
 

 اسئلة دينية اسالمية للمسابقات 

 

 

 دينية إسالمية للمسابقات صعبة مع خيارات أسئلة 

ترد في المسابقات الدينية الكثير من األسئلة الدينية مع خيارات لهذه األسئلة، وفيما يأتي نعرض مجموعة من األسئلة الدينية 

 :اإلسالمية للمسابقات مع خيارات

 من هو الصحابي الجليل الذي كان يُلقّب بحبر األمة؟ :السؤال •

 (بد هللا بن عباس رضي هللا عنه / عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه / عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهع) :الخيارات

 .عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه :الجواب

 من هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي هللا عنه؟ :السؤال •

 (عبد الرحمن بن صخر الدوسي / عبد الرحمن بن عوف / أنس بن مالك) :الخيارات

 .عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي هللا عنه :الجواب

 من هو ثاني الخلفاء الراشدين؟  :السؤال •

 (علي بن أبي طالب رضي هللا عنه / عمر بن الخطاب رضي هللا عنه / خالد بن الوليد رضي هللا عنه) :الخيارات

 .عمر بن الخطاب رضي هللا عنه :الجواب

 ولكنه لم يغُز؟ -صلَّى هللا عليه وسلَّم-هللا ما هي أول غزوة خرج بها رسول  :السؤال •

 (غزوة بدر / غزوة ودان / غزوة خيبر) :الخيارات

 .غزوة ودان :الجواب

 ما هو اسم الغزوة التي حفر فيها المسلمون خندقًا حول المدينة المنورة؟  :السؤال •

 (غزوة بدر / غزوة األحزاب / غزوة أُحد) :الخيارات

 .غزوة األحزاب :الجواب

 أسئلة دينية صعبة عن األنبياء

 :تضّم النقاط اآلتية مجموعة مميزة من األسئلة الدينية الصعبة عن األنبياء

 كم عدد األنبياء المذكورين في القرآن الكريم؟  :السؤال •

 .نبيًا ورسوًل  25 :الجواب

 من هو النبي الذي ُعرف بحبيب هللا؟ :السؤال •

 .هو نبي هللا محمد صلَّى هللا عليه وسلَّم :الجواب

 من هو النبي الذي آمن به جميع قومه ولم يبق من قومه أحد لم يؤمن به؟  :السؤال •

 .هو نبي هللا يونس عليه الصالة والسالم :الجواب

 من هو النبي الذي دعا هللا تعالى بالدعاء اآلتي: }إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين{؟ :السؤال •

 .هو نبي هللا أيوب عليه الصالة والسالم :الجواب

 من هم أولو العزم من الرسل واألنبياء؟  :السؤال •

نبي هللا موسى ونبي هللا عيسى ونبي هللا نوح ونبي هللا إبراهيم ونبي هللا محمد عليهم الصالة والسالم  :الجواب

 .أجمعين



َع اْلَكافِِريَن{ وهي آية من آي :السؤال • عَنَا َوَل تَُكن مَّ  ات كتاب هللا تعالى؟ من هو النبي الذي قال: }يَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ

 .هو نبي هللا نوح عليه الصالة والسالم، قال هذه الجملة لبنه عندما فار التنور وبدأ الطوفان العظيم :الجواب

 أسئلة دينية صعبة عن رمضان

وفيما  إّن شهر رمضان هو شهر الخير والرحمة والبركة، وهو الشهر الذي فرض هللا تعالى فيه الصيام على المسلمين أجمعين، 

 :يأتي نقدّم أصعب األسئلة الدينية عن شهر رمضان المبارك

 في أي سنة فرض هللا تعالى صيام رمضان على المسلمين؟ :السؤال •

 .في السنة الثانية للهجرة :الجواب

 شهر رمضان المبارك في حياته؟ -صلَّى هللا عليه وسلَّم-كم عدد السنوات اليت صام فيها رسول هللا  :السؤال •

صلَّى هللا عليه  -رمضانات، فقد فُرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، وتوفّي الرسول  9سنوات فقط، أي  9 :بالجوا

 .للهجرة 11في السنة  -وسلَّم

 ما هي الغزوة التي خاضها المسلمون في شهر رمضان المبارك؟ :السؤال •

 .غزو بدر :الجواب

 رك؟متى موعد ليلة القدر في شهر رمضان المبا :السؤال •

 .في الليالي الوترية من األيام العشر األواخر من شهر رمضان :الجواب

 ما هي الصالة التي يصليها المسلمون في شهر رمضان فقط؟ :السؤال •

هي صالة التراويح، وهي التي تُعرف باسم صالة القيام في رمضان، وتُصلَّى بعد النتهاء من أداء صالة   :الجواب

 .العشاء مباشرة

  

 


