
 

 

 

 اسئلة دينية لالطفال لالذاعة المدرسية 

تشمل اإلذاعة المدرسيّة الصباحية على عدد من األسئلة المميّزة التي تقوم على تذخير ذاكرة الّطفل بعدد  

من المعلومات الدينيّة الُمهّمة على مّر العُصور، وعن ذلك نقوم على طرح أقوى أسئلة دينية لإلذاعة  

 الصباحية: 

 لطاعة التي إن صلحت صلح ما بعدها، وإّن فسدت فسد ما بعدها؟ ما هي ا السؤال: •

 طاعة الّصالة.  اإلجابة: •

السؤال: ما هو الركن اإلسالمي الذي خّصه هللا بمن استطاع أن يقوم به، على أنه أحد الفروض  •

 األساسيّة لمن استطاع فقط؟ 

•  .  اإلجابة: حج البيت لمن استطاع إليه سبيالا

 لذي عاقبه هللا بالتّيه في الّصحراء لمدّة أربعين عام؟ السؤال: من هو النبّي ا •

 اإلجابة: قوم نبّي هللا موسى.  •

 من هو الّصحابي األّول الذي استلم الخالفة عن رسول هللا في إقامة الدّولة اإلسالميّة؟  السؤال: •

 - رضي هللا عنه وأرضاه-أبو بكر الّصديق  اإلجابة: •

 عام في مّكة المكّرمة؟   25هللا وهو ابن ال  من السيدة التي تزّوجها رسول  السؤال: •

 السيّدة خديجة رضي هللا عنها وأرضاها.  اإلجابة: •

من هو الّصحابي الذي اقترح على رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم فكرة الخندق في  السؤال: •

 معركة األحزاب؟ 

 الصحابي سلمان الفارسي رضي هللا عنه وأرضاه. اإلجابة: •

 اسئلة دينية لالطفال عن االنبياء 

تعتبر سير األنبياء في كتاب هللا من الّسير الُمباركة التي تّم سردها من أجل أن يتعلم اإلنسان منها االمور  

اإليجابيّة واألصول في عبادة التوحيد هلل واإلخالص في القول والعمل، وعن ذلك نقوم على طرح األسئلة  

 فال عن األنبياء: اآلتية لألط

 من هو النبّي الذي آمن به جميع النّاس من أبناء قومه دون تخلّف من أحد؟  الّسؤال: •

 اإلجابة: نبّي هللا يونس عليه الّسالم. •

 من هو النبّي الذي يُلقب بأبو األنبياء ألّن جميع الدّيانات السماوية تعود إليه؟  السؤال: •

 نبّي هللا إبراهيم عليه الّسالم. اإلجابة: •

 من هو النبّي الذي رفعه هللا تعالى إلى الّسماء، وهو حّي إلى اآلن؟  السؤال: •

 اإلجابة: نبّي هللا عيسى عليه الّسالم. •

 النبي محّمد صلّى هللا عليه وسلّم عندما توفاه هللا تعالى؟  كم كان عمر السؤال: •

 عام.  63اإلجابة: كان ُعمره   •

من هو النبّي الذي كان يمتلك القدرة على التحدّث مع الحيوانات ومّكنه هللا من السلطة  السؤال: •

 على اإلنس والجان؟ 

 نبي هللا سليمان عليه الّسالم. اإلجابة: •

صلّى هللا عليه وسلم الذي وقف إلى جانبه ورعاه وحماه إاّل أنّه لم يؤمن   من هو عّم النبيّ  السؤال: •

 برسالته؟ 



 

 

 أبو طالب.  اإلجابة: •

 عن الصحابة اسئلة دينية لالطفال

إّن صحابة رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم كانوا على قدر المسؤوليّة وهم الذين اختارهم هللا تعالى ليكون 

 عوناا للُمصطفى في نقل أمانة الدّين إلى العالمين، وفي ذلك نقوم على طرح أبرز أسئلة عن الّصحابة: 

اع عن رسول هللا بالشعر ضد من يُحاول  من هو الّصحابي الذي أخذ على عاتقه الدّف السؤال: •

 هجوه؟ 

 - رضي هللا عنه وأرضاه-حّسان بن ثابت  اإلجابة: •

من هو الّصحابي الذي قاد جيوش المسلمين في معركة اليرموك وانتصر على الرذوم  السؤال: •

