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 أسئلة وأجوبة للصغار

 وال يستغني عنها الكبار
 سالم بن سعد الطويل أعدها وكتبها:

 

 

 

 المقدمة
 

 وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده .. أما بعد : الحمد هلل

 

فهذذ ه أسذذولج وأ وبذذج مذذوعةج متاوعذذج فذذي العاةذذدة والعبذذااا  والسذذةوة واااا  ونحوهذذا أعذذدا ها 

 عةن بها الكبار في  علةم أباائهم وباا هم وطالبهم وطالبا هم .لةحفظها الصغار ولةست

وال ي اعاني إلى كتابتها أن بعض أولةاء األمور من اابذاء واألمهذا  والمدرسذةن والمدرسذا  

أحةانذذا يحتذذار فذذي ااتةذذار األسذذولج المااسذذبج لمحذذاورة الطفذذل أو الطفلذذج .. فكانذذ  هذذ ه األسذذولج واأل وبذذج 

 عاها الكبار .. يللصغار وال يستغا

 وهللا أسأل أن يافع بها الاارئ والحافظ والمعلم والمتعلم ..

 

 كتبة راجي عفو ربه

 سالم بن سعد الطويل

 هـ1424رجب  20

 م16/9/2003الموافق  

 الكويت

 

 

 
 علما بأن حقوق الموقع

www.3llamteen.com 

 حق الطبع والنشر غير محفوظة ولكل مسلم

 وجزى هللا كل من ساهم في نشر هذا الكتاب
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 بسم هللا نبدأ ..
 

 من ربك ؟  -1

 الجوا  : ربي هللا  بارك و عالى . 

 

 أين هللا تبارك وتعالى ؟  -2

 الجوا  : هللا  عالى في السماء . 

 

 ما حق هللا على العباد ؟  -3

 الجوا  : أن يعبدوه وال يشوكوا به مةواً . 

 

 أكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عيه وسلم ) من قال رضيت باهلل رباً .......... ؟  .  -4

(  1529رواه أبو ااوا ) الجوا  : وباإلسالم ايااً وبمحمد صلى هللا علةه وسلم نبةاً و ب  له الجاج ( 

 . عن أبي سعةد الخدري رضي هللا عاه

 

 الدليل ؟  لماذا خلقنا هللا تعالى ؟ وما -5

سورة ال اريا  اايج ) الجوا  : لعباا ه وحده قال  عالى : ) وما الا  الجن واإلنس إال لةعبدون ( 

56  ) . 

 

 ما أعظم واجب علينا ؟  -6

 الجوا  : التوحةد وهو إفواا هللا  عالى بما يستحق . 

 

 أذكر أنواع التوحيد ؟  -7

 لوهةج ( و )  وحةد األسماء والصفا  ( . الجوا  : )  وحةد الوبوبةج ( و )  وحةد األ

 

 ما كلمة التوحيد ؟ وما معناها ؟ -8

 الجوا  : كلمج التوحةد هي ال إله إال هللا  ..  ومعااها : ال معبوا حق إال هللا .

 

أكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) ما من أحد يشهد أن ال إله إال هللا وأن  -9

 هللا ...... ؟ محمد رسول

( عن أنس بن 32( ومسلم )128الجوا  : صدقًا من قلبه  إال حومه هللا على الاار (  رواه البخاري )

 مالك رضي هللا عاه

 

 ما أعظم الذنوب ؟ -10

 الجوا  : الشوك باهلل .
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 ما الشرك ؟ -11

 الجوا  : هو عبااة إله من اون هللا  عالى أو مع هللا  عالى .

 

 حديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من حلف بغير هللا ....  ؟أكمل ال -12

 ( عن ابن عمو رضي هللا عاهما.1535الجوا  : فاد كفو أو أموك ( رواه التوم ي )

 

 هل يعلم أحد الغيب سوى هللا ؟ -13

 الجوا  : ال يعلم  من في السماوا  واألرض الغةب إال هللا .

