجم  كم عدد كلمات سوره -١١٨٠

 النجم      كلمه( ٣٥٩)

 

 القمر  كم عدد كلمات سوره -١١٨١

 القمر .   كلمه( ٣٤٢) 

 

 الرحمن  كم عدد كلمات سوره -١١٨٢

 الرحمن .  كلمه( ٣٥٣)

 الواقعه  كم عدد كلمات سوره -١١٨٣

 الواقعة    (كلمه ٣٧٩) 

 الحديد   كم عدد كلمات سوره -١١٨٤

 الحديد  .  كلمه( ٣٥٩) 

 المجادله  .  كلمه( ٤٧٥)       كم عدد كلمات سوره المجادله-١١٨٥

 الحشر. كم عدد كلمات سوره -١١٨٦

 الحشر  .  كلمة( ٤٤٧)

 الممتحنه   كم عدد كلمات سوره -١١٨٨



 الممتحنه  .  (كلمه ٣٥٢)

 الصف.    كم عدد كلمات سوره -١١٨٩

 الصف  .  كلمة( ٢٢٦)

 الجمعه.     كم عدد كلمات سوره -١١٩٠

 الجمعه  . كلمه( ١١٧)

 المنافقون    كلمه( ١٨٠) المنافقون.  سوره  كلماتكم عدد  -١١٩١

 التغابن.  كم عدد كلمات سوره -١١٩٢

 التغابن   كلمه( ٢٤٢) 

 الطالق.  كم عدد كلمات سوره -١١٩٣

 الطالق  . كلمة( ٢٧٩) 

   التحريم كم عدد كلمات سوره -١١٩٤

 التحريم   كلمة( ٢٥٤)

 الملك. كم عدد كلمات سوره -١١٩٥

 الملك  . (كلمه ٣٣٧)

 القلم    كم عدد كلمات سوره -١٢٩٦

 القلم  . كلمه( ٣٠١)

 الحاقه.    كم عدد كلمات سوره -١١٩٧

 الحاقه .  كلمه( ٢٦١) 

     المعارج كم عدد كلمات سوره -١١٩٨

 المعارج . (كلمه ٢١٧) 

 نوح.         كم عدد كلمات سوره -١١٩٩

 نوح  .  كلمة( ٢٢٧)

 الجن.      كم عدد كلمات سوره -١٢٠٠

 الجن  . (كلمه ٢٨٦)

 المزمل.    كم عدد كلمات سوره -١٢٠١

 المزمل .  كلمه( ٢٠٠)

 المدثر.      كم عدد كلمات سوره -١٢٠٢

 المدثر  .  كلمة( ٢٥٦) 

 القيامه.     كم عدد كلمات سوره -١٢٠٣

 . القيامة  كلمه( ١٦٤) 

 االنسان.    كم عدد كلمات سوره -١٢٠٤

 اإلنسان  .  كلمه( ٢٤٣) 

 المرسالت  . (كلمه ١٨١)المرسالت.  كم عدد كلمات سوره -١٢٠٥

      النباكم عدد كلمات سوره -١٢٠٦

 النبأ     كلمه( ١٧٤)    

 النازعات.   كم عدد كلمات سوره -١٢٠٧

 النازعات  .  كلمه( ١٧٩)  

 عبس.      كم عدد كلمات سوره -١٢٠٨

 عبس     كلمة(١٣٣)

 التكوير.      كم عدد كلمات سوره -١٢٠٩

 التكوير  . (كلمه ١٠٤) 

 االنفطار.    كم عدد كلمات سوره -١٢١٠

 االنفطار  . (كلمة  ٨١)  

 المطففين  .   كلمه( ١٠٩)المطففين.   كم عدد كلمات سوره -١٢١١

 االنشقاق  .  كلمة(١٠٨)االنشقاق.    كم عدد كلمات سوره -١٢١٢

 البروج.   كم عدد كلمات سوره -١٢١٣

 البروج .  (كلمة ١٠٩)

 الطارق.     كم عدد كلمات سوره -١٢١٤

 الطارق  .  كلمة( ٦١)

        االعلىكم عدد كلمات سوره -١٢١٥

 االعلى  . (كلمه  ٧٢)

 الغاشيه.     كم عدد كلمات سوره -١٢١٦

 الغاشيه .  كلمة( ٩٢)

 الفجر.       كم عدد كلمات سوره -١٢١٧

 الفجر  .  كلمة( ١٣٩)

 البلد.          كم عدد كلمات سوره -١٢١٨

 البلد  .  كلمه( ٨٢)

 الشمس.    سوره كم عدد كلمات-١٢١٩

 الشمس .  (كلمه ٥٤)

 الليل        كم عدد كلمات سوره -١٢٢٠

  الليل. كلمه( ٧١) 

   الضحى.كم عدد كلمات سوره -١٢٢١

 الضحى  . كلمه( ٤٠)

 الشرح.      كم عدد كلمات سوره -١٢٢٢

 الشرح .  كلمه( ٢٧)

 التين.         كم عدد كلمات سوره -١١٢٣

 التين  .    كلمه( ٣٤)

 العلق.      كم عدد كلمات سوره -١٢٢٤



 العلق  .   كلمة( ٧٢)

 القدر.   كم عدد كلمات سوره -١٢٢٥

 القدر  .   كلمه( ٣٠)

 البينه.     كم عدد كلمات سوره -١٢٢٦

 البينة.  كلمة( ٩٤)

 الزلزله.    كم عدد كلمات سوره -١٢٢٧

 الزلزله     كلمه( ٣٦)

 العاديات    كم عدد كلمات سوره -١٢٢٨

 العاديات  .   (كلمه  ٤٠)

 القارعه     كم عدد كلمات سوره -١٢٢٩

 القارعه .  كلمه( ٣٦)

 التكاثر.      كم عدد كلمات سوره  -١٢٣٠

 التكاثر  .  كلمه( ٢٨)

 العصر       كم عدد كلمات سوره -١٢٣١

 العصر  .   كلمه( ١٤)

 الهمزه.     كم عدد كلمات سوره -١٢٣٢

 الهمزة .  كلمة( ٣٣)

 الفيل        كم عدد كلمات سوره -١٢٣٣

 الفيل .  (كلمه ٢٣)

     قريش     كم عدد كلمات سوره -١٢٣٤

 قريش  .  كلمه( ١٧)

    لماعون. سوره ا كم عدد كلمات-١٢٣٥

 .  الماعون (كلمه ٢٥)     

    الكوثر.كم عدد كلمات سوره -١٢٣٦

 الكوثر  . كلمه( ١٠)

 الكافرون.     كم عدد كلمات سوره  -١٢٣٧

 الكافرون .   (كلمه ٢٧)

 النصر. كم عدد كلمات سوره -١٢٣٨

 النصر  .   كلمه( ١٩) 

 المسدكم عدد كلمات سوره -١٢٣٩

 المسد.  كلمه( ٢٩)

      االخالص.  كم عدد كلمات سوره -١٤٠

 االخالص       كلمة( ١٥)

 الفلق.            كم عدد كلمات سوره -١٢٤٢

 الفلق     كلمة( ٢٣)

 كم عدد كلمات سوره الناس. -١٢٤٣

 الناس .   كلمة( ٢٠)

 الفاتحهعدد حروف سوره كم -١٢٤٤

 حرف( ١٣٩).  

 عدد حروف سوره البقره  كم-١٢٤٥

 حرف(  ٢٥٦١٣).   

 سوره ال عمران  حروف كم عدد -١٢٤٦

 حرف( ١٤٦٠٥).   

 النساء كم عدد حروف سوره -١٢٤٧

 حرف( ١٦٠٣٠).  

 المائدهكم عدد حروف سوره -١٢٤٨

 . حرف(١١٨٩٣)   

 كم عدد حروف سوره االنعام  -١٢٤٩

 حرف(١٢٤١٨).  

