
 

 

 اسئلة دينية عن االنبياء واجوبتها 

إّن قصص األنبياء سالم هللا عليهم جميعًا، هي إحدى المنارات التي نتعلّم منها الدّروس، ونستقي عنها الِعبر، فهم المنارات  

 التي نهتدي بِهداها إلى سراط هللا المستقيم، وعن أنبياء هللا نسرد لكم أقوى أسئلة عن األنبياء للمسابقات في اآلتي:

 اش لمدّة ألف عام، وكان أّول أنبياء هللا على األرض؟ من هو النبّي الذي ع السؤال: •

 هو نبّي هللا آدم عليه السالم. اإلجابة: •

 من هم اكثر أهل األرض تقتياًل بالُرسل منذ فجر التكوين؟  السؤال: •

 اليهود. اإلجابة: •

 ةً منه؟ من هو النبّي الذي ألقاه إخوته في البئر، وادعو زوًرا أّن الذي قد أكله حقدًا وغير السؤال: •

 اإلجابة: نبّي هللا يوسف عليه الّسالم. •

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

 -عليه الّسالم-اإلجابة: نبّي هللا سليمان  •

 كم كان ُعمر سيّدنا سليمان النبّي عندما استلك الملك خلفًتا ألبيه؟ السؤال: •

 كان ُعمره اثنا عشر عاًما فقط. جابة:اإل •

ا من ظلم فرعون، فأنجاه هللا وأهلك فرعون ليكون لمن خلفه آية؟  • ًً  السؤال: من هو النبّي الذي شّق البحر هرَب

 -عليه الّسالم-نبّي هللا موسى   اإلجابة: •

 اسئلة دينية صعبة عن االنبياء

لطالما كانت حياة األنبياء وتاريخهم الُمهم هي أحد األمور التي ننظر إليها بعين الّرعاية عاًما بعد آخر، لما لتلك التفاصيل  

 هم األمينة، وعن ذلك نطرح اآلتي: الّشخصيّة من دور في رسم مالمح شخصيّات

-ما هي الّصفات التي وردت في كتاب هللا، والتي تتحدّث عن مالمح ومعالم شخصيّة نبّي هللا إدريس  السؤال: •

 ؟ -ليه السالمع

 الّصدق والّصبر والحكمة، وأنه كان رجاًل صاحب مكانة رفيعة في أبناء قومه. اإلجابة: •

 قومه، وكيف انتهت؟ كم عدد السنوات التي استمّرت خاللها دعوة نبّي هللا نوح ل  السؤال: •

 سنة، وانتهت تلك الدّعوة بغرق القوم. 950استمّرت الدعوة لمدّة تسعة قرون ونصف، أي  اإلجابة: •

من هو النبّي الذي كيد به شًرا، وُرمي في البئر، حتّى اصطفاه هللا تعالى فصار عزيز مصر بعد سنوات   السؤال: •

 من الفراق عن والده؟ 

 -عليه الّسالم-اإلجابة: هو نبّي هللا يوسف  •

 من هو النبّي الذي لم تُقبض روحه في األرض، وإنّما تّم األمر في الّسماء أثناء ارتفاعه؟ الّسؤال: •

 نبّي هللا إدريس عليه الّسالم. اإلجابة: •

 من هو النبّي الذي يسّمى بانّه كليم هللا؟  السؤال: •

 نبّي هللا موسى عليه الّسالم. اإلجابة: •

 األّول الذي كتب قول البسملة بسم هللا الّرحمن الّرحيم؟ السؤال: من هو النبّي  •

 نبّي هللا سليمان عليه الّسالم. اإلجابة: •

 السؤال: من هو النبّي الذي أُمر بالّصيام عن الكالم والحديث والِحوار لمدّة ثالثة أيّام كاملة؟ •

 زكريا عليه الّسالم.  اإلجابة: •

 اسئلة دينية عن االنبياء لالذاعة المدرسية

لُمهّمة عن األنبياء وفق ترتيب، مميّز نستمع  وعبر أثير اإلذاعة الصباحيّة المدرسيّة، ال بدّ من التعرف عن باقة من األسئلة ا

 إليه بصوت أحد الزمالء الّطالب، وفق اآلتي:

 من هو النبي الذي شّق القمر؟ السؤال: •

 نبّي هللا محّمد صلّى هللا عليه وسلّم.  اإلجابة: •

 من هو النبّي الّطيب الذي أرسله إلى قومه مّرتين على التّوالي، فمن هو؟  السؤال: •



 

 

 نبّي هللا إدريس عليه الّسالم. اإلجابة: •

 من هو النبّي الذي عاقبه هللا في ظلمات البحر لياًل، بعد أن التهمه الحوت؟ السؤال: •

 نبّي هللا يونس عليه الّسالم. اإلجابة: •

 لذي أمره هللا تعالى أن يبنى سفينة كبيرة، حتّى سميّت بسفينة الخلق؟من هوا لنبّي ا السؤال: •

 اإلجابة: نبّي هللا نوح عليه الّسالم. •

 من هو النبّي الذي أسرى به هللا لياًل من مّكة المكّرمة إلى المسجد األقصى، وأعاده وفراشه لم يبرد حتّى؟ السؤال: •

 نبّي هللا محمد صلّى هللا عليه وسلم.  اإلجابة: •

من هو النبّي الذي سّخر هللا الجن واإلنس والّريح، والّطير والحيوان والشجر، فجعل له الملك الذي لن   السؤال: •

 يكون لسواه؟

 نبّي هللا سليمان عليه الّسالم. اإلجابة: •

 اسئلة دينية عن االنبياء للمسابقات

متلكها الّطالب، وتعمل تلك األسئلة على تذخير المخزون الديني  تزيد تلك المسابقات الدينيّة المميّزة من المعرفة التي ي

 للتعّرف على أهم القصص، وفي ذلك نطرح أقوى أسئلة للمسابقات:

 من هو آخر األنبياء وِختام الُمرسلين؟  السؤال: •

 .-صلّى هللا عليه وسلّم -نبّي هللا ورسوله محمد ابن عبد هللا اإلجابة: •

 من هو النبّي الذي رافق الخضر عليه الّسالم في رحلة البحث عن العلم في أرجاء العالم؟  السؤال: •

 نبّي هللا موسى عليه الّسالم. اإلجابة: •

 السؤال: كم كان طول أّول األنبياء آدم عليه الّسالم؟  •

 ذراًعا عليه الّسالم.  60كان طوله  اإلجابة: •

 من هو النبي الذي وهبه هللا القُدرة على شفاء المرضى، وعالج البرص، وإعادة الحياة؟  السؤال: •

 نبّي هللا عيسى عليه الّسالم. اإلجابة: •

 ما اسم زوّجة سيّدنا أيوب عليه السالم؟؟  السؤال: •

 رحمة، وقيل بأنها ليا.  اإلجابة: •

 الكريم الذي بكى من اجل فِراقه جذع شجرة، فسمعه النّاس جميعًا؟  من هو النبي السؤال: •

 . -صلّى هللا عليه وسلّم-نبّي هللا محّمد  اإلجابة: •


