
    

    

 المجموعة األولى -ألف سؤال و سؤال 

 م الســـــــــــــــــؤال الجـــواب

 1 من ھو الذي ابتكر الرقم صفر؟ الخوارزمي

 2 من ھو بطل مسرحیة تخاريف؟ محمد صبحي

        وھل تطیق وداعًا أيھا الرجل... ودع ھريرة إن الركب مرتحل األعشــى
 3 من ھو الشاعر؟

بسقط اللوى بین الدخول ... قفا نبكي من ذكرى حبیب ومنزل أمرؤ القیس
 4 من ھو الشاعر؟   فحومل

وعمي سالمًا دار عبلة و ... يا دار عبلة بالجواء تكلمي عنتره العبسي
 5 من ھو الشاعر؟         اسلمي

 6 ؟" ثورة الزنج"من ھو الكاتب الفلسطیني الذي ألف مسرحیة  معین بسیسو

 7 في أي دولة عربیة تقع جبال مؤاب؟ األردن

 8 من ھي المطربة التي مثلت بفلمي شاطئ المرح و بنت البلد؟ نجاة الصغیرة

 9 أول نادي عربي يفوز ببطولة آسیا لألندية أبطال الكؤوس؟ نادي الھالل السعودي

 10 ؟"أبو المنذر " أي الحیوانات يكنى بـ  الديك

 11 من ھو الخلیفة الذي بنا دار الشجرة؟ الخلیفة المقتدر

 12 ما االسم الحقیقي للمطربة أسمھان؟ آمال األطرش

سجل ھدفًا جمیًال في الفريق "العب كرة قدم إماراتي معتزل  خالد إسماعیل
 13 ما أسمه؟... 1990األلماني في نھايات كأس العالم عام 

مدينة سورية في محافظة إدلب، مسقط رأس الشاعر أبو العالء  معرة النعمان
 14 المعري، ما اسمه؟

الفاتحة ، : سور ، وھي 5
الكھف ، األنعام ، سبأ ، فاطر  15 كم عدد السور التي بدأت بالحمد وما ھي ؟

 16 اذكر ثالثة أسماء للنار وردت في القرآن الكريم؟ الھاوية ، السعیر ، سقر 
حج حجة واحدة وھي حجة 

 17 كم مره حج رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم؟ الوداع

) اهللا(سورة في القرآن الكريم ال تخلو آية فیھا من لفظ الجاللة  المجادلة
 18 فما ھي؟

من ھو       فال تظن أن اللیث يبتسم... إذا رأيت أنیاب اللیث بارزة المتنبي
 19 الشاعر؟

    فإن ھم ذھبت أخالقھم ذھبوا... و إنما األمم األخالق ما بقیت أحمد شوقي
 20 من ھو الشاعر؟

 21 أي من الحیوانات أقوى ذاكرة؟ الجمل

 22 خمس مرات؟) 1(باستخدام الرقم ) 100(كیف تحصل على العدد  100=111-11
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 23 ؟)الكورتیزن ( من ھو مكتشف  كاندال
 24 في أي عام اخترع جراھام بل الھاتف؟ م1876

األديب البريطاني السیر 
 25 م؟2001من حصل على جائزة نوبل لألدب لعام  نايبول. أس. في

 26 ما ھو اإلسم العلمي لجرثومة الجمرة الخبیئة؟ اإلنتراكس

و أرسلناه إلى مائة ألف أو ( من المقصود في اآلية الكريمة  يونس علیه السالم
 27 )يزيدون

 28 أي كوكب له قمران ھما ترايتون و نیريد ؟ المريخ

 29 من ھو مؤلف معجم األدباء؟ ياقوت الحموي
خديجة بنت : أول زوجاته

میمونه : خويلد وأخر زوجاته
 بنت الحارث

من ھي أول زوجات الرسول علیه الصالة و السالم ومن ھي أخر 
 30 زوجاته؟

 31 كم عدد آيات القرآن الكريم؟ آية 6236

 32 ما ھو الطائر الذي يلد وال يبیض؟ الخفاش

 33 من ھو مكتشف جدول الضرب؟ فیتاغوراس

 34 عند من تجد الخبر الیقین عند جھینه

من         يعیش أبد الدھر بین الحفر... ومن ال يحب صعود الجبال أبو القاسم الشابي
 35 ھو الشاعر؟