 االعراف سوره  حروفكم عدد -١٢٥٠

   . حرف(١٤٠٧١)  

 االنفالكم عدد حروف سوره -١٢٥١

 حرف(  ٥٢٩٩). 

 كم عدد حروف سوره التوبه  -١٢٥٢

 (حرف ١٠٨٧٣).  

 يونسكم عدد حروف سوره -١٢٥٣

 حرف( ٧٤٢٥).    

 هود كم عدد حروف سوره -١٢٥٤

 حرف(   ٧٦٣٣).  

 يوسف كم عدد حروف سوره -١٢٥٥

 (حرف   ٧١٦٦).

 الرعدكم عدد حروف سوره -١٢٥٦

 حرف (٣٤٥٠).         

 ابراهيم كم عدد حروف سوره  ١٢٥٧

 (   فحر٣٤٦١).         

 الحجركم عدد حروف سوره -١٢٥٨

 حرف(٢٧٩٧.  )         

 النحلكم عدد حروف سوره -١٢٥٩



 حرف(  ٧٦٤٢).          

 االسراء كم عدد حروف سوره -١٢٦٠

 حرف( ٦٥٦٥)        

 الكهف كم عدد حروف سوره -١٢٦١

 حرف ( ٦٤٢٥).        

 مريمكم عدد حروف سوره -١٢٦٢

 حرف( ٣٨٣٥)        

 طه كم عدد حروف سوره -١٢٦٣

 حرف( ٥٢٨٨   )         

 االنبياء كم عدد حروف سوره -١٢٦٤

 حرف(٤٩٢٥)         

 الحجكم عدد حروف سوره -١٢٦٥

 (حرف٥١٩٩).          

 المؤمنون كم عدد حروف سوره -١٢٦٦

 حرف( ٤٨٠٢)          

 النوركم عدد حروف سوره -١٢٦٧

 حرف( ٥٥٩٦).           

 الفرقانسوره  حروفكم عدد -١٢٦٨

 (حروف٣٧٨٦).           

 الشعراءكم عدد حروف سوره -١٢٦٩

 حرف(٥٥١٧).        

 النمل سوره  عدد حروفكم -١٢٧٠

 حرف( ٤٦٧٩).         

 القصصكم عدد حروف سوره -١٢٧١

 حرف(٥٧٩١).          

 العنكبوت كم عدد حروف سوره -١٢٧٢

 (حرف ٤٢٠٠).       

 مكم عدد حروف سوره الرو -١٢٧٣

 حرف ( ٣٤٣٣).        

 لقمان كم عدد حروف سوره -١٢٧٤

 حرف(  ٢١٢١ )         

 السجدهكم عدد حروف سوره -١٢٧٥

 حرف(  ١٥٢٣).         

 االحزابكم عدد حروف سوره -١٢٧٦

 حرف(٥٦١٨).       

 كم عدد حروف سوره سبا  -١٢٧٧

 حرف( ٣٥١٠).          

 فاطركم عدد حروف سوره -١٢٧٨

 حرف( ٣١٥٩).         

 يسكم عدد حروف سوره -١٢٧٩

 حرف(٢٩٨٨ )        

 كم عدد حروف سوره الصافات -١٢٨٠

 حرف(٣٧٩٠).     

 ص سوره  كم عدد حروف-١٢٨١

 (حرف   ٢٩٩١).           

 الزمركم عدد حروف سوره -١٢٨٢

 حرف(٤٧٤١).           

 غافركم عدد حروف سوره -١٢٨٣

 (حرف  ٤٩٨٤).         

 فصلتكم عدد حروف سوره -١٢٨٤

 حرف(٣٢٨٢)         

 الشورى كم عدد حروف سوره -١٢٨٥

 حرف(٣٤٣١).            

 الزخرفكم عدد حروف سوره -١٢٨٦

 حرف( ٣٧٠٣).         

 الدخانكم عدد حروف سوره -١٢٨٧

 حرف(١٤٣٩)         

 الجاثيه كم عدد حروف سوره -١٢٩٠

 حرف ،( ٢٠١٤).          

 االحقافكم عدد حروف سوره -١٢٩١

 حرف( ٢٦٠٢).        

 محمد كم عدد حروف سوره -١٢٩٢

 حرف(٢٣٦٠).       

 الفتح كم عدد الحروف سوره -١٢٩٣

 (حرف  ٢٤٥٦).     

 الحجرات  كم عدد حروف سوره -١٢٩٤

 حرف(١٤٩٣)       

 قكم عدد حروف سوره -١٢٩٥



 (حرف١٤٧٣).        

 الذاريات  كم عدد حروف سوره -١٢٩٦

 حرف(  ١٥١٠).         

 الطور كم عدد حروف سوره -١٢٩٧

 حرف(١٢٩٣).           

 النجم  كم عدد حروف سوره -١٢٩٨

 حرف( ١٤٠٥).             

 القمر  كم عدد حروف سوره -١٢٩٩

 حرف(  ١٤٣٨).             

 الرحمن كم عدد حروف سوره -١٣٠٠

 حرف(  ١٥٨٥).              

 الواقعه كم عدد حروف سوره -١٣٠١

 حرف(  ١٦٩٢).            

 الحديد كم عدد حروف سوره -١٣٠٢

 حرف( ١٤٠٥).              

 المجادله كم عدد حروف سوره -١٣٠٣

 حرف( ١٩٩١).           

 الحشر كم عدد حروف سوره -١٣٠٤

 حرف(١٩١٣).             

 الممتحنه كم عدد حروف سوره -١٣٠٥

 حرف(  ١٥١٩).            

 الصف كم عدد حروف سوره -١٣٠٦

 حرف(٩٣٦).             

 الجمعه كم عدد حروف سوره -١٣٠٧

 حرف( ٧٤٩)             

 المنافقون  كم عدد حروف سوره -١٣٠٨

 حرف( ٧٨٠).             

 التغابن  كم عدد حروف سوره -١٣٠٩

 حرف(    ١٠٦٦)        

 الطالق كم عدد حروف سوره -١٣١٠

 حرف(  ١١٧٠).               

 التحريم  كم عدد حروف سوره -١٣١١

 حرف( ١٠٦٧).             

 الملككم عدد حروف سوره -١٣١٢

 حرف(  ١٣١٦).            

 القلمكم عدد حروف سوره -١٣١٤

 حرف(١٢٥٨)             

 الحاقه كم عدد حروف سوره -١٣١٥

 حرف(١١٠٧)            

 المعارج  كم عدد حروف سوره  ١٣١٦

 حرف(٩٤٧)            

 نوح  كم عدد حروف سوره -١٣١٧

 (حرف    ٩٢٩).             

 الجن كم عدد حروف سوره -١٣١٨

 حرف( ١٠٨٩).            

 المزمل  كم عدد حروف سوره -١٤١٩

 (حرف ٨٤٠).           

 ١٠١٥المدثر حروف سوره كم عدد -١٣٢٠

 حرف( ١٠١٥).                

 القيامه كم عدد حروف سوره -١٣٢١

 حرف( ٦٦٤).               

 االنسان كم عدد حروف سوره -١٣٢٢

 حرف(  ١٠٦٥)            

 المرسالت  كم عدد حروف سوره -١٣٢٤

 حرف( ٨١٥).              

 النبا  كم عدد حروف سوره -١٣٢٥

 حرف(  ٧٦٦).           

 النازعات  كم عدد حروف سوره -١٣٢٦

 حرف(٧٦٢)          

 عبس  كم عدد حروف سوره -١٣٢٧

 (حرف٥٣٨).           

 التكوير  كم عدد حروف سوره -١٣٢٨

 حرف(٤٢٥).          

 االنفطار كم عدد حروف سوره -١٣٢٩

 حرف(  ٣٢٦).            

 المطففين  كم عدد حروف سوره -١٣٢٠

 حرف( ٧٤٠).           

 االنشقاق كم عدد حروف سوره -١٣٢١



 (حرف  ٤٣٦)          

 البروج  كم عدد حروف سوره -١٣٢٢

 حرف(٤٥٩).        

