
 

 

 اسئلة دينية صعبة مع اجوبتها

إّن أجواء المسابقات اإلسالمية وغيرها تضفي على الجلسات طابع التحدي والحيوية والنشاط، ويبحث البعض 

 :عن أصعب األسئلة الدينية مع أجوبتها لرفع مستوى التحديات بين األفراد، وهو ما سيتم تقديمه فيما يأتي

 ما هي السورة التي أطلق عليها اسم واحد من كواكب السماء؟ :السؤال •

 .سورة القمر :الجواب

 من هو الشخص الذي عمل على تصنيف تفسير القرآن الكريم باإلسناد؟ :السؤال •

 .مالك بن أنس رضي هللا عنه :الجواب

 يم؟من هو النبي الكريم الذي ورد ذكره أكثر من غيره في آيات وسور القرآن الكر :السؤال •

 .سيدنا موسى عليه السالم :الجواب

 من هو الصحابي الجليل الذي أطلق عليه لقب ذي النورين؟  :السؤال •

 .سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنه :الجواب

 من هو ترجمان الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم؟  :السؤال •

 .سيدنا زيد بن ثابت رضي هللا عنه :الجواب

 تي كانت سبب دخول الفاروق في دين اإلسالم؟ما هي السورة ال :السؤال •

 .سورة طه :الجواب

 من هو أول المسلمين هجرةً إلى بالد الحبشة؟  :السؤال •

 .حاطب بن عمرو رضي هللا عنه :الجواب

 اسئلة دينية صعبة مع الخيارات 

 :فيما يأتيندرج لكم المزيد من أصعب األسئلة الدينية مع الخيارات واإلجابة الصحيحة ستكون بخط عريض 

 من هو النبي الكريم الذي قال هللا تعالى على لسانه في سورة هود: }َوَمآ أَنَاْ بَِطاِرِد الَِّذيَن آَمنُواْ{؟

 سيدنا نوح عليه السالم سيدنا هود عليه السالم  سيدنا محمد عليه الصالة والسالم 

 ما هي السورة الكريمة التي تدعى أم الكتاب؟

 سورة الرحمن سورة الفاتحة  سورة البقرة 

 ما هما السورتان اللتان أطلق عليهما الزهراوان؟ 

 البقرة وآل عمران  الرحمن ويس الفاتحة واإلخالص

 في األسماء اآلتية ما هو االسم الذي سميت أحد سور القرآن الكريم به؟

 النور فرقان ال الشافي 

 كم عدد خازني النار؟ 

19 20 70 

 اسئلة دينية صعبة عن االنبياء

يجب على كل المسلم أن يكون على علم بأغلب المعلومات التي تخص األنبياء عليهم السالم، وفيما يأتي أسئلة عن  

 :األنبياء

 من هم األنبياء الذي يوجد شك في شأن نبوتهم؟ :السؤال •

 .إخوة سيدنا يوسف عليه السالم، والخضر، وذو القرنين، وتُبع ولقمان :الجواب

 ون بأولو العزم؟ من الذين يعرف :السؤال •

سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، وابراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم أفضل الصالة   :الجواب

 .والسالم



 

 

 لماذا تم اختيار هؤالء الرسل ليكونوا أولو العزم؟ :السؤال •

بسبب المصاعب التي عاشوها في حياتهم واالبتالءات الشديدة التي مروا بهم رضوان هللا  :الجواب

 .م أجمعين، وربما ألسباب أخرى ال يعلما سوا هللا تعالىعليه

 ما اسم النبي الذي تعرض لالستهزاء من قبل قومه؟ :السؤال •

 .نوح عليه السالم :الجواب

 ما اسم النبي الذي دفن في نهر النيل؟ :السؤال •

 .سيدنا يوسف عليه السالم :الجواب

 من هو أول نبي قاتل في سبيل هللا تعالى؟ :السؤال •

 .سيدنا إدريس عليه السالم :لجوابا

 ما اسم النبي الذي يقوم بصيام يوم ويفطر في الذي بعده؟ :السؤال •

 .داوود عليه أفضل الصالة والسالم :الجواب

 اسئلة دينية صعبة جدا واجوبتها لالطفال 

وفيما يأتي بعض   يرغب األهل بتعليم أطفالهم الدين وأصوله وأحكامه، وتثقيفهم بقصص األنبياء ومعلومات عنهم،

 :األسئلة الدينية

 اإلجابة السؤال

ما هو عمل الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل نزول  

 الوحي؟ 
 .تاجر وراعي لألغنام صلوات هللا وسالمه عليه

 .أيام في الشهر 3نبينا آدم عليه السالم، فقد كان يصوم  ما اسم أول نبي قام بالصوم؟ 

 .قابيل ما اسم أول ابن لسيدنا آدم عليه السالم؟

 .إدريس عليه السالم ما اسم أول نبي استخدم القلم من أجل كتابة الخط؟  

 .نبي هللا ابراهيم عليه السالم مرة؟  25ما اسم النبي الذي تكرر اسمه في القرآن  

 .سيدنا آدم عليه السالم من هو أول نبي ألقى الشعر؟ 

 .محمد رسول هللا عليه أفضل الصالة والسالم من هو النبي الذي تميز باسم األحمد من بين األنبياء؟ 

 اسئلة دينية صعبة عن رمضان مع الحل 

بقدوم شهر رمضان المبارك، يتم طرح العديد من األسئلة بخصوص الصيام والصالة وباقي العبادات، وفيما يأتي  

