
 

 

 اسئلة مسابقات دينية عن االنبياء

إن أنبياء هللا تعالى هم رسل الحق، وأصحاب القصص التي نتعلّم منها الثّبات على طاعة هللا، وعلى طرق الوصول إلى  

  اإليمان المطلق باهلل ورساالت التوحيد، وعن ذلك نستمع إلى فقرة المسابقة اآلتية:

 من هم أنبياء هللا الذين شاركوا في بناء الكعبة الُمشّرفة؟  السؤال: •

 نبّي هللا إبراهيم، ونبي هللا إسماعيل عليهما من هللا الّسالم. ابة:اإلج •

 كم عدد األنبياء الذين ورد ذكرهم في كتاب هللا تعالى؟  السؤال: •

 نبي ورسول. 25جاء ذكر  اإلجابة: •

 ما هي المعجزة األكبر التي جاء بها سيّدنا محمد صلّى هللا عليه وسلّم؟  السؤال: •

 جزة القرآن الكريم الباقية. شّق القمر، ومع اإلجابة: •

 من هو النبّي الذي أسماه هللا تعالى باسمه الحالي؟ السؤال: •

 عليه الّسالم.-اإلجابة: نبّي هللا يحيى  •

 من هو النبّي الكريم الذي منحه هللا تعالى القُدرة على إحياء الموتى، وشفاء البرص وُمعالجة النّاس؟ السؤال: •

 الّسالم.نبّي هللا عيسى عليه  اإلجابة: •

 كم هي المدّة التي مكث بها سيّدنا يوسف عليه الّسالم في البئر؟ السؤال: •

 مكث مدّة ثالثة أيذام حتّى موعد إخراجه.  اإلجابة: •

 اسئلة مسابقات دينية لالطفال 

يتم تناول الكثير من األسئلة المميّزة في المسابقات الّطالبية التي يجري تقديمها لألطفال، حيث تتعدّد الخيارات الُمتاحة،  

 وعن ذلك نقوم على طرح باقة من أفضل وأقوى أسئلة لألطفال في اآلتي:

 لى المكانة التي لم يصلها أحد؟ من هو النبّي الذي لُقّب بأنّه حبيب هللا سبحانه وتعالى، واذلي وصل إ السؤال: •

 اإلجابة: رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم. •

 من هي الّسيدة التي تزّوجها سيدنا علي بن أبي طالب كّرم هللا وجهه، ومن هو والدها؟ السؤال: •

 فاطمة الزهراء، رضي هللا عنها وأرضاها، ووالدها هو رسول هللا عليه الّصالة والّسالم.  اإلجابة: •

 ما هو اسم الّطائر الذي كلّم سيّدنا سليمان النبي وأخبره عن مملكة سبأ وملكتها؟  :السؤال •

 الترجمة: طائر الهدهد.  •

من هو الحيوان الذي ساعد رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم في رحلة الهجرة، فقام على نسج خيوطه على   السؤال: •

 باب الغار؟

 العنكبوت.  الترجمة: •

 نا هللا تعالى عن قّصة ذي القرنين؟ في أي سورة حدّث السؤال: •

 سورة الكهف. اإلجابة: •

 اسئلة مسابقات دينية صعبة لالذكياء 

تعة، ويجري تناولها بكثير من الحفاوة بمختلف المراحل  وهي من المسابقات التي تحمل مع ُحروفها الكثير من التشويق والمُ 

 العُمريّة، وهو ما سنتحدّث به عبر الفقرة اآلتية، فنطرح لكم أجمل أسئلة مسابقات دينية لألذكياء: 

 السؤال: كم عدد الّصلوات التي تّم فرضها على رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم في المّرة األولى؟  •

 ة في اليوم الواحد. خمسين صال اإلجابة: •

 متى فرض هللا الّصيام في شهر رمضان الُمبارك على أّمة اإلسالم للمّرة األولى في عهد الّرسول؟  السؤال: •

 اإلجابة: في السنة الثانية للهجرة. •

 يُصنّف على أنّه أّول شخص على األرض قام على أداء عباده الّصيام، فمن هو؟  السؤال: •

 عليه الّسالم.هو نبّي هللا آدم  اإلجابة: •

، والتي جاء ذكرها في كتاب هللا تعالى؟ السؤال: •  ما هي اآلية األكثر طوالا

 آية الدين، ووردت في سورة البقرة.  اإلجابة: •



 

 

 ما هي الّطريقة التي اهلك هللا جّل وعلى بها قوم نبيّه هود عليه السالم، بعد رفضهم لدعوة اإليمان؟ السؤال: •

 بالّرياح القوية. اإلجابة: •

 اسئلة مسابقات دينية مع الخيارات

إّن المسابقات الدينيّة هي أحد األمور المميّزة في حياة المراحل التعليميّة، وهي ما نحرص على تبنيّه عبر باقة من 

 المسارات المميّزة، والخيارات األنيقة، والتي جاءت في اآلتي:

 من هو النبي الذي ولد من غير أب، ولم يموت حتّى اآلن؟ السؤال: •

 - عليهم الّسالم جميعاا-بّي هللا آدم، نبّي هللا يونس نبّي هللا عيسى، ن الخيارات: •

 نبّي هللا عيسى عليه الّسالم. اإلجابة: •

 من هو أّول من أُطلق عليه لقب أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين؟  السؤال: •

 يعاا( )سيّدنا أبا بكر الّصديق، سيّدنا عثمان بن عفّان، سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنهم جم الخيارات: •

 سيدنا عمر بن الخطاب. اإلجابة: •

 من هو النبّي الذي تحّولت عصاه بقّوة هللا تعالى إلى أفعى لتأكل سحر اآلخرين من سحرة فرعون؟  السؤال: •

 سيّدنا موسى عليه الّسالم، سيّدنا إبراهيم عليه الّسالم، سيّدنا هود عليه الّسالم.  الخيارات: •

 .سيّدنا موسى عليه الّسالم  اإلجابة: •

 ما هو الّشهر من أشهر السنة الهجريّة والذي يأتي قبل شهر رمضان الُمبارك؟  السؤال: •

 شهر رجب، شهر حزيران، شهر شعبان. الخيارات: •

 شهر شعبان.  اإلجابة: •

 من هنو النبّي الذي أرسله هللا تعالى إلى قومين مختلفين؟ السؤال: •

 نوح عليه الّسالم، نبّي هللا لوط عليه الّسالم. الخيارات: نبّي هللا إدريس عليه الّسالم، نبّي هللا  •

 بّي هللا إدريس عليه الّسالم. اإلجابة: •


