
 

 

 اسئلة عامة سهلة دينية لالطفال 

لومات الدينيّة المميّزة عبر طيّات اإلذاعة المدرسيّة في تعريف واضح لعدد من أهم المعلومات التي يتم تناول الكثير من المع

 يجب على الّطالب أن يكون على دراية بها، وعن ذلك نقوم على طرح األسئلة المميّزة اآلتية:

 ؟ما هي الّسورة التي تعدل قراءتها ثالث مّرات قراءة القرآن الكريم كاماًل  السؤال: •

 اإلجابة: سورة اإلخالص. •

 كم عدد أسماء هللا الحسنى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم؟ السؤال: •

 اسم.  99عددها  اإلجابة: •

 من هو النبّي الذي أمره هللا بالبحث عن من هو |أكثر منه علًما ُمصطحبًا معه الحوت في رحلة الّسفر؟  السورة: •

 نبّي هللا موسى عليه الّسالم. اإلجابة: •

 من هو النبّي الذي رفعه هللا إليه، عندما كاد له القوم رغبةً في قتله؟  السؤال: •

 نبّي هللا عيسى عليه الّسالم. اإلجابة: •

 من هو النبّي الذي سّخر هللا له الجن واإلنس والحيوانات والّريح في خدمته؟  لسؤال:ا •

 اإلجابة: نبّي هللا سليمان عليه السالم. •

 عام؟؟  25السؤال: من هي السيدة التي تزوجها رسول هللا في مدينة مّكة المكرمة وقد كان عمره  •

 اإلجابة: الّسيدة خديجة رضي هللا عنها وأرضاها. •

 اسئلة دينية عامة مع الخيارات 

تُعتبر قصص األنبياء إحدى أبرز األمور التي يتوّجب على اإلنسان الُمسلم أن يتعلّمها ليَستفيد من الِعبر والقيم الدينيّة التي 

 تحتويها، وعن ذلك نقوم على طرح أبرز أسئلة دينية عن األنبياء في اآلتي:

 وكب والّشمس والقمر يسجدان له؟ من هو النبّي الذي حدّث أباه بأنّه رأى في منامه إحدى عشر ك السؤال: •

 الخيارات: نبّي هللا يونس عليه الّسالم، نبّي هللا عيسى عليه السالم، نبّي هللا يوسف عليه الّسالم.  •

 اإلجابة: نبّي هللا يوسف عليه الّسالم. •

 من هو النبّي الذي كان يعمل في مهنة حياكة المالبس قبل أن تأتيه رسالة التوحيد؟  السؤال: •

 نبّي هللا إدريس عليه السالم، نبّي هللا موسى عليه الّسالم، نبّي هللا نوح عليه الّسالم.  ت:الخيارا •

 اإلجابة: نبّي هللا إدريس عليه السالم. •

 من هو النبّي الذي أعطاه هللا ُملًكا لم يكن الحد من قبله ولن يكون ألحد من بعده فمن يكون؟ السؤال: •

 لّسالم، نبّي هللا محّمد صلّى هللا عليه وسلّم، نبّي هللا يونس عليه الّسالم.نبّي هللا سليمان عليه ا الخيارات: •

 نبّي هللا سليمان عليه الّسالم. اإلجابة: •

 من هو النبّي الذي شق هللا القمر من أجله في إحدى المعجزات السماويّة من أجل إقناع القوم؟ السؤال: •

  إدريس عليه الّسالم، رسول هللا محّمد صلّى هللا عليه وسلّم. نبي هللا عيسى عليه الّسالم، نبّي هللا الخيارات: •

 رسول هللا محّمد صلّى هللا عليه وسلّم.  اإلجابة: •

 من هو النبّي الذي هرب من فرعون في الماء، شاقًا البحر بعصاه، فأنجاه هللا وأغرق فرعون وجنوده؟ السؤال: •

 وسى النبّي، عيسى ابن مريم.رسول هللا محّمد صلّى هللا عليه وسلّم، م الخيارات: •

 اإلجابة: نبّي هللا موسى عليه الّسالم. •

 من هو النبّي الذي كان من أشد الُمحبيّن للخيول؟  السؤال: •

 نبّي هللا نوح عليه الّسالم، نبّي هللا لوط عليه الّسالم، نبّي هللا سليمان عليه السالم.  الخيارات: •

 اإلجابة: نبّي هللا سليمان عليه السالم. •

  الحج أسئلة دينية عامة عن

إّن الحج إلى بيت هللا الحرام هو أحد األركان األساسيّة التي يقوم عليها الّشرع اإلسالمي، وانطالقًا من تلك األهمية نقوم  

 على تناوله عبر أبرز أسئلة عن الحج لمختلف االعمار، في الخيارات اآلتية:

 ما هي الّشروط األساسيّة في أداء طاعة الحج؟  السؤال: •



 

 

 خمسة شروط جاءت وفق الترتيب اآلتي: اإلسالم، البلوغ، العقل، الحريّة، القدرة سواء بالصّحة أو المال.  اإلجابة: •

 متى يبدأ الحج، ومتى ينتهي؟ السؤال: •

و الحّجة، وتنتهي مع يوم الثالث عشر من ذات يستمّر على ستّة من األيام التي تبدأ مع الثّامن من شهر ذ اإلجابة: •

 الّشهر.