 الطارق  كم عدد حروف سوره -١٣٢٣

 حرف(٢٥٤).      

 االعلى كم عدد حروف سوره -١٣٢٤

 حرف(٢٩٣).        

 الغاشيه كم عدد حروف سوره  -١٣٢٤

 حرف( ٣٧٨)          

 الفجر كم عدد حروف سوره  ١٣٢٦

 (حرف ٥٧٣).        

 البلد  كم عدد حروف سوره -١٣٣٧

 حرف( ٣٣٥).         

 الشمس  كم عدد حروف سوره -١٣٢٨

 حرف( ٢٤٧).     

 الليل كم عدد حروف سوره -١٣٢٩

 حرف(  ٣١٢).     

 الضحى  كم عدد حروف سوره -١٣٣٠

 حرف(١٦٤).      

 الشرح  كم عدد حروف سوره -١٣٣١

 حرف(  ١٠٢)  

 التين كم عدد حروف سوره  -١٣٣٢

 حرف(١٥٦)    

 العلق  كم عدد حروف سوره -١٣٣٣

 حرف(٢٨١).  

 القدر كم عدد حروف سوره -١٣٣٤

 حرف(١١٤).  

 البينه كم عدد حروف سوره -١٣٣٥

 حرف(٤١٢)  

 الزلزله  كم عدد حروف سوره -١٣٣٦

 حرف(١٥٦)  

 العاديات  كم عدد حروف سوره -١٣٣٧

 حرف( ١٦٤)  

   القارعهكم عدد حروف سوره -١٣٣٨

 حرف(١٥٨)  

 التكاثر  كم عدد حروف سوره  -١٣٣٩

 حرف(١٢٢)  

 العصر  كم عدد الحروف سوره -١٣٤٠

 حرف(٧٠).  

 الهمزه  كم عدد حروف سوره -١٣٤١

 حرف( ١٣٣)  

 الفيل  كم عدد حروف سوره -١٣٤٢

 (حرف٩٦). 

 قريشكم عدد حروف سوره -١٣٤٣

 (حرف ٧٣) 

 الماعون  كم عدد حروف سوره -١٣٤٤

 حرف(١١٢) 

 الكوثر كم عدد حروف سوره -١٣٤٥

 (حرف ٤٢).   

 الكافرون كم عدد حروف سوره -١٣٤٦

 حرف( ٩٨). 

 النصر حروف سوره  عدد كم-١٤٤٧

 (حرف٨٠). 

 المسد كم عدد حروف سوره -١٣٤٨

 حرف( ٨١). 

 االخالص كم عدد حروف سوره -١٣٤٩

 حرف(  ٤٧) 

 كم عدد حروف سوره الفلق-١٣٥٠

 (. حرف٧١)    

 كم عدد حروف سوره الناس -١٣٥١

 حرف( ٨٠).    

 

   علم التجويد               

 

  حرف حقة مخرجا وصفهيعرف به إعطاء كل ) هو علم   بعلم التجويدما المقصود  -١٣٥٢

 

وموضوعه الكلمات القرانيه وغايته صون اللسان )حكمه الوجوب االصطالحي في هذا الفن لقوله تعالى"  '  ما هو حكم علم التجويد وما موضوعه وما غايته-١٣٥٣

 الخطا في كتاب هللا تعالى على 



 

 ) الفوز برضاء هللا تعالى( ما هي الغايه من علم التجويد-١٣٥٤

 

 هو اطاله الصوت بحرف من حروف المد( )ما تعريف المد -١٣٥٥

 

وما قبلها وااللف الساكنه المفتوحه ما قبل ما قبلها   المكسوروالياء الساكنه    حروف المد هي الثالثه"الواو الساكنه المضمون وما قبلها)ما هي حروف المد  -١٣٥٦

   " نوحيهآتعالى  والمجموعه في كلمه او في قوله

 

 ومتصل ومتصل والزم وعارض للسكون ولين(طبيعي وبدل وعوض وصله  ) عددها تسعهكم عدد المدود وما هي  ١٣٥٧

 

"نوحيها   في كلمه  اال به وال يتوقع على سبب واحرقه احرف المد المتقدمه مثالها  الحرفالمد الطبيعي هو الذي ال تقوم ذات  )ما هو المد الطبيعي وكم حركه يمد  -١٣٥٨

 ويمد بمقدار حركتين "

 

 الوسطى بمقدار ما يقبض االنسان اصبعه او يبسطها بحاله )  ما هو مقدار الحركه في المد-١٣٥٩

 

وسمي بدال البدال الهمزه الثانيه مدا من جنس الحركه التي  ايمانا"وتوا  اامنوا  هو ان ياتي امس وبعده مد في كلمه واحده ومثاله  )ما هو مد البدل وكم حركه يمد  -١٣٦٠

 قبلها ويمد بمقدار حركتين(

 

 حركتين  بمقدارويمد "رحيما غفوراه"فتحتين في حاله الوصل مثالهو مد في حاله الوقف عوض عن ) ما هو مد العوض وكم حركه يمد -١٣٦١

 

فان  هو"انه  "هاء الضمير بشرط ان يكون قبلها متحرك وبعدها متحرك وتمد كمد الطبيعي ويسمى صله صغرى مثاله )هو مد ما هو مد الصله وكم حركه يمد-١٣٦٣

 بالقصر  لكم" يرضهوان تشكروا "بالمد " مهانا "فيه فان كان قوله تعالى  'هاخلد ماله "ومثالهتمد كمد المنفصل وتسمى صله كبرى  زاتى بعدها هم

 

 مد بمدار خمس حركات وجوبا يو'اولئك  هو ان يجتمع المد وبعده الهمز في كلمه واحده  مثاله')ما هو المد المتصل وكم حركه يمد  -١٣٦٤

 

 خمس حركات جوازا( )بماء انزل )هو ان ياتي حرف المد في اخر كلمه وبعده الهمز في اول كلمه اخرى ومثالهما هو المد المنفصل وكم حركه يمد -١٣٦٥

 

 احكام المد الالزم الكالمي والحرفي -

 

 لزوما(بمقدار سته حركات والصافات ا اصليا مثاله نهو ان يكون بعد حرف المد الساكن سكوما هو المد وكم حركه يمد )-١٣٦٧

 

في حرف وكل من الكلمي والحرفي اما مثقل واما اي واقع في كلمه وأما واقع  حرفي    الزمد  ومي  يقسم المد الالزم الى مد الزم كلم  ما هي اقسام المد الالزم )-١٣٦٨

 مخفف(

 

 وعالمته ان يكون بعد حرف المد حرف مشدد 'الحاقه"المثقل كما في كلمه  الكالمي()مثال  ما هو مثال المد الكلمي المثقل وما عالمته -١٣٦٩

 

 ءآالن"يونس وهي    آيتي في سورهوال يوجد في القران على روايه حفص اال في    ءآالنمثال الكلمه المخفف معه  ")عالمته  ما هو مثال المد الكلمي المخفف وما  -١٣٧٠

 اصليا غير مشددا سكوناحرف المد حرف ساكن بعد وعالمته ان يكون  عصيت"وقد  ءآالنوايه  'وقد كنتم  

مثقل النه اتى بعد حرف المد حرف    فالمد على الالم مد الزم حرفي   آلم "  ")مثال الحرفي المثقل والمخففضابطه  والمخفف وما  ل مثقالحرفي ال  هو مثال المد  ما-١٣٧١،

غير مشدد وضابط المد الالزم الحرف بنوعيه لن يكون على ثالث احرف اوسطها  سكونا اصليامشدد والمد على الميم حرفي مخفف النه اتى بعد حرف المد حرف ساكن 

لين وهناك احرف ال  تمد مدا  هفان عسق "" حم    "كهيعص "له تعالى  ويستثنى العين من قو  عسلكم"نقص  "  ور المجموعه بقولهس حرف مد وال يوجد اال في اوائل ال

