
 

 سؤال وجواب عن المولد النبوي الشريف لالذاعة المدرسية

 

كان يوم ميالده حدثاً مفصليّاً غيّر مجرى التّاريخ، فقد جاء حامالً معه الخير للعالم 

األرض، نعم، ومن سواه النبّي بأسره، وغدا واحداً من أعظم القادة الذين شهدتهم 

محّمد خير البشريّة، واآلن سوف نبدأ فقرة سؤاٌل وجواٌب عن النبّي محّمد لإلذاعة 

المدرسيّة، والتي سيقّدمها الّطالب الخلوق )اسم الّطالب( فليتفّضل لمنصة اإلذاعة مع 

 :الشكر الجزيل

 

؟السؤال: ما هو اسم والدة النبّي محّمد صلى هللا عليه وسلم  

 .اإلجابة: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة

السؤال: ولد الرسول صلى هللا عليه وسلم وقد كان يتيم األب، فمتى مات أبوهُ عبد 

 هللا؟

 .اإلجابة: مات وأمه آمنة تحمله في أحشائها لشهرين فقط

 السؤال: ما هو نسب النبّي صلى هللا عليه وسلّم؟

ب النبّي صلى هللا عليه وسلم إلى ساللة النبّي إبراهيم الخليل أبو اإلجابة: يعود نس

 .البشريّة

 السؤال: ما هو اسم النبّي محّمد صلى هللا عليه وسلّم كامالً؟

اإلجابة: إن االسم الكامل للنبّي هو محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن َهاشم بن 

ةَ بن كَ  ْعب بن لَُؤّي بن غاِلب بن فِْهر بن ماِلك عبد َمنَاف بن قَُصّي بن ِكالب بن ُمرَّ

بن النَّْضر بن ِكنَانَة بن ُخَزْيمة بن ُمْدِركة بن إْليَاس بن ُمَضر بن نَِزار بن َمعَّد بن 

 .َعدنان

 

 

واجابتها عن المولد النبوي أسئلة  

 

عند مناسبة المولد النبوي الشريف التي يقام فيه المسابقات حيت يتم فيه طرح بعض 

ئلة، وتقام ذكرى مولد النبوي الشريف في المؤسسات والمدارس والجمعيات األس

والبرامج التلفازية المختلفة، وفيما يأتي نرفق جملة من األسئلة واألجوبة عن مولد 

 :خير الخلق

 

 الّسؤال: من هي مرضعة النبّي محّمد صلى هللا عليه وسلّم؟

وسلّم هي حليمةُ السعديّةالجواب: إن مرضعة الّرسول محّمد صلى هللا عليه   

 السؤال: كم كان عمر الرسول عندما أرضعته حليمة السعدية؟



 

الجواب: أرضعت حليمة السعديّة النبّي منذ عامه األّول، واستمرت برعايته حتى 

 .عامه الّرابع

 السؤال: ما هي جنسية الرسول صلى هللا عليه وسلم؟

ة ما باتفاق من أهل العلم، فقد جاء الجواب: ال يصح القول أن النبّي من جنسية دول

 .ُمرسالً للبشر أجمعين وليس لقوٍم فقط

 السؤال: كم عدد السنوات التي عاشها الرسول؟

 ً  .الجواب: عاش النبّي صلى هللا عليه وسلّم ثالث وستين عاما

 

 

 متى ولد الرسول سؤال وجواب

 

والتي يتم طرحها في كثيرة هي األسئلة واالستفسارات الواردة عن النبّي محّمد 

الُمسابقات الّدينيّة، والكثير من األلعاب اإللكترونيّة، وفيما يأتي جملة من األسئلة 

 :التي تدور حول هذا الموضوع

 

 السؤال: متى ولد الرسول صلى هللا عليه وسلم؟

 .اإلجابة: ولد الّرسول في عام الفيل

  عليه وسلم؟السؤال: ما هو التاريخ الهجري لوالدة الرسول صلى هللا

اإلجابة: في يوم الثاني عشر من ربيع األولى حسب رأي أهل الّسنة والّجماعة، بينما 

 .يصادف اليوم الّسابع عشر من الشهر نفسه برأي الّشيعة

 السؤال: ما هو التاريخ الميالدي لوالدة الرسول صلى هللا عليه وسلم؟

بي محمدمن العام الميالدي ولد الن 571اإلجابة: في السنة  . 