 ما هو أعظم أيذام الحج، وأعظم يوم طلعت عليه الشمس؟  السؤال: •

 هو يوم عرفة، ويقوم الحّجاج خالله بأداء وقفة عرفة.  اإلجابة: •

 ماذا يُطلق على يوم النّحر في آيات هللا تعالى التي جاءت في القرآن الكريم؟  السؤال: •

 هو ذاته يوم الحج األكبر. اإلجابة: •

 ما هو يوم التروية من أيذامك الحج، ومتى؟  السؤال: •

 اإلجابة: هو اليوم األّول من الحج، ويكون مع الثّامن من شهر ذو الحّجة لكّل عام هجري.  •

 ما هو المقصود بيوم النحر من أيام الحج؟  السؤال: •

حّجاج بيت هللا بسنن أهّمها رمي الحجارة، ثّم النَّحر،  هو اليوم العاشر من شهر ذو الحّجة، وفيه يقوم اإلجابة: •

 والَحلق، ثّم التَّقصير، ثّم يقومون إلى الطواف حول الكعبة، ويقومون بعمليّة السعي بين الصفا والمروة.

  اسئلة دينية عامة الصوم مع الحل

صلّى هللا عليه وسلّم من مّكة المكرمة إلى المدينة  فرض هللا طاعة الّصيام على أّمة اإلسالم منذ السنة الثانية لهجرة النبّي 

 المنّورة، والتي تشمل على الكثير من اإليجابيات، واستنادًا على ذلك نقف مع أقوى أسئلة عن الّصوم:

 انه وتعالى؟كم عدد الّشهور الرمضانية التي صام بها رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم حتّى توفّاه هللا سبحالسؤال:  •

 تسع رمضانات حتّى وفاته.اإلجابة:  •

 ما هو األصل اللغوي في معنى كلمة رمضان؟السؤال:  •

 إّن أصل كلمة رمضان يعود إلى الرمض، وهو شدّة العطش في األجواء الحاّرة من الّصيف.اإلجابة:  •

 ما هو الثّواب الذي يتلقاه الُمسلم عن صيام شهر رمضان الُمبارك؟السؤال:  •

 ؟إّن أجر الصيام هلل تعالى وهو من يقضي به، فلكّل إمرٍء ما نوىاإلجابة:  •

 كيف يُمكن لإلنسان الُمسلم أن يحصل على أجر صيام الدّهر كاماًل؟السؤال:  •

 عبر صيام شهر رمضان، وإلحاقه بستّة من شهر شّوال.اإلجابة:  •

 ما هي الغاية من فرض عبادة الّصوم على الُمسلمين في كّل سنة؟ السؤال:  •

 أن يتعلم الُمسلم الّصبر على الطاعة، وأن يتربّى في مدرسة رمضان كيف يمنع النّفس عن الّشهوات.اإلجابة:  •

  اسئلة دينية عامة عن السيرة النبوية

النبّي محمد من القصص المميّزة التي نقف معها بعين الُحب واالحترام، كنايةً عن األمانة والُمعاناة التي عاشها تُعتبر سيرة 

 من أجل أن تصل رسالة اإلسالم إلى الجميع، وعن ذلك نطرح لكم أقوى أسئلة من السنّة النبويّة: 

و وضعوا الشمس في يميني، والقمر في شمالي  ما هو الّسبب في قول رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم "ل السؤال: •

 على أن أترك هذا الدّين"؟ 

الّسبب هو تحالف القبائل في قريش على إغراء رسول هللا بالمال والنساء من أجل أن يتخلّى عن رسالة   اإلجابة: •

 اإلسالم.

 ته من مّكة إلى المدينة؟ من هو الّصحابي الذي بات في فراش رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم أثناء هجر السؤال: •

 الّصحابي الجليل علي بن أبي طالب كّرم هللا وجهه. اإلجابة: •

 كم كان ُعمر الرّسول صلّى هللا عليه وسلّم عندما تزوج من السيدة خديجة رضوان هللا عليها؟ السؤال: •

 عام.  25كان ُعمره  اإلجابة: •

 قومه؟ الّسؤال: من هو عّم الّرسول الذي كان األشد عداًء له من  •

 أبو لهب.  اإلجابة: •

أحد أعمام الّرسول الذي كان من الفرسان األشدّاء الذين تهابهم القبائل، وكان يُطلق عليه لقب صيّاد  السؤال: •

 األسود، فمن يكون؟



 

 

 سيّدنا حمزة رضي هللا عنه وأرضاه. اإلجابة: •

 ل شهر رمضان الُمبارك؟ما هي الغزوات التي قام بها رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم خال السؤال: •

 غزوة بدر، وغزوة فتح مّكة. اإلجابة: •


