المسابقة الثقافية والدينية السنوية
لجمعية رعاية العاملين بالهيئة
تتشرف جمعية رعاية العاملين بدعوة كافة العاملين بالمشاركة فى المسابقة السنوية ،وألول مرة تنقسم
المسابقة إلى قسمين قسم حفظ وتالوة القران ،والقسم الثانى األسئلة واألجوبة المكتوبة ،وسوف يتم عمل
حفل بمشاركة اإلدارة العامة للعالقات العامة فى توزيع جوائز المسابقة األولى ،أما المسابقة الثانية فسيتم
تصحيح األجابات وتوزيع الجوائز وفقا ً لما هو متبع فى السنوات الماضية.

المسابقة األولى
حفظ وتالوة القرآن الكريم (أختبار شفوى)
الفئة الثانية :حفظ خمسة عشر جزء.
الفئة األولى :حفظ كامل القرآن.
الفئة الرابعة :حفظ خمسة أجزاء.
الفئة الثالثة :حفظ عشرة أجزاء.
الفئة الخامسة:حسن التالوة ،مع ما تيسر من الحفظ.
ملحوظة :يجوز الحصول على جائزة الفئة الخامسة مع أى من الفئات األربعة األولى.
(األختبار والتقييم بلجنة مشكلة لهذا للمتقدمين فقط)

المسابقة الثانية
أسئلة وأجوبة مكتوبة
السؤال األول  :القرآن الكريم :
 -1ما هي السورة التي تبدأ بقوله تعالى "يا أيها النبي اتق هللا وال تطع الكافرين والمنافقين إن هللا
كان عليما حكيما"؟
 -2ما هي السورة التي كانت سببا في إسالم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ؟
 -3ما هي السورة التي تعدل ربع القرآن ؟
 -4ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن ؟
 -5ما هي اعظم سورة في القرآن الكريم ؟
 -6ما هي السورة التي تسمى بالفاضحة ؟
 -7ما هي السورة التي تقع في نصف القرآن ؟
 -8ما هي السورة التي تسمى بني إسرائيل ؟
 -9ما هي السورة التي تسمى القتال ؟
 -11ما هي السورة التي يطلق عليها عروس القرآن ؟

السؤال الثانى  :األحاديث النبوية :
استشهد من القرآن واألحاديث الدالة على من يعلم صدق الشهادة ويكتمها ،مع بيان حكمه ،وهل
هناك فرق بين الكاذب ،وشاهد الزور.

السؤال الثالث :من هو(أسم الشخص):
 .1أول من صام ؟
 .2أول من ولي بيت المال ؟
 .3أول من ألف في أحكام القرآن ؟
 .4أول من نطق لسانه بالعربية ؟
 .5أول من قال الشعر؟
 .6أول من اتخذ الدفاتر للدولة ؟
 .7أول ملك فرعوني آمن بالتوحيد ؟
 .8أول جبار في األرض لعنه هللا ؟
 .9أول قاضي في مصر ؟
 .11أول من عمل األوزان ؟
 .11أول من تمنى الموت ؟
 .12أول من قدر الساعات االثنى عشرة؟
 .13أول من قال سبحان ربي األعلى؟
 .14من هو الصحابي المستجاب الدعاء؟
 .15من الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟
السؤال الرابع  :أسئلة متنوعة :
 .1ما هي الصالة التي يركع فيها المصلي أربع مرات ويسجد أربع مرات؟
 .2اشتغل الرسول صلى هللا عليه وسلم بمهنتين قبل البعثة ،ما هما؟
 .3ما أول ما تكلم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين قدم المدينة ؟
 .4كم دامت سنوات خالفة كالً من :أبو بكر  ،عمر ،عثمان ،علي رضي هللا عنهم
 .5ما هي الثالث كذبات التي كذبها سيدنا إبراهيم عليه السالم وهو يخشى أن تكون هي من تدخله
النار علما انه خليل هللا؟
السؤال الخامس :ما معنى قوله تعالى :
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اشتراطات المشاركة
المسابقة األولى :التقدم فى موعد غايته األحد 21رمضان  1427هـ2116/6/26 ،م.
حفظ وتالوة القرآن الكريم سوف يتم تحديد موعد االختبار الشفوى بعد التسجيل فى الم سابقة سواء
كتابـــة أو تليفونيـــا ً باألســـتاذ /نـــاجى عبـــدالجليل– اإلدارة المركزيـــة للشـــئون اإلداريـــة واألفـــراد-
محمول -)11159622243(:داخلى .)2316( :

المسابقة الثانية :التقدم فى مواعد غايته األحد 28رمضان 1427هـ 2116/7/3 ،م
تقدم مكتوبة بخط اليد ،وتسلم لألستاذ /أحمد عبد الرحمن كله– باإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة،
بالدور األول بالهيئة.

