
 

 

   اسئلة واجوبة دينية

تحمل تلك األسئلة مع طيّات الحروف عدد واسع من المعلومات الدينيّة التي من شأنها أن تزيد من رصيد اإلنسان الُمسلم  

 :الثقّافي والدّيني، والتي يُمكن اغتنامها في المسابقات على اختالفها، وعن ذلك نطرح لكم أقوى أسئلة دينيّة

 اإلجابة السؤال

ما هي العبادة التي جاء فيها أنّها لو صلحت يوم الحساب 

 لصلح ما بعدها، ولو فسدت يوم الدّين لفسد ما بعدها؟
 .الّصالة

ما هي الّطاعة الُمباركة التي جعلها هللا تعالى حكًرا على من 

 يستطيع أدائها على الّرغم من أنها فرض ُمنّزل؟ 
 .حّج البيت لمن استطاع إليه سبياًل 

من هي الّسيدة التي توفّاها هللا بعد وفاة الّرسول صلّى هللا  

 عليه وسلّم؟ 
رضي هللا عنها وأرضاها-فاطمة الزهراء  - 

األشهر من شهر رمضان التي صامها رسول هللا كم عدد 

 صلى هللا عليه وسلم حتّى توفّاه هللا تعالى؟
 .تسع رمضانات كاملة

ما هو الّسبب في تسمية الحّجة األخيرة للرسول الُمصطفى  

 بحّجة الوداع؟ 

ألنّها الحّجة التي بها على النّاس خطبة الوداع، التي بكى 

 .خاللها الّصحابة

واجوبة دينية للمسابقاتفقرة اسئلة    

إّن المسابقات الدينيّة هي أحد نوافذ الخير التي تزيد من عزيمة البحث الديني، وتزيد من رصيد الّطالب والمتسابقين على 

حدٍّّ سواء، وهي من األمور التي يجري إعدادها على اختالف المراحل، واستنادا على ذلك نقوم على طرح أقوى أسئلة  

في اآلتيدينية للمسابقات  : 

 من هو النبّي الذي اشتهر في أنّه صابر على البالء حتّى أكرمه هللا تعالى؟ :السؤال •

 .نبّي هللا أيّوب عليه الّسالم :اإلجابة

 من هو النبّي الذي رأى إحدى عشر كوكبًا والشمس والقمر تسجد له؟  :السؤال •

 .نبّي هللا يوسف عليه الّسالم :اإلجابة

الذي طلب أن يرى هللا سبحانه وتعالى، فأماد هللا الجبل من أمامه، حتّى خّر ُمعتذًرا؟من هو النبّي  :السؤال •  

 .نبّي هللا موسى عليه الّسالم :اإلجابة

 ما هي الهواية التي اشتهرت عن سيدنا سليمان عليه الّسالم؟  :السؤال •

 .ُحبه المفرط للخيل :اإلجابة

سلم الملك خلفًا لوالده؟كم كان ُعمر نبّي هللا سليمان عندما ت :السؤال •  

عام فقط 12كان عمره  :اإلجابة . 

 ما هي القبلة األولى التي صلّى إليها المسلمون قبل اعتماد الكعبة؟ :السؤال •

 .المسجد األقصى في القدس :اإلجابة

 اسئلة واجوبة دينية عن الصالة

وقد شدّدت اآليات القرآنيّة على ذلك، كذلك األمر تُعتبر الّصالة أحد أهم وأبرز األركان الدينية في العقيدة اإلسالميّة، 

 :أحاديث الحبيب الُمصطفى، وعن تلك األهمية نقوم على طرح أبرز أسئلة دينية عن الّصالة في اآلتي

 اإلجابة السؤال

ما هو ترتيب الّصالة بين األركان األساسيّة التي يقوم عليها 

 الّشرع اإلسالمي؟
 .هي الركن الثاني بعد شهادة التّوحيد

ما هي الّصالة األولى التي صاّلها الحبيب الُمصطفى بعد  

 تحويل القبلة إلى الكعبة الُمباركة في مّكة؟
 .كانت صالة العصر



 

 

الحرام عن الصلوات  كم يزيد أجر الّصالة في المسجد  

 العادية في المنازل؟ 

إّن الصالة في المسجد الحرام بمائة ألف صالة من الصلوات  

 .العاديّة

 ما هي المساجد التي أمر رسول هللا بشدّ الرحال إليها؟ 
المسجد الحرام، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد  

 .األقصى

 بعد اإلفطار في ما هي الّصالة النبوية التي أدّاها رسول هللا

 أيام رمضان؟ 
 .صالة التراويح

ما هما الرّكعتين التان ساوتا ملك الدّنيا وما عليها، وفي 

 رواية ُحر النِعم، أو ما طلعت عليه الّشمس؟ 
 .ركعتي السنّة قبل صالة الفجر

 اسئلة واجوبة دينية عن الرسول 

يحظى الحبيب الُمصطفى بكثير من الّصفات التي جعلت منه حبيبًا طيّبًا ألبناء العالم اإلسالمي، وعن تلك المحبّة الكبيرة  

في اآلتي -صلّى هللا عليه وسلّم-التي نحملها في الّصدر، نسرد لكم باقة من أقوى أسئلة عن الرسول محّمد  : 

