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 مسابقة يومية من حديقة القرآن النباتية حول المصطلحات البيئية والنباتية في القرآن الكريم

 

ذكره ُمقترٌن بالفاكهة في القرآن الكريم، وهو بمعنى الكأل الذي تعتلفه الماشية من ورد ُمصطلح نباتي  -1

 األب  أخضر ويابس؟  

 

ط ف ذكره فيوهو أحد النباتات التي ورد  -من نبات الخشب  -نبات ليس فيه ثمر  -2 ي القرآن الكريم مع الَخم 

 األث ل قصة إعراض أهل سبأ؟

 

َعى في –عز وجل -، وقد وصف الله النباتات قَُدم وُعِمرت مصطلح نباتي يدل على السواد إذا ما -3  به الَمر 

 أحوى القرآن الكريم؟

 

جذع  ، هزته مريم عليها السالم عندما جاءها المخاض؟جزء من أجزاء النخلة، ودر في القرآن الكريم -4

 النخلة

 

الرحمن، بمعنى كثرة وصف في أحد الجنتان التي وعدها الله عباده الذين يخافون مقامه في سورة  -5

 أفنان األغصان وذواتا األلوان؟

 

مصطلح نباتي في القرآن الكريم، وقد ورد في وصف النخل، وهو يُشير إلى الوعاء والغالف الذي يحيط  -6

 األكمام بالثمر؟

 

 ؟لتفالمُ  ، واسمهم يدل على كثره الشجرفي القرآن الكريم ائهيما اسم القوم الذي أرسل الله إليهم أحد أنب -7

 أصحاب األيكة

 

ي عند الصالة ف أكلهمايُكره  تاننبا مابنو إسرائيل في القرآن الكريم، وه سألهما اللذان ما هما النباتان  -8

 الثوم والبصل جماعة؟  
 



مصطلح نباتي ورد في قصه طعام بنو إسرائيل في القرآن الكريم، ويصف النباتية العشبية والبقولية التي  -9

 البقلجزء منها؟ يتغذى عليها اإلنسان أو 
 

 التين نبات ورد ذكره مره واحدة، وهو النبات الذي سميت سوره باسمه في القرآن الكريم؟ -11
 

ة وفيه اشاره لقدر التي ال نبات فيها وانقطع عنها المطر لألرضما هو الوصف الذي وصفه الله عز وجل  -11

ق الماء وإ الله على  الجرز ؟حياء األرضسو 
 

 حدائق ذات بهجة القرآن الكريم، وفيها يكون الشجر والزرع؟وصفها الله بالبهجة  -12
 

من األلفاظ التي تصف الفالحة والزراعة في القرآن الكريم، ورد ذكره في عدة مواضع منها وصف بقرة  -13

 الحرث قصة أصحاب الجنة؟وفي  إسرائيل،بنو 
 

وقود  اف الذي يتخذ منهمصطلح نباتي في القرآن الكريم في وصف القاسطون، وهو يشير إلى الشجر الج -14

 الحطبالنار؟ 
 

دد قي قصة هُ  هاصف ما غاب من الزرع تحت األرض، وقد ورد ذكرتالقرآن الكريم  نباتية فيلفظة  -15

 الخبء سليمان؟
 

 الخردل نبات ورد ذكره مرتين في القرآن الكريم مقترن بالوزن والمثقال؟ -16
 

صطلح في القرآن الكريم يصف لون األرض عندما يُنزل الله الماء إليها من السماء فتتغير لونها وتظهر م -17

 مخضرة فيها الحياه؟ 
 

 لفظة في القرآن الكريم، تقترن مع اهتزاز األرض عندما ينزل إليها الماء، وهي تشير إلى الزيادة والنماء؟ -18

 ربت
 

 رِطب  هي مقترنة بلفظة اليابس في القرآن الكريم؟لفظة نباتية تشير إلى الغض من النبات و -19
 

 الرمان نبات من نباتات القرآن، له زهر أحمر يسمى بالُجلنار؟ -21
 

 الريحان نباٌت من نباتات القرآن، يجمع كل نباتات الطيب، وهو من جزاء الُمقربين في الجنة؟ -21
 

 لعصفا ر اليابسة الُمتفتتة؟مصطلح نباتي جاء في هالك أصحاب الفيل، وهو يشير إلى الورق والقشو -22
 

لفظة نباتية جاءت في وصف أصحاب النبي والذين معه، وهي تشير إلى سيقان وأصول الزرع الُمجتِمعة  -23

 الشطء مع بعضها؟



 

 ثمار ونورات الغالل في القرآن الكريم ضرب الله بها المثل في مضاعفة األجر؟لفضة نباتية تشير إلى  -24

 السنبلة
 

اذكر النبات والصفة   القرآن الكريم، منزوع منه الشوك وهو جزاء ألصحاب اليمين؟نبات من نباتات  -25

 سدر مخضود ؟التي تميزه في الجنة
 

مصطلح بيئي ورد في قصة أصحاب الجنتين، يشير إلى األرض التي ال تثبُت عليها قدم أو كونها ملساء  -26

 زلق ال شيء وال نب ت فيها؟
 

ل محمولة النخي دفي القرآن الكريم، ويشير إلى النظير والِمثل بين أفراما هو المصطلح النباتي الذي ورد  -27

 الصنوان على أصل واحد؟
 

 ثاءالق النبي صلى الله عليه وسلم مع الُرطب؟ هنباٌت ورد ذكره مرة واحدة في القرآن الكريم كان يأكل -28
 

 العُرجون القرآن الكريم يشير إلى مرحلة من مراحل تطور القمر الُمتأِخرة؟ نباتي فيمصطلح  -29
 

مصطلح نباتي في القرآن الكريم، يُشير إلى حوامل الثمر في النخيل وما عليها من ثمار وهو مرادف لكلمة  -31

 قنوان"ِعذ ق" ؟ 

 

 

 

 

 

 