إسماعیل ابن       .1
 إبراھیم

 إسحاق ابن إبراھیم      .2
 يعقوب ابن إسحاق      .3
 يوسف ابن يعقوب      .4

 يحیي ابن زكريا      .5
 سلیمان ابن داوود      .6

 36 ذكر القرآن الكريم ستة أشخاص كلھم أنبیاء أبناء أنبیاء فمن ھم ؟

من ) 282(آية الدين رقمھا 
 37 ما ھي أطول آيه في القرآن الكريم ؟ سورة البقرة

 38 ؟) لسان العرب ( من مؤلف كتاب  ابن منظور

 39 من ھو مكتشف أشعة إكس؟ روتنجن

 40 ما ھي أكبر شبة جزيرة في العالم؟ شبة الجزيرة العربیة
بندرسي بقوان : عاصمتھا
 41 ما ھي عاصمة بروناي وما ھي عملتھا؟ دوالر بروناي: وعملتھا

 42 ما ھي إعاقة الشاعر الیمني عبداهللا البردوني؟ أعمى

 43 ؟) األخوة كرامازوف ( من ھو المؤلف الذي كتب الرواية الشھیرة  ديستوفیسكي

 44 ؟)الشیخ ، الرئیس و المعلم الثالث ( لمن ھذه األلقاب  ابن سینـا

 45 في أي عام أعلنت الخرطوم عاصمة للسودان؟ 1824
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 46 فمن ھو؟... أحد رؤساء األرجنتین كان سوري األصل كارلوس منعم
 47 في أي عام أصبحت العراق عضوًا في ھیئة األمم المتحدة؟ م1945ديسمبر  21

مدينة جدة في المملكة 
 48 ؟)إينا ( أين يقع مقر وكالة األنباء اإلسالمیة  العربیة السعودية

َيْوَم َنْطِوي السََّماء َكَطيِّ (( 
السِِّجلِّ ِلْلُكُتِب َكَما َبَدْأَنا َأوََّل 
َخْلٍق نُِّعیُدُه َوْعًدا َعَلْیَنا ِإنَّا ُكنَّا 

 104األنبیاء آية )) َفاِعِلیَن 
آية في القرآن الكريم تتحدث عن أن نھاية العالم ستكون مثل 

 49 بدايته فما ھي ھذه اآلية و في أي سورة؟

يا بني آدم خذوا زينتكم عند ( في أي سورة توجد اآلية الكريمة  األنفــال
 50 ؟) كل مسجد و كلوا و أشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفین 

 51 ؟)مسلمة الطائف ( من ھي الصحابیة التي لقبت بـ  رقیقة الثقفیة

 52 ؟) أم الشھداء ( من ھي الصحابیة التي لقبت بـ  عذراء بنت عبید األنصارية
غبريال غارسیا مركیز في 

 53 من ھو األديب الكولومبي الحائز على جائزة نوبل لآلداب؟ م1982عام 

 54 في أي عام حاز نجیب محفوظ على جائزة نوبل لآلداب؟ م1988

 55 في القرآن الكريم؟) الیوم ( كم مرة وردت كلمة  مرة 365

 56 ما إسم صغیر النسر؟ ھیثم

 57 ؟)أمین األمة ( من ھو الصحابي الذي لقب بـ  أبو عبیدة عامر بن الجراح

 58 أين وقعت غزوة بدر األولى؟ وادي سفوان

أبو العباس، أبو الزعفران، أبو الحارث و أبولبد ألقاب ألحد  األسـد
 59 فمن ھو؟... الحیوانات

 60 ؟)بنت العین ( على ماذا يطلق لقب  الدمعة 

 61 من ھو مخترع اآلله الحاسبة ؟ باسكال

 62 من ھو مؤسس علم الكیمیاء؟ جابر بن حیان

 63 عام؟ 30ما ھو الیوبیل الذي يتم اإلحتفال به بعد مرور  الیوبیل اللؤلؤي

..... ) ال صالة لمن يقرأ (قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  بفاتحة الكتاب
 64 أكمل الحديث النبوي الشريف؟