لُمصطفى محّمد صلّى هللا عليه وسلّم؟ متى كان موعد الميالد لشخص الحبيب ا :السؤال •  

 .ولد الّرسول في الثاني عشر من ربيع األول في يوم االثنين في عام الفيل :اإلجابة

 ما هي البالد التي سافر إليها رسول هللا وهو فغي ُعمر اثنا عشر عاًما برفقة عّمه أبي طالب؟ :السؤال •

 .بالد الّشام :اإلجابة

 كم كان ُعمر الّرسول محّمد صلّى هللا عليه وسلّم عندما بدأ بالدعوة إلى دين هللا؟  :السؤال •

 .أربعين عام :اإلجابة

ول هللا قبل أن تبدأ به الدّعوة إلى دين اإلسالم؟ ما هي الّصفات التي ُعرفت في رس :السؤال •  

 .ُعروف بأنّه الّصادق األمين :اإلجابة

 من هم القوم الذين بُعث لهم سيّدنا محمد صلّى هللا عليه وسلّم ليخرجهم من الّظلمات إلى النّور؟؟  :السؤال •

 .هو خاتم الرسل، ورسول للعالمين عاّمة :اإلجابة

الُحزن الذي عاناه رسول هللا مع عام الحزن؟ ما هو الّسبب في  :السؤال •  

 .وفاة السيدة خديجة، ووفاة عّمه أبو طالب :اإلجابة

 اسئلة واجوبة دينية وثقافية مع الخيارات 

إّن الثقافة الدينيّة هي احد األمور المميّزة التي تزيد من أناقة تفكير اإلنسان وتزيده من القّوة في اإلقبال على َمسارات العُلوم  

ألخرى، وعن ذلك نقوم على طرح باقة من أفضل أسئلة دينية للُمسابقات مع الخيارات في اآلتيا : 

 اإلجابة  الخيارات السؤال

من هو النبّي الذي جاءت قّصته في 

 سورة البقرة؟

 .نبّي هللا موسى عليه الّسالم •

 .نبّي هللا يوسف عليه الّسالم •

نبّي هللا محّمد صلّى هللا عليه   •

 .وسلّم

 . هللا موسى عليه الّسالمنبيّ  •

من هو النبي الذي لم يؤمن به أي أحد  

من قومه بعد أن جاءهم برسالة التوحيد  

 هلل تعالى؟

 .نبّي هللا نوح عليه الّسالم •

 .نبّي هللا لوط عليه الّسالم •

 .نبّي هللا موسى عليه الّسالم •

 .نبّي هللا لوط عليه الّسالم •

من هو النبّي الذي بعثه هللا تعالى إلى  

 قومين مختلفين في مّرتين مختلفتين؟ 

 .نبّي هللا موسى عليه الّسالم •

 .نبّي هللا إدريس عليه الّسالم •

 .نبّي هللا نوح عليه الّسالم •

 .نبّي هللا إدريس عليه الّسالم •



 

 

ما هو الركن اإلسالمي الذي لم يُحدّد به  

ر هلل تعالى؟أجر معيّن، وإنّما تُرك االج  

 .صوم رمضان •

 .حج البيت •

 .صالة الجمعة •

 .صوم رمضان •

، وهبط به -عليه الّسالم-يوم ُخلق به آدم

آدم، وتاب هللا على به على آدم، ومات  

 به آدم، فما هو هذا اليوم؟ 

 .يوم الجمعة •

 .يوم االثنين •

 .يوم عرفة •

 .يوم الجمعة •

ما هي الليلة التي ساوت في أجرها أجر 

عام من العبادة والّطاعات، ومتى   84

 تكون هذه الليلة؟ 

ضانليلة القدر في شهر رم • . 

 .ليلة عرفة في موسم الحج •

 .ليلة الجمعة •

 .ليلة القدر في شهر رمضان •

 اسئلة واجوبة دينية للنساء 

أحكام هللا وآياته بعدد واسع من القوانين التي تقوم على تنظيم الحياة العامة للنساء والرجال، وعن ذلك الّصدد نقوم  جاءت

تيعلى طرح باقة من أقوى أسئلة دينيّة للنساء في اآل : 

 كم عدد اآليات في السورة القرآنيّة التي تحمل اسم سورة النساء؟ :السؤال •

آية 176يصل تعداد آياتها إلى  :اإلجابة . 

 من هي الصحابيّة الجليلة التي شاركت في معركة، فقتلت تسعة من الروم بعامود قسطاطها؟ :السؤال •

 .أسماء بنت يزيد بنت السكن بن األنصار :اإلجابة

من هي السيّدة الُمسلمة التي أشأت مسجد القيروان، فصارت أّول جامعة في تاريخ العالم اإلسالمي   :السؤال •

 والعالم؟ 

 .فاطمة الفهري، وهي من ساللة الّصحابي عقبة بن نافع :اإلجابة

الم؟من هي السيدة التي تزّوجها إبراهيم عليه الّسالم، وأنجب منها سيّدنا إسماعيل عليه السّ  :السؤال •  

 .السيّدة هاجر :اإلجابة

 من الُمسلمات الصحابيات شارك في غزوة بدر، أّول غزوة في تاريخ اإلسالم؟ :السؤال •

شارك كالا من الصحابيات الجليالت )عائشة بنت أبي بكر الصديق، حمنة بنت جحش، أم سليط، أم  :اإلجابة

هللا عنهنّ  عمارة نسيبة بنت كعب، أم سليم وأم أيمن بركة الحبشية( رضي . 

 