 (طه طهر مثال هي احرف حي طبيعيا  تمد مداور س من فواتح ال

 

ويجوز في مده ثالثه اوجه الطول   نستعينهو ان ياتي بعد حرف المد حرف متحرك يوقف عليه بالسكون مثاله  )  ما هو المد العارض للسكون وكم حركه يمد  -١٣٧٢

 القصر حركتان(سته حركات التوسط اربع حركات  

 

في حاله   يمدفي حاله الوقف وال  عارضاونا كطاله الصوت بالواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما الساكن ما بعدهما س اهو ) ما هو المد اللين وكم حركه يمد-١٣٧٣

 كالعارض للسكون( اوجه ثالثهابدا مثاله خوف بيت ويجوز في مده  الوصل

 

 المدود أقسام                   

 

 ) اصلي وفرعي(             الى كم ينقسم المد من حيث الصفه-١٣٧٤

 

 الصغرى( ةصلالالطبيعي المتقدم ويلحق به العوض و المدهو ما هو المد االصلي )-١٣٧٥

 

 هو الذي يتوقف على سبب همس او سكون( ما هو المد الفرعي )-١٣٧٦

 

 هو ثالثه انواع متصل ومنفصل ويلحق به الصلة  الكبرى والبدل ()كم نوع للمد الذي يتوقف على الهمز -١٣٧٧

 

 ولين ()ثالث انواع الزم وعارض للسكون  السكونكم نوعا للمد الذي يتوقف على بسبب -١٣٧٨

 .   النون الساكنه والتنوين 

 

 هي النون المجزومة()ما هي النون الساكنه  -١٣٧٩

 

 هو نون ساكنه تتبع اخر االسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا (ما هو التنوين ) -١٣٨٠

 

 ( والتنوين بالنسبه لما يقع بعدها من حروف الهجاء اربعه احكام هي االظهار واالدغام واالقالب واالخفاءنون الساكنه لل ) كم حكم النون الساكنه والتنوين-١٣٨١

 



)هو النطق بكل حرف من مخرجه بغير غنه وذلك اذا وقع بعد النون الساكنه او التنوين حرف من حروف الحلق السته والحروف    ما هو االظهار وما حروفه-١٣٨٢

 ويسمى اظهار حلقيا  أنعمت "حقيق علي " " من امن" "ومثاله هاء والعين والحاء والغين والخاءاالظهار الهمزه وال

 

)هو ادخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا وذلك اذا وقع بعد النون الساكنه او التنوين حرف من حروفه    ما هو االدغام وما حروفه-١٣٨٣

 (يرملونوحروفه سته مجموعه في كلمه 

 

 ام الى قسمين ادغام بغنه وادغام بال غنه(غديقسم اال)   ما هي اقسام االدغام-١٣٨٤

 

يقع االدغام اال في كلمتين   وال" صراطا مستقيما" " يعمل 'من مثاله   يومن) هو ان يكون بعد النون الساكنه او التنوين حرف من حروف  ما هو االدغام بغنه -١٣٨٥

 قنوان(صنوان   ذنبا 'اما اذا وقع في كلمه واحده فهو اظهار شاذ مثاله 

 

 هدى للمتقين " (من ربهم مثاله ' )هو ان يكون بعد نون الساكنه او التنوين الم او راء  ما هو االدغام بال غنه-١٣٨٦

 

 (هي صوت يخرج من الخيشوم ال عمل لسان فيهما هي الغنه )-١٣٨٧

 

سميع    '  'بعيد.  من  "               فقط مثاله    الباءوحروفه هو  ء  هو قلب النون الساكنه او التنوين ميما مخفىا مع الغنه عند البا)    ما هو االقالب وما حروفه-١٣٨٨

 (  بصير"

 

)هو حاله بين االظهار واالدغام من غير تشديد مع بقاء الغنه وذلك اذا اتى بعد النون الساكنه او التنوين حرف من حروف االخفاء    ما هو االخفاء وما حروفه -١٣٨٩

 الخامسه عشره المجموعه في اوائل هذا البيت 

 فترى طالبا   دمتقى  ظالما زد ضع .  قد سما كرما ثنا جود شخص ذاصف 

 ("'ينفقون " وفتح قريب مثاله 

 

   حوال الميم الساكنهأ      

 

  اخفاءا وتخفى بغنه عند الباء ويسمى  " ماكسبتمولكم  ' مثال في مثلها مع الغنه ويسمى ادغاما متماثال بغنه تدغم)لها ثالثه احوال   ما هي احوال الميم الساكنه -١٣٩٠

غير انها تكون اشد اظهارا عند الواو    حسبتم"ام   '                  وتظهر عند باقي الحروف الهجائيه ويسمى اظهارا شفويا نحو  ترميهم بحجاره  نحو.         شفويا  

 ( والفاء

 

 ينقسم الى متماثل وادغام متجانس وادغام متقارب()الى كم ينقسم االدغام بحسب الصفه  -١٣٩١

 

 ( بعصاك'ان اضرب ""فما ربحت تجارتهم ' )هو ان يتحد الحرفان في المخرج والصفه ويلي احدهم االخر مثاله ما هو االدغام المتماثل -١٣٩٢

 

  او تاء وطاء نحو  بسطت " 'لئن        نحو تا   كطا و)هو ان يتحد الحرفان في المخرج ويختلفان في بعض الصفات ويلي احدهم االخر    ما هو االدغام المتجانس-١٣٩٣

 ("اركب معنا " حوميم ن باء واو " يلهث ذلك " ثاء وذال نحو  او"  وجدتم  "نحو   او دال وتا هللا"اثقلت ادعوا  "نحو لاوداو تاء  طائفة"  "وقالت

 

الم  "  وكالقاف مع الكاف  "بل رفعة '  الراء ومثالهمع    كالالمتقارب على الحرفان في المخرج او الصفه ويلي احدهم االخر  ب  ان) هو    ما هو االدغام المتقارب-١٣٩٤

 (نخلقكم "

 

  أحكام الالم المعرفة            

 

 والترقيق واالدغام واالظهار( التفخيم)لها اربعه احكام   كم حكم الالم المعرفه-١٣٩٥

 

 وترقق فيما عدا ذلك مثاله تفخم الالم من لفظ الجالله  أن ضم ما قبلها او فتح )  تفخم الالم ومتى ترقق متى-١٣٩٦

 

سوء ظن زر  دع   م صل رحمة تفز صف ذا نعمطب ث   اوائل البيتتدعم الى وليها حرف من اربعه عشر حرفا مجموعه في متى تدعم الالم المعرفه ومتى تظهر ) -١٣٩٧

البارئ  لق  الثواب وتظهر الى وليها حرف ساكن من حروف ابغي حاجه وخف وعقيمه وتسمى الما قمريه نحو الخا  وتسمى ال من شمسيه نحو الطاعه  للكرم شريف  

 (القمركانه اذا اتى بعد الالم المعرفه حرف مشدد فهي الشمسيه كالشمس واال فهي القمريه  والحاصل

 

ال توصف بكونها شمسيه وال قمريه النها  )  قمريهالموصول كالذي والتي هل هي شمسيه ام    والم    كم االه   التقىتعالى التقتا   ما هو حكم الم الفعل كما في قوله  -١٣٩٧

 من بنيه الكلمه

 أحكام الراء   

 

 ) لها ثالث احكام التفخيم والترقيق وجواز الوجهين(كم حكم للراء -١٣٩٩

 

او سكنت وكنت قبلها  'القران والعرش    "نحواو سكنت وكان قبلها ضم او فتح  " عربا اترابا"في خمس مواضع ضمت او فتحت نحو    تفخم)   متى تفخم الراء  ١٤٠٠

وكان قبلها ساكن وقبل  وقفااو سكنت  ومرصاد"قرطاس "او سكنت وكان قبلها كسر اصلي وبعدها حرف استعالء غير مكسور نحو  "لمن ارتضى 'نحوكسر عارض 