 65 من أول من جھر بقراءة القرآن الكريم بمكة؟ عبداهللا بن مسعود

 66 لماذا ينام السمك و عیناه مفتوحتان؟ ألنه لیس له جفون

 67 ما العضو الذي يستخدمة الثعبان في حاسة الشم؟ لسانه

 68 ما الشيء الذي له أسنان وال يعظ؟  المشط
888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 

1000 
ثمان  8بإستخدام رقم ) 1000(ھل تستطیع أن تحصل على الرقم 

 69 مرات؟

في أي عام ھجري تم تحويل القبلة من المسجد األقصى إلى  العام الثاني للھجرة
 70 المسجد الحرام؟
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 المجموعة األولى -ألف سؤال و سؤال 

 م الســـــــــــــــــؤال الجـــواب

 71 من ھي أول ممرضة في اإلسالم؟ رفیدة بنت كعب األسلمیة

 72 صفرًا؟ 30و أمامه ) واحد ( ماذا يطلق على الرقم  سنكلیون

جامعة القرويین في المغرب  73 ما أسم أول جامعة في اإلسالم؟

 74 ما ھي أول منارة عرفت في العالم؟ منارة اإلسكندرية

 75 ما إسم الغزوة التي كانت نتیجتھا فرار بني ثعلبة و بني محارب؟ غزوة ذي أمـر
عثمان بن عفان رضي اهللا 

 سنه 12عنه ودامت 
مكث أطول مدة بالخالفة " رضوان اهللا علیھم"أي الخلفاء الراشدين 

 76 وكم دامت ؟

 77 من كل عام ؟" الیوم العالمي للطفولة" في أي تاريخ يصادف  ديسمبر 17

من ھو المغني البريطاني الشھیر سابقًا، الذي أعلن إسالمه و  كات ستیفنس
 78 "يوسف إسالم"أصبح إسمه 

 79 من ھو النبي الذي صام ثالثة أيام لیرزقه اهللا ولدًا؟ زكريا علیه السالم

 80 ؟" ما طار طیر و ارتفع إال كما طار وقع : " من القائل عمار بن ھالل 

 81 من خديجة؟) ص ( ما اسم أكبر بنات الرسول  زينب رضي اهللا عنھا

 82 من ھو خامس الخلفاء األمويین؟ سلیمان بن عبدالملك

 83 من ھو آخر قیاصرة روسیا؟ نیقوال الثاني

 84 بماذا لقب األسكندر األكبر؟ األسكندر المقدوني

 85 قائد عربي أسس مدينة القیروان و شید جامعھا ؟ عقبة بن نافع

 86 من ھو مؤلف اإللیاذة و األوديسة؟ ھومیروس

 87 ما ھي أول دولة أوربیة احتلت جزءًا من سواحل الخلیج؟ البرتغال

 88 ؟" جالینوس العرب" من الذي لقب بـ  أبو بكر الرازي

 89 ما ھي ؟ " دار السالم " مدينة لقبت بـ  بغداد

 90 من أول من أسلم من النساء؟ خديجة بنت خويلد

 91 كم كان عدد الدول في الجامعة الدول العربیة عند تأسیسھا؟ دول 7
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عن ) علیه السالم ( ما اسم زوجة عزيز مصر، التي راودت يوسف  زلیخـة
 92 نفسه؟

 93 من ھو اإلمبراطور الروماني، الذي قتل أمه و أحرق روما؟ نیـرون

 94 في أي عام تم وعد بلفور؟ 1917

 95 كم سنة استمرت دعوة الرسول صلى اهللا علیه وسلم في مكة؟ 13

من " .. لمن تدق األجراس"روائي أمیركي مات منتحرًا، من أعماله  ارنست ھیمنجواي
 96 ھو ؟

 97 ما اسم المضیق الذي يصل بحر مرمره بالبحر األسود؟ مضیق البسفور

 98 في أي سورة توجد أطول آية في القرآن الكريم؟ البقـرة

كلمات و " أديبة عربیة اشتھرت بصالونھا األدبي، من مؤلفاتھا  مـي زيادة
 99 ؟" إشارات 

