
 

 

 pdfم لالطفال  أسئلة مسابقات في القرآن الكري

 ” خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه"  ( بالعربي نتعلم) من pdf إليكم أسئلة مسابقات في القرآن الكريم لالطفال

أسئلة مسابقات في القرآن الكريم وأجوبتها لألطفال كوسيلة فعالة لتعلم األطفال معلومات دينية من القرآن الكريم  

تصلح لعمل مسابقات لرياض األطفال، استخدمها بعمل   في شكل مسابقات تتدرج صعوبتها من السهل للصعب

 .فريقين من األطفال وتقديم الجوائز للفريق الفائز

 

 pdf أسئلة مسابقات في القرآن الكريم لالطفال

االسئلة الدينية من أكثر االسئلة بحثًا وتساعد بشكل كبير لزيادة المعلومات االسالمية وزيادة الوعي الديني لدى  

 الاألطف

حيث أسئلة من القرآن الكريم عن أسماء الصور والقصص واسباب نزول اآليات من القرآن الكريم ويمكنك  

 تحميلها 

 شهر رمضان إلمكانية طباعته لعمل مسابقات دينية لالطفال في  PDFسؤال وجواب بملف واحد بصيغة

 : ماهو القرآن الكريم ؟ 1س

 صلى هللا عليه وسلم النبى  و : كتاب هللا المنزل علىه  القرآن الكريم  :ج •
 ول إلينا تواترا المحفوظ من التغيير المتعبد بتالوته ، المتحدى بأقصر سوره منه ، المنق 

 (9):الحجر "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"  بقول هللا تعالى

 : ماعدد سور القرآن الكريم ؟  2س

 114ج : عدد سور القرآن الكريم : مائة وأربع عشرة سورة :  •

 : كم سورة في القرآن افتتحت بـ حم ؟  3س

  ج: سبع سور •
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 ؟   ية بالقرآن الكريم: كم عدد السور المك 4س

 (86) ج : عدد السور المكية ست وثمانون سورة •

 ؟   : كم عدد السور المدنية في القرآن5س

 28ج : عدد السور المدنية ثمان وعشرون سورة : •

 السور المكية ؟   : ماذا تعني كلمة 6س

 ج : القول الراجح : أن السور المكية هى التى نزلت قبل الهجرة ولو فى غير مكة  •

 : ماهي السور المدنية ؟7س

 ج : السور المدنية هى التى نزلت بعد الهجرة ولو فى غير المدنية  •

 : ماالفرق بين السور المكية والسور المدنية ؟  8س

 ج : السور المكية نزلت بالوعد والوعيد ، والتبشير والتحذير ألنها سور الدعوة والنشر  •
  والسور المدنية نزلت باألحكام التشريعية غالباً ألنها سور بناء الدولة وإرساء دعائم

 : ماعدد آيات القرآن الكريم ؟  9س

 6236ج:عددآيات القرآن الكريم:ستة آالف ومائتان وست وثالثون:  •

 قصة أم موسى عليه السالم في القرآن .. قصص النبي موسى لالطفال : رأ أيًضااق ⇐

 لقرآن الكريم وأجوبتها لألطفالأسئلة مسابقات في ا
 : ما أطول كلمة فى القرآن الكريم ؟  10س

 ج : أطول كلمة فى القرآن الكريم } فأسقيناكموه { وهى كالكلمة  •
 ( من سورة الحجر22وذكرت فى اآلية )

 : ماعدد أحزاب القرآن الكريم ؟ 11س

 60ج : عدد أحزاب القرآن الكريم ستون حزباً : •

 القرآن الكريم ؟: ماعدد أرباع  12س

 ج : عدد أرباع القرآن الكريم مائتان وأربعون ربعا  •

 ؟  : ماأول آيات نزلت على النبي صلى هللا عليه وسلم 13س

 ج : اآليات األولى من سورة العلق •
 * اقرأ باسم ربك الذى خلق * خلق اإلنسان من علق * اقرأ وربك األكرم)

 (الذى علم بالقلم * علم اإلنسان مالم يعلم 

https://www.belarabyapps.com/%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a3%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/


 

 