 ( والشكر'العصر  "نحوالساكن ضم او فتح 

 

  نحو يا ساكنه  او سكنت وكان قبلها 'فرعون  "نحواو سكنت وكان قبلها كسر اصلي  رجال ' "نحوكسرت ن اربعه مواضع ا الراء في  ترقق)   متى ترقق الراء ١٤٠١

 "السحر"(او سكنت وقفا وكان قبلها ساكن وقبل الساكن كسر نحو  "خبير؛قدير  "

 

او سكنت  فرق ' "نحو ور كساستعالء مفي موضعين فيما اذا سكنت وكان قبل كسر اصلي وبعد كسر حرف )  في كم موضع يجوز في الراي التفخيم والترقيق ١٤٠٢

 (  مصر' '  "قطر "وكان قبلها حرف استعالء ساكن وقبل حرف االستعالء مكسور نحو 

 

 باب القلقله                  

 

 (قطب جد  لفظخامسه وجمعت في  ااذا سكن وحروفه بحروفهاالقلقله اظهار نبره على الصوت حال النطق   ما هي القلقله ومع حروفها ) ١٤٠٣

 



والكبرى هي التي تكون في اخر   'يجعلون' وكبرى في الصوره هي التي تكون في اثناء الكلمه نحوتنقسم القلب الى قسمين صغرى )   الى كم قسم تنقسم القلقله -١٤٠٤

 (""قريب"  'لقد الكلمه نحو " 

 

 وتسمى الحروف المفخمه(خص ضغط قد )هي حروف  ما هي حروف االستعالء-١٤٠٥

 

 ( العالم القادر نحو')حكمها انها تتبع ما قبلها في التفخيم والترقيق ما حكم االلف الساكنه -١٤٠٦

 

 ()هي ثالثه الصاد والزاي والسين بشرط اسكانها ما هي حروف الصفير-١٤٠٧

 

 سكت(هي عشر يجمعها ' فحثه شخص ) ما هي حروف الهمس -١٤٠٨

 

 والظاء (  والذالهي ثالثه الثاء  ) ما هي الحروف اللثويه -١٤٠٩

 

 سكن(هو حرف الضاد  فقط اذا )ما هو حرف االستطاله -١٤١٠

 

  همزة الوصل             

 

 )هي التي تثبت في االبتداء وتسقط في الدرج( ما هي همزه الوصل-١٤١١

 

 فقط( ال وفي اللفظ بغالم اسمه يحيى  وفي االسماء ادعوا ربكم)تكون في االفعال نحو في اي موضوع تكون همزه الوصل -١٤١٢

 

ويبدا بالكسر اذا كان ثالث حرف   ربكم "اعبدوا 'و اصليه نح)يبدا فيها بالضم اذا كان ثالث حرف من الفعل مضموما بضمه كيف يبدا بهمزه الوصل في االفعال -١٤١٣

 ابيكم" ارجعوا الى "النحو  مكسورااو ' استغفروا ربكم  ' مفتوحامن الفعل 

 

  في ثالث حرف منها غير اصلي  الضمفانه يبدا فيها بالكسر باالمثله الثالثه الن  واقضوا  عن مثل امشوا وارموازاحتر) بقوه وضمه اصليه احترزعن اي شيء -١٤١٤

 وثالث حرف منها مكسور( واقضوا اقضيوا وارموا ارميوافاصل امشوا امشيوا  

 

وابن وابنه وابنه وامرئ وامراه واثنان واثنتان وايمن وفي   واست اسم في  سماعااسماء  عشري )يبدا فيها بالكسر ف كيف يبدا فيها بهمزه الوصل في االسماء -١٤١٥

 غير هذه االسماء قياسا تعلم من كتب الصرف (

 

 الرجل (يبدا في حرف ا ل فقط. مثل ) كيف يبدا بهمزه الوصل في الحرف -١٤١٦

 

 باب مخارج الحروف         

 

 )هي خمسه الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم( ما هي انواع مخارج الحروف-١٤١٧

 

 ) الجوف(  من اين يخرج االلف الساكنه المفتوحه ما قبلها والواو الساكنه المضموم ما قبلها والياء الساكنه المكسور ما قبلها-١٤١٨

 

 اف اسفل منه بقليل () من اقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك االعلى لكن الك  من اين يخرج القاف والكاف -١٤١٩

 

 )من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك االعلى(من اين مخرج الجيم والشين والياء -١٤٢٠

 

 راس ض يمن وهو قليل او منهما وهو اقل مستطيله الى ما يلي االالفه اللسان االيسر وهو كثير اول اا ) من ح من اين مخرج الضاد-١٤٢١

 

ه اللسان مع ما يليه من الحنك االعلى لكن المعتمد في الالم ان مخرجها ادنى من الضاد والنون تحت الالم بقليل  ف)من اول حا من اين مخرج الالم والنون والراء -١٤٢٢

 النون(والراء تقارب 

 

 العليا()من طرف اللسان من فوق ومن بين الثنايا من اين مخرج الطاء والدال والتاء  -١٤٢٣

 

 )من طرف اللسان ومن بين الثنايا السفلى العليا(من اين مخرج الصاد والزاي والسين -١٤٢٤

 

 )من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا(من اين مخرج الظاء والذال والثاء  -١٤٢٥

 

 )من بطن الشفه مع اطراف الثنايا العليا(من اين مخرج الفا -١٤٢٦

 

 (اء والميم ومخرج الغنه تقدم في تعريف الغنهب)من بين الشفتين لكن بانفتاحهما في الواو وانطباقهما في ال الواو والباء والميممن اين مخرج -١٤٢٧

 

 حيث انقطع الصوت في الفم فذلك مخرجه فإليه   واصغه وادخل عليه همزه الوصل ناذا اردت معرفه مخرج الحرف فسك) كيف يعرف مخرج الحرف-١٤٢٨

 

  عوجاتعالى اولها في سوره الكهف عند قوله   يسكت القارئ على روايه حفص في خمسه مواضع) في كم موضع يسكت القارئ على بعض الكلمات سكته لطيفه-١٤٢٩

تعالى  يسفي سوره    والثاني  قوله  تعالىمرقدنا    من"   عند  قوله  القيامه عند  في سوره  تعالى    راقن  وقيل م  والثالثه  قوله  المطففين عند  في سوره  ل كال بوالرابعه 

 (فيقف عليها القارئ من غير ان يتنفس ثم يقرا الكلمه التي بعدها ما اغنى عني ماليه والخامسه في سوره الحاقه عند قوله تعالى

 

قبلهما وفيما بعدها وقطع الجميع اي قطعها عما قبلها وعم بعدها  )لها اربعه احكام وصل والجمع اي وصلهما فيما  كم حكما للبسمله بالنسبه للوصل والقطع  -١٤٣٠

في  السورهما بعدها فان كانت عبما قبلها وقطعها   الثالث أي وصلهامع عما قبلها فيما بعدها ووصل االول وقطع الثاني عن  اوقطع االول ووصل الثاني بالثالث اي قطعه 

 التي قبلها  السورةيتوهم انها من ئال ئزه اال ان كانت في اثناء القراءه فالثالثه االولى جائزه والرابع غير جائز ل القران فيكون قبلها التعوذ فاالربعه جا ابتداء

 



حديث التكبير   بالتكبير من اخر سوره الضحى وقد روى فيبتدى سوره )يسن في حقه ان يكبر عند ختم كل ماذا يسن في حق القارئ اذا وصل الى اخر الضحى -١٤٣١

على    قرأ وره حتى تختم واسماعيل  س سليمان يقول قرات على اسماعيل بن عبد المكي فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمه كل    بنعكرمه  عن البزي قال سمعت  

في حق القارئ اذا وصل الى اخر سوره الناس ان يقرا   ويسنبي ابن كعب على النبي صلى هللا عليه وسلم وامره بالتكبير  ابالتكبير وهكذا الى ان قرا    ه عبد هللا وامر