 100 ؟" عبقرية محمد " من ھو مؤلف كتاب  عباس محمود العقاد

 101 ما اسم الخلیج الذي تطل علیه مدينة بنغازي اللیبیة؟ خلیج سرت

 102 ما أكثر المحیطات عمقًا؟ المحیط الھادي

 103 ؟"معجم البلدان " من ھو صاحب كتاب  ياقوت الحموي

 104 ما أكبر شبة جزيرة على الكرة األرضیة ؟ شبة الجزيرة العربیة

 105 ؟" آراء أھل المدينة الفاضلة " من ھو صاحب كتاب  أفالطون

 106 من ھو أول أمین عام للجامعة العربیة ؟ عبدالرحمن عـزام

 107 ؟"الحرب و السالم " من ھو مؤلف رواية  الكاتب الروسي تولستوي

 108 ؟"أحدب نوتردام " من ھو مؤلف رواية  فیكتور ھوغو
" العالم الفرنسي 

 109 من فك رموز الكتابة الھیروغلیفیة ؟ "شامبلیون

 110 ما ھو؟... عنصر إشعاعي اكتشفة العالمین بیار وماري كوري الراديوم

موجز " طبیب و فیلسوف من أبرز علماء المسلمین له كتاب  ابن النفیس
 111 فمن ھو؟" القانون 

قوم  –ھم من أھل نجران 
 112 من ھم أصحاب األخدود؟ ذونواس

 113 ما ھو أطول أنھار أوروبا؟ نھر الفولجـا

 114 من ھو أول رئیس إلندونیسیا و محررھا من الھولندين؟ أحمد سوكارنور

 115 ؟"ُجلق " ما المدينة العربیة التي كانت تسمى  دمشـق
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 116 ما ھي الحشرة التي تكلمت في القرآن؟ النملـة

 117 ما ھي أول معركة بحرية خاضھا المسلمون؟ ذات الصواري

 118 ؟ "حاوية اإلختصار في أصول عالم البحار " من ھو صاحب كتاب  أحمد بن ماجد

 119 ؟" أنا أفكر إذن أنا موجود " من القائل  ديكارت

 120 كم مرة ورد ذكر شھر رمضان في القرآن الكريم ؟ مره 1

 121 كم عدد أسنان الحلیب عند األطفال؟ سن  20

 122 ما ھي الدولة العربیة التي لھا أطول واجھة بحرية على المتوسط؟ الجـزائر

 123 ما ھو األسم القديم لمدينة الخلیل في فلسطین؟ إربع -حبرون 

في " الھالل"أديب و مؤرخ لبناني من رجال النھضة أسس مجلة  جورجي زيدان
 124 القاھرة؟

فإن فساد الرأي أن .. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة" من القائل  أبي جعفر المنصور
 125 "تترددا

 126 من ھو؟" أمیر الصعالیك" شاعر لقب بـ  عروة بن الورد

 127 ما اسمه؟.. مضیق مائي يفصل بین أوروبا و أفريقیا مضیق جبل طارق

ثمانین حوال ال أبا ... سئمت تكالیف الحیاة ومن يعش" من القائل  زھیر بن أبي سلمى
 128 ".. لك يسأم

 129 من ھو عم النبي صلي اهللا علیه وسلم و ألد أعدائه؟ أبي لھب

 130 ما أشھر المعاجم العربیة البن منظور األنصاري؟ لسان العرب

 131 ما الكتاب السماوي الذي انزله اهللا على داوود علیه السالم؟ الزبـور

كم كان عمر الرسول صلى اهللا علیه وسلم عندما جاءه جبريل ألول  سنوات 4
 132 مره؟ 

 133 ما ھو ترتیب الرئیس تیودور روزفلت بین رؤساء أمیركا؟ 26

 134 ما أخر سورة القرآن الكريم؟ سورة الناس

 135 من ھو؟" الحیوان " من كتبه .. من أئمة األدب العباسي الجاحظ 

 136 ما عاصمة والية االباما األمريكیة؟ مونت قومري

 137 من ھو؟.. شاعر جاھلي عاش في الشام و يضرب المثل بكرمه حاتم الطائي

ما األسم الذي يطلق على أفراد أسرة الرسول صلى اهللا علیه  آل البیت
 138 وسلم؟

 139 في أي میدان علمي اشتھر العالم الروسي غريغور مندل؟ الوراثة
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 140 من ھو أول خلیفة عباسي أضاف اسم اهللا إلى اسمه؟ المعتصم باهللا