 : ماعدد السجدات فى القرآن الكريم ؟ 14س

 (14) أربعة عشرة سجدة  ج : عدد السجدات فى القرآن الكريم •

 : ما هي أطول سورة فى القرآن الكريم ؟ 15س

 آية  286ج : سورة البقرة ,   •

 : ماأول سورة كاملة نزلت على الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟ 16س

 

 ج :سورة المدثر فى قول ابن عباس و عبدهللا بن جابر رضى هللا عنهما   •

سورة من القرآن   المحاصيل الهامة واألغذية ذات الفائدة ففي أي : الثوم والبصل من 17س

 وردا ؟ 

  ج: البقرة •



 

 

 : ما السور التى ذكرت فيها آيات سجدة ؟  18س

 الفرقان  –الحج  – مريم  –اإلسراء  – النحل  –الرعد   –ج : السور هي: األعراف  •
 العلق  – االنشقاق  –النجم  – فصلت  –ص  – السجدة   –النمل 

 تعبير عن المولد النبوي الشريف : ااقرأ أيضً ⇐

 ن الكريمالقرآ آيات أسئلة في

القرآن الكريم هو معجزة من المعجزات التي بعثها هللا لجميع البشر وذلك حتى يتعرفوا من خالله على تعاليم 

 الدين اإلسالمي

وأحكام الشريعة اإلسالمية حيث أنه من أهم وأعظم الكتب التي توجد على أرض الواقع ويجب علينا أن نهتم 

 بتدريس وتفسير 

مل في جميع المدارس حتى يكون أطفالنا على دراية كاملة به منذ الصغر فالتتزعزع  وحفظ منهج القرآن بالكا

 . عقيدتهم وال تتأثر بالفتن المحيطة 

 : ما أقصر سورة فى القرآن الكريم ؟ 19س

 آيات  3ج : سورة الكوثر ,   •

 : ما الوقت الذى استغرقه نزول القرآن الكريم ؟  20س

 (23) حوالى ثالث وعشرين سنة ج :  •

 : ماهي السورة التى لم تبدأ ببسم هللا الرحمن الرحيم ؟ 21س

 ج : سورة التوبة  •

 : ما السورة التى اختتمت باسم نبيين ؟  22س

 عليهما السالم  {صحف إبراهيم وموسى}ج : سورة األعلى  •

https://www.belarabyapps.com/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81/


 

 

 : ما السورة التى سميت باسم ركن من أركان اإلسالم الخمسة ؟ 23س

 

 الحج ج : سورة  •

 : ما السورة التى بدأت بلفظ )سورة( ؟  24س

 ج : سورة النور  •

 : ما السورة التى سميت باسم من أسماء القرآن ؟ 25س

 ج : سورة الفرقان  •

 : مااسم السورة التى سميت باسم إمرأة ؟  26س

 ج : سورة مريم  •

https://www.belarabyapps.com/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a9/


 

 

 رى ؟ : ما السورة التى تسمى بسورة النساء الصغ27س

 ج : سورة الطالق  •

 رياض اطفال   .. PDFوحدة السيرة النبويةأوراق عمل وانشطة : اقرأ أيًضا⇐

 أسئلة دينية واجوبتها من القرآن صعبة

اسئلة واجوبة لألطفال تعالوا نستفيد بالوقت ونستثمره مع أوالدنا في معلومات مفيدة ومعلومات دينية نعرف ديننا  

 من خاللها أكتر 

 : ما السور التى سميت باسم وقت من أوقات الصالة ؟28س

 الفجر والعصر   سورتا ج: •

 : ما السورة التى سميت باسم يوم من أيام األسبوع ؟29س

 ج : سورة الجمعة •

 : ماالسورة التى ذكرت فيها البسملة مرتين ؟  30س

 {نه من سليمان وإنه بسم هللا الرحمن الرحيمج : سورة النمل : }إ •

 ما السورة التى سميت باسم كوكب ؟   :31س

 ج : سورة القمر  •

 : ما السورة التى تنتهى كل آياتها بحرف الدال ؟  32س

 {  قل هو هللا أحد * هللا الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد } :سورة اإلخالص  ج :  •