انه كان اذا ى هللا عليه وسلم فقد روى ابن عباس عن ابي ابن كعب رضي هللا عنهما عن النبي صل الفاتحه ومن اول سوره البقره الى قوله تعالى واولئك هم المفلحون

ان رجال قال يا رسول هللا اي االعمال وافضل وروى ابن عباس رضي هللا عنه  قرا قل اعوذ برب الناس افتتح من الحمد ثم قرا من سوره البقره الى اولئك هم المفلحون

التالوه   بهذا الحث على كثرة  والقصدفي اخرى    التالوه شرع اي كلما فراغ من ختمه  ارتحل  كلما حلل    المرتحل قال صاحب القرآنقال عليك بالحال المرتحل قال وما الحال  

عند ختم القران   قال له وسلم  النبي صلى هللا عليه  عنه انالحديث عن انس رضي هللا   فقد روى في  هللا عّز وجل. للقارى إذا ختم أن يدعو  مع التأمل والتدبر ويستحب

ملك   أربعة آالفثم دعاء امن على دعائه    من قرا القرانقال      مسندهفي    وروى الدارامي   دعوه مستجابه وشجره في الجنه وروى ان الرحمه تنزل عند خاتمه القران

متاكدا تاكيدا شديدا   استحبابا مثل احمد بن حنبل على استحباب الدعاء عند الختم وقال االمام النووي ويستحب الدعاء عند الختم جماعه من العلماء المقتدى بهم ونص

 وسلم خير االنام سيدنا محمد صلى هللا عليه   عن السلف وهلل الحمد وفي الختام والصاله والسالم على وهو سنه تلقاها الخلف

 الفاتحهاخر كلمه واخر حرف في سوره  ا هي م-١٤٣٢

 ن          الفاتحه.   الضالين.             

 البقرهما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٣٣

 ن           الكافرين.  البقره.             

 ال عمران  واخر حرف في سوره  ما هي اخر كلمه-١٤٣٤

 .   ن تفلحون.          ال عمران         

 النساء ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٣٥

 م                عليم..    آلنساء            

 المائده ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٣٦

 .     ر     قدير.        المائدة             

 سوره االنعام  ما هي اخر كلمه واخر حرف في -١٤٣٧

 م             رحيم.     األنعام               

 االعراف  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٣٨

 ن       يسجدون.   االعراف               

 االنفال ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٣٩

 م          عليم.       األنفال                 

 التوبه ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٠

 م          العظيم.  التوبه                   

 يونسما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤١

 .   ن الحاكمين     يونس                   

 هود  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٢

 ن        تعملون.   هود                    

 يوسف  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٣

 ن       يؤمنون.   يوسف                  

 الرعد ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٤

 .   ب الكتاب.           الرعد               

 ابراهيم  كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٦

 ب             االلباب.  ابراهيم                

 الحجر ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٧

 ن               اليقين   الحجر              

 النحلما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٨

 ن          محسنون.     لنحل ا              

 االسراء ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٣٩

 .    ا تكبيرا             االسراء                

 الكهف ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٠

 ا                 أحدا.    الكهف                 

 مريم ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤١

   ا                  ركزا.     مريم                  

 طه  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٢

 ى             اهتدى.   طة.                      

 االنبياء  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٣

 .    ن تصفون.           االنبياء              

 الحج ما هي اخر الكلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٤

 ر               النصير.     الحج               

 المؤمنون  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٥

 الراحمين.    ن    المؤمنون               

 النورما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٦

 م             عليم.      النور                

 الفرقان ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٧

 ا              . لزاما  الفرقان                

 الشعراء  ماهي اخر الكلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٨

 ن       ينقلبون.   الشعراء                

 النمل  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٤٩

 ن      تعملون.        النمل               

 القصص ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٥٠

 ن     ترجعون.   القصص               

 العنكبوت  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٥١

 .   نالمحسنين    العنكبوت              



 الروم ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٥٢

 ن        يوقنون.    الروم               

 لقمان  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٥٣

 ر               خبير.     لقمان             

 السجده ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٥٤

 ن      منتظرون.    السجده             

 االحزاب  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٥٥

 ا         رحيما.      األحزاب              

 سبأ ما هي اخر كلمه واخر حرف في صوره -١٤٥٦

 .      ب مريب.           سبأ               

 سوره فاطر ما هي اخر كلمه واخر حرف في -١٤٥٧

     بصيرا.              ا  فاطر               

 يس ما هى اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٥٨

   ن         ترجعون.         يس             

 الصافات  سوره ما هي اخر كلمه واخر حرف في -١٤٥٩

 ن        العالمين.     الصافات             

 ص ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٦٠

 ن             حين.          ص              

 الزمرما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٦١

 ن              العالمين.    الزمر            

 سوره غافر ما هي اخر كلمه واخر حرف في -١٤٦٢

 ن               الكافرون.    غافر             

 فصلت  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٦٣

 ط              محيط.    فصلت                

 الشورى ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٦٤

 ر            األمور. الشورى                

 سوره الزخرف ما هي اخر كلمه واخر حرف في -١٤٦٥

 يعملون.       ن   الزخرف                

  الدخان ورهس ما هي اخر كلمه واخر حرف في -١٤٦٦

 ن         .مرتقبون   الدخان               

 الجاثية  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٦٧

 م             . الحكيم     الجاثية              

 االحقاف ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٦٨

 ن          الفاسقون.     االحقاف             

 محمد  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٦٩

 م          أمثالكم.       محمد                 

 الفتح ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٧٠

 ا              .   عظيما    الفتح                

 الحجرات  ما هي اخر كلمه واخر حرف في صوره -١٤٧١

 ن         تعملون.    لحجرات ا               

 قواخر حرف في سوره  ما هي اخر كلمه-١٤٧٢

 د            ق.         وعيد.                 