 

 مقبولة عند هللا تعالى ؟ متى تكون األعمال -14

 الجوا  : إذا كان  االصج هلل  عالى وموافاج لساج رسول هللا صلى هللا علةه وسلم .

 

 اقرأ سورة الكافرون ؟ -15

 َواَل أَنتُْم َعابُِدونَ ( 2)اَل أَْعبُُد َما  َْعبُُدوَن ( 1)قُْل يَا أَيُّهَا اْلَكافُِووَن الجوا  : بسم هللا الوحمن الوحةم ) 

ا َعبَد ُّْم ( 3)َما أَْعبُُد  ( سورة  (6)لَُكْم ِاياُُكْم َولَِي ِايِن ( 5)َواَل أَنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد ( 4)َواَل أَنَا َعابٌِد مَّ
 الكافرون

 

 من نبيك ؟ -16

 الجوا  : محمد رسول هللا صلى هللا علةه وسلم .

 

 ما معنى محمد رسول هللا  ؟ -17

 له هللا  عالى للااس كافج بشةًوا ون يًوا .الجوا  : أي أرس

 

 ما أسم نبينا صلى هللا عليه وسلم واسم أبيه واسم جده ؟ -18

 الجوا  : محمد بن عبدهللا بن عبدالمطلب .

 

 من يجب أن تحب أكثر من جميع الناس ؟ 19

 الجوا  : رسول هللا صلى هللا علةه وسلم .

 

 وفي أي بلد ؟ متى ولد النبي صلى هللا عليه وسلم -20

 الجوا  : في عام الفةل بمكج .

 

 كم سنة كان عمر النبي صلى هللا عليه وسلم لما أرسله هللا تعالى ؟ -21

 الجوا  : أربعون ساج .

 

 كم سنة عاش النبي صلى هللا عليه وسلم في مكة بعد النبوة وقبل الهجرة ؟ -22
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 الجوا  : ثالث عشوة ساج .

 

 لى هللا عليه وسلم ؟إلى أين هاجر النبي ص -23

 الجوا  : إلى المدياج .

 

 كم سنة عاش النبي صلى هللا عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة ؟ -24

 الجوا  : عشو ساوا 

 

 من هن أمهات المؤمنين ؟ -25

 الجوا  : زو ا  الابي صلى هللا علةه وسلم 

 

 ؟ أين توفي النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ ومتى ؟ وكم كان عمره -26

 الجوا  : في المدياج بعد الهجوة بعشو ساوا  وكان عموه ثالثًا وستةن ساج

 

 أكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من صلى علي واحدة .... ؟ -27

 (عن أبي هويوة رضي هللا عاه408الجوا  : صلى هللا علةه بها عشًوا ( رواه مسلم )

 

 ما دينك ؟ -28

 ي االسالم .الجوا  : ايا

 

 ما معنى اإلسالم ؟ -29

 الجوا : االستسالم واالناةاا هلل بالعبااة والطاعج .

 

 كم أركان اإلسالم ؟ -30

 الجوا  : امسج أركان

 

 أكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) بني االسالم على خمس ......... ؟ -31

محمًدا رسول هللا صلى هللا علةه وسلم  وأقام الصالة وإيتاء الزكاة الجوا : مهااة أن ال إله إال هللا وأن 

( عن ابن عمو رضي 16( ومسلم ) 8وصوم رمضان والحج لمن استطاع سبةال ( رواه البخاري )

 هللا عاهما .

 

 ما عمود اإلسالم ؟ -32

 الجوا  : الصالة .

