بسـ ـ ـم هللا الرحمن الرحي ـ ـ ـ ـ ـم
املسابقة الرمضانية الكبرى لهيئة األعمال الخيرية للعام  1440هـ املو افق 2019م
شروط املسابقة:
 )1كتابة نبذة مختصرة عن هيئة األعمال الخيرية :متى تأسست وماهي أهدافها – ما هي املشاريع التي تقوم بها الهيئة لخدمة
الفقراء واملحتاجين.
ً
 )2تتألف املسابقة من  25سؤاال حيث يتم بث سؤال واحد كل يوم من أيام رمضان.
 )3توضع اإلجابات في مغلف عليه االسم الثالثي للمشارك وعنوانه ورقم هاتفه ،وترسل اإلجابات أو تسلم إلى مكتب هيئة
األعمال الخيرية على العنوان التالي ،119 Haldon St. Lakemba :وذلك حتى الساعة الخامسة ً
مساء من يوم الجمعة
املوافق  26من رمضان ولن تقبل اإلجابات بعد ذلك الوقت.
 )4لن تقبل اإلجابات املصورة ،ولألسرة الواحدة حق املشاركة ملرة واحدة فقط.
 )5لجميع االستفسارات بخصوص املسابقة يمكنكم االتصال بهيئة األعمال الخيرية على هاتف رقم  ،9750 3161كما
يمكنكم الحصول على نسخة من أسئلة املسابقة من موقع الهيئة على اإلنترنت .www.humanappeal.org.au
جوائزاملسابقة:
الجائزة األولى :قسيمة شراء بقيمة  $4,000مقدمة من مؤسسة  ، LOVE N CAREاملاركة املشهورة واملتواجدة في
جميع محالت بيع إحتياجات األطفال www.lovencare.com.au .
الجائزة الثانية :جائزة بقيمة  $3,500 $وهي عبارة عن خاتم ذهب مرصع باألملاس مقدمة من مجوهرات علي
حسون في بانكستاونShop 10B / 85 North Terrace, Compass Centre ،
جائزة نقدية بقيمة  $2,000مقدمة من  Classic painting & Decorationلجميع أنواع الدهانات
الجائزة الثالثة:
والديكورات للبيوت واملكاتب وكل ما يلزم .للإلستفسار األتصال بالسيد وسيم درباس على الرقم
.0413414216
الجائزة الرابعة :خمس دورات لتعلم أحكام تجويد القرآن الكريم مقدمة من معهد الفجر القرآني في بانشبول .
الجائزة الخامسة :جهاز كمبيوتر  Laptopمقدمة من  ،Halal Help Lineبإدارة األخ محمد امللحي.
ً
الجائزة السادسة :جائزة نقدية بقيمة  $1,000مقدمة من صيدلية عائلتكم في الكمبا ،لها  91عاما في تقديم خدماتها
املتميزة لزبائنها الكرام ،تفتح  7أيام في األسبوع ،بإدارة الصيدلي بسام دياب هاتف رقم , 97591013
فرع أول  62 Haldon Street Lakemba :فرع ثاني .755 Punchbowl Rd Punchbowl

الجائزة السابعة :لوحة إسالمية مقدمة من محالت نور الهدى للتحف والهدايا واللبسة الشرعية وزينة رمضان والحج،
في الكمبا وغرينايكر لصالحبها الحاج محمد موس ى .
الجائزة الثامنة :جائزة نقدية بقيمة  $800مقدمة من  Advanced Family Dental Centreفي ،Berala
بإدارة الدكتور بالل علي.
الجائزة التاسعة :هدية بقيمة 700$مقدمة من محالت سنا للهدايا وكل ما يحتاجه البيت املسلم من تحف
ولوحات
وزينة وصوتيات ومرئيات العنوان  Haldon St 153الكمبا.

 -1ذكر الفشل والتنازع مجتمعين في القرآن الكريم في ثالثة مواضع ،فما هي.
 -2ما هو ثالث أكبر مسجد في العالم من حيث املساحة بعد الحرمين الشريفين ،وفي أي دولة
يقع ،ومتى تم االنتهاء من بناءه.
 -3ما هو أكبر متحف إسالمي في العالم ،وأين يقه ومتى تم تأسيسه.
 -4هو أول مسجد بني في الهند ويعتقد أنه تم تجديده وبنائه من جديد في القرن الحادي عشر،
ً
وترجع قصة بناؤه كما يتداولها البعض إلى أن حاكم والية “كيرال” رأى حلما ،فسافر على إثره
إلى مكة حيث اعتنق اإلسالم ،وفي طريق عودته توفي وأوص ى َمن كان معه في الرحلة بالذهاب
إلى الوالية وبناء مساجد هناك ،فما اسسمه ومن بناه وفي أي عام بني؟.
 -5ذكر الجوع والخوف مجتمعين في القرآن الكريم في ثالثة مواضع فما هي.
 -6ما هو منهج حفص في التقاء الساكنين.
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من هو الرجل الوحيد الذي قتله النبي صلى هللا عليه وسلم ،وما هي قصة مقتله.

 -12من هو مؤذن النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة وما سبب إسالمه؟ ومن هو مؤذنه بقباء؟
 -13من هي أول مرضعة للنبي صلى هللا عليه وسلم بعد أمه؟ ومع من أرضعته من األطفال؟
ً
 -14ما الفتح املقصود بقوله تعالى( :إنا فتحنا لك فتحا مبينا).
 -15من هي الصحابية الجليلة التي دعا لها النبي صلى هللا عليه وسلم أن تستشهد في البحر،
وفي أي غزوة استشهدت ،وما قصة استشهادها.
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من أول من هاجر إلى املدينة من الصحابة؟

 -17في قصة آدم عليه السالم وإبليس ،أمر هللا تعالى املالئكة بالسجود آلدم ،وإبليس ليس
من املالئكة بل من الجن كما ورد في القرآن الكريم ،لكن هللا عاقبه على عدم سجوده ،فلماذا
عاقب هللا إبليس بالرغم من أن األمر بالسجود موجه للمالئكة وليس له؟
 -18ما اسم الكتاب الذي صنفه العالم الجليل أبو الزبير الغرناطي وجمع فيه اآليات
املتشابهة في القرآن الكريم وبين الفرق بينها؟
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قال الشاعر :مبادئ كل فن عشرة  ...فما هي ،وما املقصود بكل مبدأ منها؟

 -20معركة وقعت في السنة الثانية عشرة للهجرة ،وقد وجد خالل املعركة كنيسة فيها أربعين
ً
غالما يتعلمون اإلنجيل ،فلم يأمر قائد املعركة بقتلهم بل تركهم وما يتعلمون ،وملا تعرفوا على
اإلسالم دخل فيه عدد منهم ،وكان من بينهم حمران مولى عثمان بن عفان ،وسيرين والد التابعي
الجليل محمد بن سيرين ،فما هي هذه املعركة ومن هو قائدها ؟
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يقسم النوم في اللغة العربية إلى ثماني درجات ،فما هي وما معناها؟

-22
الشبه؟

األشل ،ما نوع التشبيه في البيت السابق وما وجه
قال الشاعر :والشمس كاملرآة في ِ
كف ِ

 -23ملاذا يعد املذهب الحنفي من أكثر املذاهب التي تأخذ بالرأي بالرغم من كونه أول
ً
املذاهب ظهورا وأقربها إلى عهد النبي صلى هللا عليه وسلم.
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ما املقصود باملذاهب الفقهية املندثرة؟ وعدد ثالث منها .

-25

ما هي أسماء أيام األسبوع عند العرب في الجاهلية وما معناها؟

وهللا املوفق