 الذاريات  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٧٣

 ن          يوعدون.    الذاريات              

 الطورما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٧٤

 م          النجوم.            الطور           

 النجم ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٧٥

 ا               واعبدوا.     النجم            

 القمر  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٧٦

 ر               مقتدر.      القمر            

 الرحمن ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٧٧

 م     واالكرام.            الرحمن         

 الواقعه ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٧٨

        م                 العظيم.     الواقعة       

 وره الحديد  س ما هي اخر كلمه واحد خط في -١٤٧٩

 م           العظيم.            لحديد ا       

 المجادله ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره  ١٤٨٠

 ن          المفلحون.    لمجادله ا        

 الحشر في سوره  حرفماهي اخر الكلمه واخر -١٤٨١

 م               الحكيم.       لحشر ا       

 الممتحنه ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٨٢

 ر             القبور.    لممتحنه ا         

 الصفما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٨٣

 ن        ظاهرين.      الصف           

 الجمعه ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٨٤

 ن           الرازقين.     الجمعه           

 المنافقون ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٨٥

  .    نتعملون.             المنافقون        



 التغابن  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٨٦

 م                  الحكيم.   التغابن            

 الطالق ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٨٧

 ا                   علما.      الطالق            

 التحريم  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٤٨٨

 ن             القانتين.    التحريم              

 الملكما هي اخر كلمه اخر حرف في سوره -١٤٨٩

 ن            معين.       الملك                

 القلم  ما هي اخر كلمه اخر حرف في سوره  ١٤٩٩

 ن                للعالمين.     القلم             

 الحاقه  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٥٠٠

 م              العظيم.       الحاقه             

 المعارج ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٥٠١

 ن       يوعدون.      المعارج             

 نوح  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٥٠٢

 ا               تبارا.         نوح            

 الجن ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٥٠٣

 ا                  عددا.       الجن         

 المزمل  ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٥٠٤

 م                رحيم.     المزمل           

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره المدثر-١٥٠٥

 .  هالمغفره.                 المدثر          

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره القيامه-١٥٠٦

 ى             الموتى.        القيامة          

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره اإلنسان -١٥٠٧

 ا                 أليما.       اإلنسان           

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره المرسالت -١٥٠٨

 ن               يؤمنون.  المرسالت           

 واخر حرف في سوره النبا واخر حرف سوره -١٥٠٩

 ا               ترابا.          النبأ            

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره النازعات -١٥١٠

   ا         ضحاها.       النازعات           

 ما هي اخر كلمه واخر حرف سوره عبس-١٥١١

 ة .  الفجرة.                 عبس          

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره التكوير -١٥١٢

   ن       العالمين.         التكوير        

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره االنفطار -١٥١٣

 ه         هلل.          االنفطار            

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره المطففين -١٥١٤

 ن    يفعلون.       المطففين           

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره االنشقاق-١٥١٥

 ن        ممنون.   االنشقاق            

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره البروج-١٥١٦

 محفوظ.    ظ    البروج               

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره الطارق -١٥١٧

 .        ا رويدا    الطارق             

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره االعلى-١٥١٨

 وموسى         ى   االعلى            

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره الغاشيه-١٥١٩

 حسابهم.   م       الغاشيه             

 ما هي اخر كلمه واخر حرف سوره الفجر-١٥٢٠

 جنتى.         ى    الفجر             

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره البلد -١٥٢١

 ه           مؤصده.  البلد             

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره الشمس -١٥٢٢

 عقباها.     ا       الشمس             

 الليل سورهما هي اخر كلمه واخر حرف في -١٥٢٣

 .  ى يرضى         الليل              

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره الضحى -١٥٢٤

 فحدث.      ث      الضحى             

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره الشرح-١٥٢٥

 فارغب.       ب    الشرح             

 واخر حرف في سوره التينما هي اخر كلمه -١٥٢٦

  الحاكمين.    ن        التين             

 ما هي كلمه واخر حرف في سوره العلق -١٥٢٧

 واقترب.       ب      العلق               

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره القدر-١٥٢٨

 ر        الفجر.         القدر             



 واخر حرف في سوره البينه ي اخر كلمه ا هم-١٥٢٩

 ه       ربه.       البينة               

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره الزلزله -١٥٣٠

 ه         يره.    الزلزله               

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره العاديات -١٥٣١

 لخبير.      ر         العاديات            

 كلمه واخر حرف سوره القارعهما هي اخر -١٥٣٢

 حاميه.     ه       القارعه              

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره التكاثر -١٥٣٣

 النعيم.          م      التكاثر            

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره العصر -١٥٣٤

 بالصبر.      ر         العصر             

 سوره الهمزه  ما هي اخر كلمه واخر حرف في -١٥٣٥

 ه       ممدده.        لهمزه ا           

 حرف في سوره الفيل خرما هي اخركلمه وا-١٥٣٦

 مأكول.      ل          الفيل               

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره قريش-١٥٣٧

 خوف.    ف           قريش               

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره الماعون -١٥٣٨

 .   ن الماعون      الماعون                

 لكوثراما هي اخر كلمه واخرحرف ا في سوره -١٥٣٩

 االبتر.       ر         الكوثر               

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره الكافرون ١٥٤٠

 دين.        ن    الكافرون              

 النصر ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره -١٥٤١

 توابا.     ا           النصر             

 المسدما هي اخر كلمه واخر حرف كلمه --١٥٤٢

 المسد.         مسد.     د              

 هي اخر كلمه واخر حرف في سوره االخالصما -١٥٤٣

 د        أحد.    اإلخالص           

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره الفلق-١٥٤٤

 د        حسد.   الفلق.               

 ما هي اخر كلمه واخر حرف في سوره الناس -١٥٤٥

 س       .   الناس.الناس          

 

 ) صالة العصر لما لها الفضل( في سوره البقره الوسطىوالصاله ما معنى -١٥٤٦

 

 هلل خاشعين() مطيعين البقره في سوره   قانتينما معنى  -١٥٤٧

 

 ()أخذ بيده دون الكراع في سوره البقره  اغترفما معنى كلمه -١٥٤٨

 

 ) ال قدرة وال قوه لنا (في سوره البقره ال طاقة لنا   كلمهما معنى   -١٥٤٩

 

 وغفوه() نعاس في سوره البقره سنه  معنى كلمهما -١٥٥٠

 

 () ال يثقله وال يشق عليه في سوره البقرهوال يؤوده ما معنى كلمه -١٥٥١

 

 (من الضاللة والكفر) في سوره البقره  الغي ما معنى كلمه من -١٥٥٢

 

 وشيطان ونحوهما ما يطغى من صنم ) في سوره البقره الطاغوتما معنى كلمه -١٥٥٣

 

 المحكمة الوثيقة() العقيدة في سوره البقره  العروه الوثقىما معنى كلمه -١٥٥٤

 

 وال زوال لها()ال انقطاع البقره في سوره  انفصام لها ما معنى كلمه-١٥٥٥

 

 النمرود بن كنعان() في سوره البقره حاج ابراهيم   ما معنى الذي-١٥٥٦

 

 (لم يتغير لونه مع مرور الزمن عليه )  البقره.  سوره  يتسنىه  لم  معنىما -١٥٥٧

 

 (مطر شديد عظيم القطر ) في سوره البقره وابل  ما معنى كلمه-١٥٥٨

 

 ) حجر كبير أملس( في سوره البقره  صفوانما معنى كلمه  -١٥٥٩

 

 التراب (من  تجرد نقيا)في سوره البقره  صلداما معنى كلمه -١٥٦٠

 

 () مطر خفيف رذاذ البقره في سوره  فطلما معنى كلمه -١٥٦١

 

 زوبعه  ) ريح عاصف في سوره البقره  اعصارما معنى كلمه -١٥٦٢



 

 )الجنون والخبل(البقره في سوره   المسما معنى كلمه -١٥٦٣

 

 وهو من التكاليف الشاقة() عبئا ثقيال البقره في سوره   اصراما معنى كلمه -١٥٦٤

 

 عن الحق ( وانجراف) ميل في سوره ال عمران   زيغما معنى كلمه -١٥٦٥

 

 ) المضاعفه اول محكمه المحصنه(في سوره ال عمران  المقنطرهما معنى كلمه -١٥٦٦

 

 المعلمة أو الحسان () في سوره ال عمران  المسومهما معنى كلمه -١٥٦٧

 

 الضان والماعز () االبل والبقر في سوره ال عمران  االنعامما معنى كلمه -١٥٦٨

 

 ( ) المرجع هي المرجع الحسنفي سوره ال عمران   حسن المابما معنى كلمه -١٥٦٩

 

 في اواخر الليل الى طلوع الفجر ( في سوره ال عمران ) باالسحارما معنى كلمه  -١٥٧٠

 

 للرئاسه (حسدا طلبا  في سوره ال عمران )بغيا   ما معنى كلمه-١٥٧١

 

 تدخل () في سوره ال عمرانتلج  ما معنى كلمه-١٥٧٢

 

 )مشاهده لها في صحف االعمال( في سوره ال عمران  محضراما معنى كلمه -١٥٧٣

 

 )عيسى وامه مريم بنت عمران( في سوره ال عمران ال عمران ما معنى كلمه-١٥٧٤

 

 قدر لهم (ال نصيب من الخير او ال )عمران في سوره ال لهم  خالقال  ما معنى كلمه -١٥٧٥

 

 ) ال يطهرهم او ال يثنى عليهم (في سوره ال عمران  وال يزكيهمما معنى كلمه -١٥٧٦

 

 )اوالد يعقوب او احفاده(في سوره ال عمران  االسباطما معنى كلمه -١٥٧٧

 

 وكمال الخير()االحسان في سوره ال عمران  البرما معنى كلمه -١٥٧٨

 

 طرف حفره()في سوره ال عمران  شفا حفره ما معنى كلمه-١٥٧٩

 