 : ماهي السورة التى تنتهى كل آياتها بحرف الراء ؟ 33س

 {  إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * إن شانئك هو األبتر}لكوثرج : سورة ا  •

 : ما السور التى ختمت باسم وقت من أوقات الصالة ؟ 34س

 {سالم هي حتى مطلع الفجر } ج: سورة القدر  •

 : ما السورة التى سميت باسم إحدى الغزوات ؟ 35س

 ج: سورة األحزاب  •

https://www.belarabyapps.com/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9-pdf/


 

 

 ين في القرآن ؟: مااسم السورة التي بدأت باسم ثمرت  36س

 

 }والتين والزيتون :{ج : سورة التين  •

 : سورة تبدأ بالتسبيح وتنتهى بالتسبيح .. فماهي ؟37س

 {سبح هلل ما فى السموات وما فى األرض وهو العزيز الحكيم}: سورة الحشر تبدأ بـ ج:   •
 {هو هللا الخالق البارئ المصور له األسماء الحسنى} وتنتهي

 {يسبح له ما فى السموات واألرض وهو العزيز الحكيم}

 اعرف نبيك لالطفال   .. pdfطفال سؤال وجوابالسيرة النبوية لال : اقرأ أيًضا⇐

 أسئلة من القرآن عن الحيوانات

 من الذي أنذر قومه وليس من الجن وال اإلنس؟   :38س

 نملة سليمان  :ج •
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 : من هو الحيوان الذي أماته هللا ثم أحياه ؟ 39س

 حمار العزيز  :ج •

 الذي تكّلم ؟ماهو الطائر   :40س

 هدهد سليمان  :ج •

 ماهو الطائر الذي دفن أخيه ؟   :41س

 الغراب  :ج •

 بجريمة لم يفعلها ؟ كذبًا  الحيوان الذي اتهم : ماهو42س

 ذئب يوسف  :ج •

 : ماهو الحيوان الذي نام مع أصحابه ؟ 43س

 أصحاب الكهف  ج: كلب •

 السور التى سميت بأسماء الحيوانات في القران؟   : مااسم 44س

 الفيل(  – العنكبوت  – النمل  – النحل  – ج : السور هى: )البقرة  •

 قصص الحيوانات في القران  : اقرأ أيًضا⇐

 معلومات في القران لالطفال

 

 كم مرة ذكرت كلمة هللا في القرآن الكريم

 .مرة  (2699) •

 البسملة في القران  ماعدد مرات ذكر

 . مرة ( 114) •

 كم تكررت كلمة الجنة في القران الكريم

 مرة  (66) •

 عدد مرات تكرار النار في القران

 مرة  (126) •
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 في القران الكريم  محمد  كم مرة ذكر سيدنا

 .مرات (4) •

 عليه السالم في القران ؟ إبراهيم كم مرة ذكر

  مرة 69 •

 من أكثر أنبياء هللا ذكراً في القرآن وكم مرة تم ذكره ؟ 

 .( مرة136سيدنا موسى )  •

، لتشكل لطفلك بنك من  pdf قدمنا لكم مجموعة من األسئلة بأجوبتها في أسئلة مسابقات في القرآن الكريمختاًما 

المعلومات الدينية مستندين على صحتها من خالل القرآن والسنة ، نأمل عزيزي المربي أن تشاركنا بتعليقاتك  

 ومقترحاتك بشأن تلك األسئلة

نا بتقييمك وتشجيعك لنا لنقدم كل ماهو نافع وجديد ، ال تنَس متابعة صفحة  وفي حالة استفادتك منها بالجديد شارك

  .تويترو  فيسبوك بالعربي نتعلم الرسمية على موقع

قصة عربية بالصور   500لألطفال اقرأ لطفلك وعلمه حب القراءة مع أكثر من  القصص اإلسالمية لمزيد من

 لألطفال

 بتطبيق حكايات بالعربي  وقصص اطفال جديدة هادفة

 داعين هللا أن ينتفع به أبنائنا  بكل حب نقدم لكم محتوى بالعربي نتعلم ..
 التنسونا من صالح دعائكم ،،،
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