 السؤال: ما هو عمر الرسول صلى هللا عليه وسلم عن ما توفي في السنة القمرية؟

ً  63اإلجابة:  عاما  

. 

الرسول لألطفال عن أسئلة  

 

يتعلّم األطفال بطريقة السؤال والجواب أكثر من طرق التعلّم األخرى، وفيما يأتي 

لنرفق جملة من األسئلة واألجوبة عن النبّي لتعليم األطفا : 

 

 السؤال: بأّي يوٍم ُوِلَد الّرسول صلّى هللا عليه وسلّم؟

 .الجواب: ُوِلَد الّرسول بيوم االثنين

 السؤال: كم عدد خصال الرسول؟



 

الجواب: خصال النبّي وصفاته كثيرة، وال يُمكن عّدها، وليست فقط الخصال العشر 

 .التي وردت في الحديث الّشريف

محمد؟السؤال: كم عدد أبناء النبي   

الجواب: إن عدد أبناء النبّي الصبية ثالثة، وكلّهم لم يكونوا من مواليد الحياة، أّما من 

 .اإلناث فكان لديه أربعة

لماذا لم يرزق النبي بولد؟ السؤال:  

الجواب: الحكمة من وفاة أبناء النبّي محّمد الصبية وهم صغار، بسبب مكانة النبّي 

انتشار الفتنة أن يكون من بين أبنائه نبّي بعد  محّمد عند الُمسلمين، وهذا خشية

 .محّمد، وهذا ألن النبّي محّمد خاتم األنبياء والُمرسلين إلى األرض

 

 

 مسابقة المولد النبوي فقرة سؤال وجواب

 

تقيم العديد من الّجهات الّرسميّة والحكوميّة مسابقات في يوم المولد النبوّي الّشريف 

وتجميع النّقاط، وفيما يأتي نرفق جملة من األسئلة التي عن طريق طرح األسئلة، 

 :تُطرح في هذا النّوع من الُمسابقات

 

 السؤال: ما اسم الغار الذي كان يلجأ له النبّي محّمد ليتعبّد فيه؟

 .الجواب: غار حراء

 .السؤال: من رافق النبّي في هجرته من مّكة المكّرمة للمدينة المنّورة

بد هللا بن أبي قحافة الُملقّب بأبي بكٍر الّصّديقالجواب: الصحابّي ع . 

السؤال: ما اسم الّرحلة التي انتقل فيها الّرسول على ظهر دابة تُدعى البُراق إلى 

 الّسماء؟

 .الجواب: اإلسراء والمعراج

 السؤال: كم عام امتدت دعوة النبّي محّمد صلى هللا عليه وسلّم؟

شرون عاماً، من ضمنها ثالث سنوات دعوة الجواب: امتدت دعوة النبّي ثالث وع

 .سّرية

 

 

 أسئلة نبوية سهلة

 

فيما يأتي نرفق جملة من األسئلة النبويّة الّسهلة التي يتم طرحها في األلغاز 

 :واأللعاب اإللكترونيّة واألُحجات



 

 

 السؤال: ما هو الكتاب الذي نزل على سيدنا محمد؟

 .الجواب: القرآن الكريم

المهنة التي عمل فيها النبّي قبل أن يعلم أمر رسالته؟السؤال: ما هي   

 .الجواب: رعي األغنام

 السؤال: ما هي أول آية نزلت على النبّي محّمد صلى هللا عليه وسلم؟

 .الجواب: اقرأ باسم ربّك الذي خلق

 السؤال: من هو أول من آمن بالنبي من الصبيان؟

بيّ اإلمام علي بن أبي طالب ابن عّم الن الجواب: . 