 

 

 العهد الذي بيننا وبينهم الصالة .... ؟أكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )  -33
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 ( عن بويده رضي هللا عاه1079( وابن ما ه )262الجوا  : فمن  وكها فاد كفو ( رواه التوم ي )

 

 عرف الصالة ؟ -34

 الجوا  : الصالة هي التعبد هلل بأقوال وأفعال مخصوصج مفتتحه بالتكبةو ومختتمج بالتسلةم

 

 ي اليوم والليلة ؟ وكم عدد ركعاتها ؟كم صالة تجب على المسلم ف -35

الجوا  : امس صلوا  .. صالة الفجو ) ركعتان ( ، صالة الظهو ) أربع ركعا  ( ، صالة العصو 

 ) اربع ركعا  ( ، صالة المغو  ) ثالث ركعا  ( ، صالة أربع ركعا  (

 

 ما شروط الصالة ؟ -36

 الجوا  : الشووط هي

 اإلسالم .1

 العال .2

 التمةةز .3

 ق ااول الو .4

 إزالج الاجاسج .5

 الطهارة .6

 ستو العورة .7

 استابال الابلج .8

 الاةج .9

 

 ما أركان الوضوء ؟ -37

 الجوا  : 

 غسل الو ه مع المضمضج واالستاشاق .1

 غسل الةدين مع الموفاةن .2

 مسح الوأس مع األذنةن .3

 غسل الو لةن مع الكعبةن .4

 التو ةب .5

 المواالة .6

 

 ما نواقض الوضوء ؟ -38

 الغائط والويحالخارج من السبةلةن كالبول و .1

 الاوم  .2

 أكل لحم اإلبل .3

 مو با  الغسل .4
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اكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من توضأ فقال أشهد أن ال إله إال هللا  -39

 وحده ال شريك له ...... ؟

ه الجوا  : وأمهد أن محمد ًا عبده ورسوله فتح  له أبوا  الجاج الثمانةج يدال من أيها ماء ( روا

 ( عن عابج بن عامو رضي هللا عاه234مسلم )

 

 ما الواجب قراءته في الصالة ؟ -40

 الجوا  : سورة الفا حج

 

 ماذا يقول المصلى في الركوع ؟ -41

 الجوا  : سبحان ربي العظةم 

 

 ماذا يقول المصلي في السجود ؟ -42

 الجوا  : سبحان ربي األعلى

 

 ماذا يقول المصلي بين السجدتين ؟ -43

 الجوا  : ر  اغفو لي ، ر  اغفو لي

 

 اقرأ التحيات ؟ -44

الجوا  : التحةا  هلل والصلوا  والطةبا  ، السالم علةك أيها الابي ورحمج هللا وبوكا ه ، السالم 

علةاا وعلى عباانا الصالحةن ، أمهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا عبده ورسوله . رواه البخاري 

 ن عبدهللا بن مسعوا رضي هللا عاه( ع402( ومسلم )6230)

 

 اقرأ الصالة اإلبراهيمية ؟ -45

الجوا  : اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صلة  على ابواهةم وعلى آل ابواهةم انك حمةد 

 مجةد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على ابواهةم وعلى آل ابواهةم انك حمةد مجةد .

 

 تي يستعيذ المصلي باهلل منها قبل التسليم ؟ما األربع ال -46

الجوا  : ياول اللهم أعوذ بك من ع ا   هام ومن ع ا  الابو ومن فتاج المحةا والمما  ومن فتاج 

 المسةح الد ال .

 

اكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من صلى هلل اثنتي عشرة ركعة تطوعا  -47

 .. ؟

 ( عن أم حبةبج رضي هللا عاها .728 له بةتا في الجاج ( رواه مسلم )هللا بايالجوا  

 

 

 اذكر السنن والرواتب ؟ -48
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 الجوا  : 

 ركعتان قبل الفجو 

  أربع ركعا  قبل الظهو 

 ركعتان بعد الظهو 

  ركعتان بعد المغو 

 . ركعتان بعد العشاء 

 

 عرف الزكاة ؟ -49

 وصج في وق  مخصوص .الجوا  : هي حق وا ب في مال ااص لطائفج مخص

 

 عرف الصيام ؟ -50

 غوو  الشمس مع الاةج . إلىعن المفطوا  من طلوع الفجو  باإلمساكالجوا  : هو التعبد هلل  عالى 

 

 اكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من صام رمضان ... ؟ -51

( عن أبى 760( ومسلم )38ه البخاري )الجوا  : إيمانا واحتسابا غفو له ما  ادم من ذنبه ( روا

 هويوة رضي هللا عاه

 

 عرف الحج ؟ -52

 الجوا : هو التعبد هلل  عالى باصد بةته الحوام ألعمال مخصوصج في زمن مخصوص .