 فيها؟ 

 - رضي هللا عنه وأرضاه-خالد بن الوليد  اإلجابة: •

من هو الّصحابي الذي قام على جمع القرآن الكريم في كتاب موّحد بعد وفاة الرسول  السؤال: •

 محّمد صلّى هللا عليه وسلّم؟ 

 - رضي هللا عنه وأرضاه-هو سيدنا عثمان بن عفّان  اإلجابة: •

 سبيل هللا ؟ من هو الّصحابي صاحب أول رمية سهم في   السؤال: •

 - رضي هللا عنه وأرضاه-سعد بن أبي وقاص  اإلجابة: •

 من هو الّصحابي الجليل الذي لُقّب بأنّه امين سّر األّمة؟؟  السؤال: •

 - رضي هللا عنه وأرضاه-اإلجابة: الصّحابي أبوة عبيدة بن الجّراح  •

ة إلى مئة فارس من هو الّصحابي الذي قام على فتح باب أسوار خيبر، والذي كان بحاج السؤال: •

 حمله؟   من اجل

 - رضي هللا عنه وأرضاه-اإلجابة: سيدنا علي بن أبي طالب  •

 اسئلة دينية لالطفال للمسابقات مع الحل

تتولّى تلك المسابقات مسؤولية كبيرة في نشر أمانة العلم الدّيني والّشرعي، الذي يربط على قلب اإلنسان  

الُمسلم ويُصّوب االنتماء الدّيني في داخله، وعن ذلك نقوم على سرد أجمل أسئلة دينية لألطفال من مختلف 

 األعمار: 

د صلّى هللا عليه وسلّم لعدد من الِجراح التي  ما هي الغزوة التي تعّرض بها نبّي هللا محمّ  السؤال: •

 سالت فيها دماؤه؟ 

 اإلجابة: غزوة أحد.  •

 من هو قائد جيوش الكفّار في الغزوة التي ُهزم بها الُمسلمون في أحد؟  السؤال: •

 اإلجابة: خالد بن الوليد رضي هللا عنه وأرضاه.  •

 صلّى هللا عليه وسلّم على السمع من هما القبيلتان العربيّتان اللتان بايعتا رسول هللا السؤال: •

 والطاعة في المدينة المنّورة؟

 اإلجابة: األوس والخزرج. •

 السؤال: لماذا أطلق رسول هللا على أحد األعوام اسم عام الحزن، وما هو المميز فيه؟ •

 اإلجابة: هو العام الذي توفّي فيه عّمه أبو طالب، وزوجته خديجة رضي هللا عنها وأرضاها.  •

 من هو والد السيّدة حفصة أّم المؤمنين، التي تزوجها رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم؟  :السؤال •

 اإلجابة: سيدنا عمر ابن الخّطاب. •



 

 

 اسئلة دينية عن رمضان لالطفال

إّن شهر رمضان هو موسم الّطاعة الّسنويّة التي يشدّ بها الُمسلم العزم، ويعقد العزم على طاعة هللا وأداء 

الفروض والنّوافل التي أدّاها الحبيب الُمصطفى، وعن ذلك نقوم على طرح باقة من أقوى أسئلة عن شهر  

 رمضان في اآلتي: 

 نه وتعالى شهر رمضان على أّمة اإلسالم؟ في أّي األعوام الهجريّة فرض هللا سبحا  السؤال: •

 في السنة الثانية للهجرة. اإلجابة: •

 كم مرة صام رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم شهر رمضان كامالا حتّى وفاته؟ السؤال: •

 تسعة شهور.  اإلجابة: •

 ما هي الصالة التي يُؤدّيها الُمسلمون بعد صالة العشاء من كّل يوم رمضاني؟  السؤال: •

 صالة التراويح.  ة:اإلجاب  •

 ما هو الحكم الشرعي في صالة التراويح التي يؤدّيها الُمسلم طوال شهر رمضان فقط؟  السؤال: •

 اإلجابة: هي سنة نبويّة عن الّرسول محّمد صلّى هللا عليه وسلّم.  •

 ما هي الليلة التي أوصى رسول هللا بتحريّها لينال الُمسلم ما فيها من الخير والبركة؟  السؤال: •

 ليلة القدر خير من ألف شهر. إلجابة:ا •

 السؤال: ما هي الغزوات التي قام بها رسول هللا خالل شهر رمضان الُمبارك؟  •

 غزوة بدر، وغزوة فتح مّكة.  اإلجابة: •