 :بعض األسئلة عن شهر رمضان المبارك

 ما هو الوقت الذي فرض فيه الصيام؟  :السؤال •

 .في السنة الثانية للهجرة :الجواب

 رتبة يأتي الصيام ضمن أركان اإلسالم؟ في أي م :السؤال •

 .4في المرتبة  :الجواب

 ما هي رتبة شهرة رمضان من األشهر الهجرية؟  :السؤال •

 .9يأتي في المرتبة  :الجواب

 في شهر رمضان المبارك؟  -عليه الصالة والسالم-كم عدد غزوات الرسول  :السؤال •

 .قام بغزوتين وهما غزوة بدر وفتح مكة :الجواب

 ما معنى كلمة رمضان؟ :السؤال •

إن كلمة رمضان قد أتت من رمض، ومعناه الحر الشديد، فهذا دليل على شعور الصائم   :الجواب

 .بالعطش وارتفاع الحر خالل رمضان

 ما هو حكم األكل والشرب خالل األذان األول من الفجر؟  :السؤال •

 .يجوز ألن األذان األول إنذار للمسلمين باقتراب اإلمساك :الجواب



 

 

 من هم الفئة القليلة الذين أجاز لهم هللا تعالى اإلفطار في رمضان؟  :السؤال •

 .المسافر والمريض والمرأة الحائض والحامل والمرضعة  :الجواب

 اسئلة دينية صعبة من القران

 :سئلةيتم طرح أسئلة دينية صعبة من القرآن في المسابقات الختبار ذكاء المتسابقين، وفيما يأتي بعض من هذه األ

 ما هي اآلية التي يقال عنها بأنها أعظم آية في القرآن؟  :السؤال •

 .آية الكرسي :الجواب

 ما اآلية التي جمعت األحرف العربية؟  :السؤال •

 .اآلية األخيرة في سورة الفتح :الجواب

 ما اسم السورة التي توصف بقلب القرآن؟  :السؤال •

 .سورة الرحمن :الجواب

 لتي تم ذكر سيدنا هارون عليه السالم في القرآن الكريم؟ ما عدد المرات ا :السؤال •

 .مرات 4 :الجواب

 ما اسم السورة التي تساوي ثلث القرآن الكريم؟  :السؤال •

 .سورة اإلخالص :الجواب

 ما هو عدد المرات التي تم ذكر السيدة مريم فيها في القرآن الكريم؟  :السؤال •

 .مرة 34 :الجواب

 ما اسم السورة التي ال يتم االبتداء بها بالبسملة؟ :السؤال •

 .سورة التوبة :الجواب

 اسئلة دينية إسالمية للمسابقات صعبة

ن مسابقاتهم، وفيما يأتي أسئلة دينية يرغب المشرفون على مسابقات األسئلة الدينية تضمين أصعب األسئلة ضم

 :صعبة

 السؤال األول 

صلى هللا عليه  - عن ماذا تكلم الرسول  :السؤال •

 عند وصوله إلى المدينة أول مرة؟ -وسلم

صلى هللا عليه -أوصى الرسول  :الجواب

 .باألرحام وصلتهم، وقيام الليل -وسلم

 السؤال الثاني

تقديمها   ما هي الهدية األولى التي تم :السؤال •

في المدينة  -عليه الصالة والسالم-للرسول 

 المنورة؟

الخبز والسمن واللبن، وقام زيد بن  :الجواب

حارثة بتقديم الهدية للرسول عليه الصالة  

 .والسالم

 السؤال الثالث 

ما هي الصالة التي يتم الركوع فيها   :السؤال •

 مرات؟  4مرات والسجود  4

 .صالة الكسوف والخسوف :الجواب

 السؤال الرابع

ما اسم الصحابي الذي قدم فكرة جمع  :السؤال •

 القرآن الكريم؟ 

 .عمر بن الخطاب رضي هللا عنه :الجواب



 

 

 السؤال الخامس

من يكون أول إمام من األئمة   :السؤال •

 األربعة؟

 .أبو حنيفة :الجواب

 السؤال السادس 

ما اسم السورة التي تبدأ وتنتهي   :السؤال •

 بالتسبيح؟ 

 .سورة الحشر :الجواب

 السؤال السابع

ما األلوان التي تم ذكرها في سورة  :السؤال •

 البقرة؟

 .اللون األسود واألبيض واألصفر :الجواب

 اسئلة دينية صعبة عن الصحابة

 :ندرج لكم أفضل األسئلة الدينية عن صحابة رسول هللا الكرام رضي هللا عنهم أجمعين فيما يـأتي

 اإلجابة السؤال

الذي قد   -صلى هللا عليه وسلم-من هم صحابة رسول هللا 

 غفر هللا لهم وعفى عنهم؟
 .أهل بدر

 . عنهعبد هللا بن مسعود رضي هللا من هو حامل نعل الرسول صلى هللا عليه وسلم؟ 

 .عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه من هو ترجمان األمة وإمام المفسرين؟

من هو الصحابي الذي نزلت بمظاهرته زوجته سورة 

 المجادلة؟ 
 .أوس بن الصامت رضي هللا عنه

من هي الصحابية التي قدمت من أوالدها أربع شهداء 

 في غزوة واحدة؟ 
 .الخنساء رضي هللا عنها

 .حنظلة بن أبي عامر رضي هللا عنه من هو الصحابي الذي غسلته مالئكة الرحمن بعد موته؟

 