 

 اكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من حج هلل ولم يرفث ولم يفسق .. ؟ -53

 ( عن أبي هويوة رضي هللا عاه1521وم ولد ه أمه ( رواه البخاري) الجوا  : ر ع من ذنبه كة

 

 ما أركان اإليمان ؟ -54

 الجوا  :

 اإليمان باهلل .1

 ومالئكته .2

 وكتبه .3

 ورسله  .4

 والةوم اااو .5

 والادر اةوه وموه من هللا  عالى .6

 

 اذكر أسماء ثالثة من المالئكة ؟ -55

 الجوا  :  بويل ، مةكائةل ، إسوافةل

 

http://www.3llamteen.com/


 www.3llamteen.com                                                سلسلة العالمتين موقعإهداء 

 

 اذكر الكتب السماوية وعلى من نزلت ؟ -56

 الجوا  :

 صحف ابواهةم وموسى على سةدنا ابواهةم وموسى علةهما السالم .1

 الزبور على سةدنا ااووا علةه السالم .2

 التوراة على سةدنا موسى علةه السالم . .3

 اإلنجةل على سةدنا عةسي علةه السالم . .4

 وسلم .الاوآن الكويم على سةدنا محمد صلى هللا علةه  .5

 

 من هم أولو العزم من الرسل ؟ -57

 الجوا  :

 نوح علةه السالم . .1

 ابواهةم علةه السالم . .2

 موسى علةه السالم . .3

 عةسى علةه السالم . .4

 محمد صلى هللا علةه وسلم . .5

 

 اقرأ خواتم سورة البقرة التي يقرأها المسلم قبل النوم ؟ -58

ُسوُل بَِما أُنِزَل إِ الجوا  : )  ِ َوَمآلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه الَ آَمَن الوَّ بِِّه َواْلُمْؤِماُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاهلله لَْةِه ِمن رَّ

ُسلِِه َوقَالُوْا َسِمْعاَا َوأََطْعاَا ُغْفَوانََك َربَّاَا َوإِلَْةَك اْلَمِصةُو  ن رُّ ُق بَْةَن أََحٍد مِّ ُ نَْفساً إاِلَّ ( 285)نُفَوِّ الَ يَُكلُِّف هللاه

الَ  َْحِمْل َعلَْةاَا إِْصواً ُوْسَعهَا لَهَا َما َكَسبَْ  َوَعلَْةهَا َما اْكتََسبَْ  َربَّاَا الَ  َُؤاِاْ نَا إِن نَِّسةاَا أَْو أَْاطَأْنَا َربَّاَا وَ 

ْلاَا َما الَ طَاقَجَ لَاَا بِهِ  َواْعُف َعاَّا َواْغفِْو لَاَا َواْرَحْماَا أَنَ   َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّ يَن ِمن قَْبلِاَا َربَّاَا َوالَ  َُحمِّ

 (286)َمْوالَنَا فَانُصْونَا َعلَى اْلاَْوِم اْلَكافِِويَن 

 

 متى تقوم الساعة ؟ -59

 الجوا  : علمها عاد هللا ال يعلمها إال هو .

 

 ما دار الكرامة ؟ -60

 الجوا  : الجاج .

 

 كم عدد أبواب الجنة ؟ -61

 ج أبوا  .الجوا  : ثمانة

 

 متى يرى المؤمنون ربهم ؟ -62

 الجوا  : إذا االوا الجاج .
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 ما أكثر ما يدخل الجنة ؟ -63

 الجوا  :  اوى هللا وحسن الخلق .