Page 4 sur 4======-- AlShamsi Homepage --======

15-06-2005ada99: 202%أسئلة .htm
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 المجموعة الثالثة -ألف سؤال و سؤال 

الجـــواب الســـــــــــــــــؤال م

 141 من ھو؟" المھاتما" زعیم سیاسي ھندي لقب بـ  غاندي
 142 قبل المیالد؟ 72من ھو زعیم ثورة العبید في إيطالیا عام  سبارتیكوس
 143 ما ھو أقرب الكواكب إلى الشمس؟ عطارد
 144 ما ھو؟" .. الموت األسود " مرض عرف قديمًا بـ  الطاعـون
 145 لكأس العالم في المكسیك؟ 1970فريق عربي تأھل عام  المغرب

 146 كم مكث الرسول صلى اهللا علیه وسلم و صاحبه في الغار؟ أيام 3
 147 شاعرة عربیة في الجاھلیة اشتھرت بالرثاء؟ الخنسـاء

 148 ؟" وا إسالماه " من ھو مؤلف رواية  علي أحمد باكثیر
علي بن ( ابن بسام 

 149 ؟" الذخیرة في محاسن أھل الجزيرة " من صاحب كتاب  )بسام 
 150 ما أول دولة غزاھا ھتلر في الحرب العالمیة الثانیة؟ بولندا
 151 كم عضلة يستخدم اإلنسان عندما يبتسم ؟ عضلتان

 152 ؟)كرم اهللا وجھه ( من ھو قاتل اإلمام علي بن أبي طالب  عبدالرحمن بن ملجم
" تعبت في مرادھا األجسام.. إذا كانت النفوس كبارًا " من القائل  أبو الطیب المتنبي

 153 ؟
 154 جائزة نوبل للسالم؟ 2002رئیس دولة أسبق منح عام  جیمي كارتر
 155 أي ھنري كان آخر ملك على بريطانبا؟ ھنري الثامن
 156 في عھد أي خلیفة وقعت معركة القادسیة؟ عمر بن الخطاب
ما السورة التي تالھا جعفر بن أبي طالب على النجاشي ملك  سورة مريم

 157 الحبشة؟
 158 ؟" المستشار الحديدي " مستشار ألماني لقب بـ  أوتوفان بسمارك
 159 أول من ابتكر من األطباء العرب خیوط الجراحة؟ أبو بكر الرازي
 160 ؟" انثروبولوجیا" ماذا يعني مصطلح  علم اإلنسان 

 161 ما الموطن األصلي للشاعر طرفة بن العبد؟ البحرين
معاوية بن  –زيد بن ثابت 

 أبي سفیان
صحابي اتخذه الرسول صلى اهللا علیه وسلم كاتبًا له و للوحي 

 162 خاصة؟
 163 ما السورة التي تعادل ثلث القرآن ؟ سورة اإلخالص

زوجة نوح ، زوجة لوط 
 164 زوجتان لنبیین ، لكنھما من أھل النار؟ علیھما السالم

 165 كم عدد آيات سورة الكافرون؟ آيات 6
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 166 نبي وصفه القرآن الكريم بأنه أمه؟ إبراھیم علیه السالم
 167 ؟" أعرف نفسك " فیلسوف يوناني صاحب القول المأثور  سقراط

 168 ، النسخة العربیة؟" الرسالة " ممثلة سورية شاركت في فیلم  منى واصف
 169 ما وحدة قیاس معدالت ھطول األمطار؟ ملم
 170 ما العضو المسؤول عن الحفاظ على توازن الجسم؟ المخیخ

 171 من ھو العالم مكتشف الجراثیم؟ لويس باستور
 172 أشھر ملوك الدولة البابلیة؟ حامورابي
 173 ما األسم القديم للبحر األسود؟ بحر البنطس