 وجدوا او أدركوا()عمران في سوره ال   ثقفواما معنى كلمه -١٥٨٠

 

 ببعض (مضوا او انفرد بعضهم ) في سوره ال عمران اوخلما معنى كلمه -١٥٨١

 

 والعده(قله العدد  )عمران في سوره ال  اذلهما معنى كلمه -١٥٨٢

 

 وقائع في االمم المكذبه()في سوره ال عمران  سننما معنى كلمه -١٥٨٣

 

 احد(يوم ه )جراحفي سوره ال عمران  قرح ما معنى كلمه -١٥٨٤

 

 يوم بدر()في سوره ال عمران قرح مثله ما معنى كلمه -١٥٨٥

 

 فاني(ال لالباط)الخداع او  في سوره ال عمران الغرورما معنى كلمه -١٥٨٦

 

 محاسبا لكم او شهيدا () في سوره النساء  حسيبامعنى كلمه  ما١٥٨٧

 

 )جميال او صوابا وعدال( في سوره النساءقوال سديدا   ما معنى ما معنى-١٥٨٨

 

 )ميتا ال ولد له وال والد(في سوره النساء  كالله  ىما معن-١٥٨٩

 

 (وظلماباطال ) في سوره النساءبهتانا   ما معنى كلمه-١٥٩٠

 

 غنى  وسعه ( ) النساءفي سوره طوال  ما معنى كلمه-١٥٩١

 

 )ضيقا او شكا( في سوره النساء حرجا ما معنى كلمه-١٥٩٢

 

 )محرمون في الحج والعمره( في سوره المائدهوانتم حرم   ما معنى كلمه-١٥٩٣

 

 )الميته بالخنق( في سوره المائدهوالمنخنقه  ما معنى كلمه-١٥٩٤

 

 )الميته بالضرب(المائده في سوره سوره  والموقوذة معنى كلمهما -١٥٩٥

 

 علو()الميته بالسقوط من في سوره المائده والمترديه  ما معنى كلمه-١٥٩٦



 

 )الميته بالنطح(في سوره المائده والنطيحه ما معنى كلمه -١٥٩٧

 

 بجرحه()ما اكل منه فمات في سوره المائده  وما اكل السبع ما معنى-١٥٩٨

 

 الكواسب للصيد من السباع والطير() في سوره المائده الجوارح ما معنى كلمه -١٥٩٩

 

 شاهدين بالعدل () في سوره المائدهشهداء بالقسط  ما معنى كلمه-١٦٠٠

 

 لقب والد ابراهيم او اسمه عمه (في سوره االنعام ) ازرما معنى كلمه -١٦٠١

 

 متدليه او قريبه من المتناول()في سوره االنعام  دانيهما معنى كلمه -١٦٠٢

 

 ) مبدع ومخترع( في سوره االنعام بديعما معنى كلمه -١٦٠٣

 

 االذالء والمهانين(في سوره االعراف ) الصاغرينما معنى كلمه -١٦٠٤

 

 )لباس زينه او ماال( في سوره االعراف  وريشاما معنى كلمه -١٦٠٥

 

 )الواح التوراه(في سوره االعراف االلواح  معنى كلمه ما-١٦٠٦

 

 العير والنفير()في سوره االنفال  الطائفتين ما معنى كلمه-١٦٠٧

 

 (في حثهم  غ )بال االنفالفي سوره حرض المؤمنين  ما معنى كلمه ١٦٠٨

 

 يوم النحر  سنه تسعه للهجره () في سوره التوبه يوم الحج االكبر ما معنى كلمه-١٦٠٩

 

 بطانه واصحاب سر واولياء ()  في سوره التوبه وليجهما معنى كلمه -١٦١٠

 

 )علماء اليهود( في سوره التوبه احبارهمما معنى كلمه -١٦١١

 

 سكى النصارى()متن في سوره التوبهورهبانهم ما معنى كلمه -١٦١٢

 

 ومحرم()رجب ذو القعده ذو الحجه  في سوره التوبهاربعه حرم  ما معنى كلمه -١٦١٣

 

 )الدين المستقيم دين ابراهيم عليه السالم( في سوره التوبه  الدين القيمما معنى كلمه -١٦١٤

 

 لتبوك(غزاه )اخرجوا . في سوره التوبه انفروا ما معنى كلمه-١٦١٥

 

 )دعواته استغفاره للمتقين ( في سوره التوبه صلوات الرسول ما معنى كلمه-١٦١٦

 

 التاؤه خوفا وشفقا ( كثير) في سوره التوبه اواهما معنى كلمه -١٦١٧

 

 )تعب ( .التوبهفي سوره  نصبما معنى كلمه -١٦١٨

 

 )مجاعه(. التوبهفي سوره  مخمصهما معنى كلمه -١٦١٩

 

 ( رفيعه ة)سابقه فضل ومنزل ما معنى كلمه قدم صدق في سوره يونس-١٦٢٠

 

 )دعاؤهم( في سوره يونس دعواهمما معنى كلمه -١٦٢١

 

 (نبات المحصود بالمناجلال)ك  في سوره يونس حصيداما معنى كلمه -١٦٢٢

 

 غبار ما فيه سواد()في سوره يونس  قتر ما معنى كلمه-١٦٢٣

 

 اثر هوان ما() في سوره يونس ذله ما معنى كلمه-١٦٢٤

 

 عبره ونكاال()يونس في سوره  ايهما معنى كلمه -١٦٢٥

 

 رصينا(  نظما محكما نظمت) في سوره هوداحكمت اياته ما معنى كلمه -١٦٢٦

 

 ريحه شديده ترميهم بالحصباء() االسراءفي سوره  احاصب ما معنى كلمه -١٦٢٧

 

 )تغيرا او تبديال( في سوره االسراء تحويال ما معنى كلمه-١٦٢٨

 

 الصبح ()واقم صاله  ر في سوره االسراءوقران الفج ما معنى كلمه-١٦٢٩

 

 ()التهجد الصاله ليال بعد االستيقاظ في سوره االسراء  فتهجدما معنى كلمه -١٦٣٠



 

 بك (زائده خاصه  فريضة)في سوره االسراء نافله لك ما معنى كلمه  -١٦٣١

 

 مقام شفاعه العظمى (االسراء )في سوره  محمودا مقاماما معنى كلمه -١٦٣٢

 

 )معيناً( في سوره االسراء ظهيراما معنى كلمه -١٦٣٣

 

 ( اليهود وكانوا شرار) اقاربي العصبه  مريمفي سوره  الموالي ما معنى كلمه خفت -١٦٣٤

 

 )الذين في ذلك الوادي الذين بدا فيهم النور وهم موسى والمالئكه( في سوره النمل من في النار ومن حولها ما معنى-١٦٣٥

 

 تنح عنهم وابتعد قليال (في سوره النمل ) تولى عنهمما معنى كلمه -١٦٣٦

 

 لئال تميد () جبال ثوابت  في سوره النمل الرواسي ما معنى كلمه -١٦٣٧

 

 )يبقى بناته من الخدمه( في سوره القصص يستحي نساءهمما معنى  -١٦٣٨

 

 ابصرته() القصصفي سوره  به فبصرتما معنى كلمه -١٦٣٩

 

 ضال عن الرشد() في سوره القصص لغويما معنى كلمه -١٦٤٠

 

 امرنا() في سوره العنكبوت  ووصيناما معنى كلمه -١٦٤١

 

 )عذابا شديدا( العنكبوتفي سوره   رجزاما معنى كلمه -١٦٤٢

 

 

 وهللا من وراء القصد                         

 

 

 ٢٠٢٢مساء الثالثاء الموافق السابع من ايلول لعام الكريم وتم انهائه عملى هذا خالصا لوجهه وهلل الحمد والشكر والفضل الذي امد بعمري حتى أكملت 

 للهجرة ١٤٤٤شهر صفر لسنه التاسع من 

 

 

 

 

 

 


