
شروط املسابقة 

๏ للنساء فقط

๏ تكتب اإلجابات فى ورقة خاصة  وفيها

اإلسم ورقم الهاتف وتوضع فى ظرف 

مغلق  

๏ تسلم اإلجابات إبتداءا من أول يوم

رمضان فى املجمع اإلسالمي الثقافي 

يوميا من الساعة : 15:00-13:00 

๏ اخر يوم لتسلم االجابات 14من رمضان

๏ توزع الجوائز  علي الفائزات يوم 21 من

رمضان من الساعة:16:00ـ15:00

مع متنياتنا لكم بالتوفيق

املسابقة الرمضانية للنساء2017  ماهي الصالة التي يركع فيها املصلي اربع ❖
مرات ويسجد اربع مرات؟ 

ماهو الرباط؟ ❖

من امللقب بذي النور ؟ ❖

ماهي السور التي بدأت بــ إن ؟ ❖

من هو السائل في االية الكريمة *سأل سائل ❖
بعذاب واقع ؟  

ما اجر قول سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل ❖
العظيم؟ 

اين توجد حاسة الشم لدى الثعبان؟ ❖

كم قلبا لالخطبوط؟ ❖

كم رجال للنملة وللنحلة ؟ ❖

ماهي اقوى عظام جسم االنسان؟ ❖

ما الحيوان الذي ينام واحدى عينيه مفتوحة ؟ ❖

املسابقة الرمضانية للنساء2017 

 اجملمع اإلسالمي الثقافي في النمسا

  اجملمع اإلسالمي الثقافي في النمسا

Greiseneckergasse 10. 1200 Wien



من هي اخر من توفى من زوجات الرسول صلى اهلل ❖

عليه وسلم؟

ماهو الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن ملوته؟❖

من هو الصحابي الذي لقب بأمني االمة ؟❖

من هم الصحابه الثالثه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ❖
؟

من هو امللك املوكل بالنفخ في الصور؟❖

من هم اولي العزم من الرسل؟ِ❖

كم عدد مصارف الزكاة في القران ؟ مع ذكر االية؟ ❖

ماهي السورة التي تسمى براءه؟❖

.ماهي السورة التي استمع لها الجن *وقالوا ❖
سمعنا قرآنا عجبا*؟

ماهي السور التي بدأت بنفي؟ ❖

شيء يجوز اهداءه واليجوز بيعه ؟ ❖

من اول الناس لحاقا برسول اهلل صلى اهلل عليه ❖
وسلم بعد وفاته من اهله؟ 

كم مرة ورد ذكر النار في القران؟ ❖

ما الفرق بني سندس ❖
واستبرق؟ 

ما اطول كلمة في القزآن الكزيم؟❖

ما اضعف بيت ذكر في القزان الكريم؟❖

ماذا سمى القران غزوة بدر؟❖

من قال هذه االلفاظ الثالثة في ❖

القران ,بالباطل ,انا,لي,عندي؟❖

ما املقصود بالهماز اللماز؟❖

اين حاسة الشم في القران؟ واين حاسة اللمس؟❖

ايه ضمت 16 ميم ومع ذلك في غاية البالغة فما ❖
هي؟

من هي املرأة التي كانت ابنة نبي وزوجة نبي. ❖

.اول مايتكلم من االنسان يوم القيامه ويشهد عليه؟❖

فيمن انزلت سورة الهمزة؟❖

ما اسم املرأة التي سباها النبي صلى اهلل عليه ❖
وسلم في خيبر ثم تزوجها؟

ما املقصود بذي الرحم الكاشح؟❖

كم عدة املرأة املتوفى زوجها؟❖

فيمن قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم *لقد ❖

رفعوا الي في الجنة*؟

ماهي السورة التي كانت سببا في اسالم عمر ❖
بن الخطاب رضي اهلل عنه؟

مااسم الصحابي املكنى بأبي هريره ؟❖

كم عدد سجدات التالوه ؟❖

.ماهو االسم الجامع لالنس والجن في القران؟❖

اذكري التعبيرات التي وردت في القران مرتبطه ❖
في الجاهليه؟

ماهو دعاء اهل الكهف؟❖

ايه كريمه نبهت الى خطورة النمل االبيض الذي ❖
يأكل الخشب , فما هي؟

.ماهي السور التي افتتحت باسم السورة في ❖
اول كلمة منها؟

ما السورتان املسمتان بالزهراوين؟❖

.ماهي ناقة اهلل ؟ ❖