" فما ... قال الرسول صلى اهللا علیه وسلم إقرأوا الزھراوين سورتا البقرة و آل عمران
 174 ؟"الزھراوان 

 175 ؟" الجريمة و العقاب " من ھو مؤلف كتاب  فیودور ديستوفیسكي
 176 ؟" داء الملوك " ما اسم المرض الذي يطلق علیه لقب  النقرص

أحمد ( ابن أبي اصیبعه 
 177 ؟" عیون األنباء في طبقات األطباء" من ھو مؤلف كتاب  )القاسم 

 178 في أي معركة استشھد حمزة بن عبدالمطلب؟ معركة أحـد
 179 في أي عام وقعت مجزرة قانا في جنوب لبنان؟ 1996
 180 ما أكبر دولة مسلمة من حیث المساحة؟ السودان
 181 بماذا كني الرسول صلى اهللا علیه وسلم عبدالرحمن بن صخر؟ أبو ھريرة
سورة  –سورة المعارج 
 182 ؟ " المعراج " في أي سورة ورد ذكر  النجم

 183 شخصیة عربیة كانت أمین عام األمم المتحدة ؟  بطرس غالي
 184 في أي عام بدأت الحرب العالمیة األولى؟ 1914

 185 كم عدد فقرات العمود الفقري عند اإلنسان؟ فقرة 33
 186 كم ابنه للرسول صلى اهللا علیه وسلم؟ أربع بنات
 187 ؟ " الغار " ما السورة التي ذكر فیھا  سورة التوبة
من ھو الشخص الوحید الذي صلى علیه الرسول صلى اهللا علیه  النجاشي

 188 وسلم صالة الغائب؟
 189 من أي قوم النبي شعیب علیه السالم؟ من مدين
في حده الحد بین ... السیف أصدق أنباء من الكتب: "من القائل أبو تمام

 190 ؟" الجد و اللعب 
 191 ؟ " اللزومیات " من ھو صاحب ديوان  أبو العالء المعري

 192 األنباط قديمًا ؟ ما عاصمة دولة  البتراء
 193 ما السورة التي ال يوجد فیھا حرف المیم ؟ سورة الكوثر

 194 كم استمرت دعوة الرسول صلى اهللا علیه وسلم سرًا ؟ سنوات 3

Page 2 sur 3======-- AlShamsi Homepage --======

15-06-2005ada99: 203%أسئلة .htm
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 195 في أي عام أعلن قیام دولة اإلمارات العربیة المتحدة ؟  1971
 196 ما البردان؟" من صلى البردين دخل الجنة): "ص ( قال الرسول الفجر والعصر

الممالیك بقیادة قانصوه 
 197 ؟" مرج دابق"من الذي ُھـزم في معركة  الغوري

 198 ؟..... " قفا نبك "من الشاعر الجاھلي الذي تبدأ معلقته بـ  امرؤ القیس
اإلمام علي بن أبي طالب 

 199 ؟" لو كان الفقر رجًال لقتلته: " من القائل كرم اهللا وجھه
 200 أي أيام األسبوع ورد ذكرھا في القرآن الكريم؟ السبت والجمعة
 201 من ھو مؤسس علم الجبر؟ الخوارزمي

 202 ؟"أھل الكتـاب" ماذا يقصد بـ  ھم الیھود والنصارى
 203 من ھو الخلیفة الذي تاله أربعة من أبنائه في الخالفة؟ عبدالملك بن مروان

 204 متى قامت مصر بتأمیم قناة السويس؟ م1956سنة 
عمر بن الخطاب رضي اهللا 

 205 ؟" عدلت فأمنت فنمت: " لمن قیلت ھذه العبارة عنه
 206 ماذا نسمي حق النقض لألعضاء الخمسة في مجلس األمن؟  حق الفیتو

 207 الذي اشتد فیه القحط ؟" عام الرمادة " في عھد أي خلیفة كان  في عھد عمر
 208 ما السورة التي تناولت غزوة بدر بالتفصیل؟ سورة األنفال
 209 ما العملة المتداولة في الیونان؟ الدراخمة

الصحابي الجلیل أبو عبیدة 
 210 صحابي لقب بأمین األمـة؟ عامر بن الجراح
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