 

 ما دار العذاب والمهانة ؟ -64

 الجوا  : الاار

 

 كم عدد أبواب النار ؟ -65

 الجوا  : سبعج أبوا 

 

 ما اإلحسان ؟ -66

  كأنك  واه ف ن لم  كن  واه ف نه يواك .الجوا  : أن  عبد هللا

 

 من أحق الناس بالبر واإلحسان ؟ -67

 الجوا  : الوالدان ) األم واأل  (

 

 ماذا تقوم إذا أردت أن تدعو لوالديك ؟ -68

 الجوا : ر  اغفو لي والدي وارحمهما كما ربةاني صغةوا

 

 ما أحب األعمال إلى هللا ؟ -69

 ها ثم بو الوالدين ثم الجهاا في سبةل هللا .الجوا  : الصالة على وقت

 

 من أكرم الناس عند هللا تعالى ؟ -70

 الجوا  : أ ااهم وأ اى الااس رسول هللا صلى هللا علةه وسلم .

 

 ما كتابك العظيم ؟ -71

 الجوا  : الاوآن الكويم

 

 كم عدد أجزاء القرآن الكريم ؟ -72

 الجوا  : ثالثون  زًءا

 

 بل أن تقرأ القرآن الكريم ؟ماذا تفعل ق -73

 الجوا  : أ وضأ ثم استعة  باهلل من الشةطان الو ةم

 

 ما المعوذتان ؟ واقرأها ؟ -74

( 3)َوِمن َموِّ َغاِسٍق إَِذا َوقََب ( 2)ِمن َموِّ َما َالََق ( 1)قُْل أَُعوُذ بَِو ِّ اْلفَلَِق الجوا  : سورة الفلق .. 

 (5)َوِمن َموِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد ( 4)اْلُعاَِد  َوِمن َموِّ الاَّفَّاثَاِ  فِي
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( 4)ِمن َموِّ اْلَوْسَواِس اْلَخاَّاِس ( 3)إِلَِه الاَّاِس ( 2)َملِِك الاَّاِس ( 1)قُْل أَُعوُذ بَِو ِّ الاَّاِس سورة الااس .. 

 (6)ِمَن اْلِجاَِّج َو الاَّاِس ( 5)الَِّ ي يَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر الاَّاِس 

 

 ما اعظم آية في القرآن الكريم ؟ واقرأها ؟  -75

َماَواِ  َوَما الجوا  : آيه الكوسي ..  ُ الَ إِلَـهَ إاِلَّ هَُو اْلَحيُّ اْلاَةُّوُم الَ  َأُْاُ هُ ِساَجٌ َوالَ نَْوٌم لَّهُ َما فِي السَّ هللاه

ْن ِعْلِمِه فِي األَْرِض َمن َذا الَِّ ي يَْشفَُع ِعْاَدهُ إاِلَّ بِ ِْذنِِه يَ  ْعلَُم َما بَْةَن أَْيِديِهْم َوَما َاْلفَهُْم َوالَ يُِحةطُوَن بَِشْيٍء مِّ

َماَواِ  َواألَْرَض َوالَ يَُؤوُاهُ ِحْفظُهَُما َوهَُو اْلَعلِيُّ اْلَعِظةُم   (255)إاِلَّ بَِما َماء َوِسَع ُكْوِسةُّهُ السَّ

 

 عليه وسلم : ) من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة .. ؟ اكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا -76

( عن أبي أمامج رضي هللا 6/9928الجوا  : لم يماعه من ااول الجاج إال أن يمو  ( رواه الاسائي )

 عاه

 

 ما أفضل سورة في القرآن ؟ واقرأها ؟ -77

ِحةِم الجوا  : سورة الفا حج ..  ْحمِن الوَّ ِ َر ِّ اْلَعالَِمةَن  اْلَحْمدُ ( 1)بِْسِم هللاِ الوَّ ِحةِم ( 2)هلله ْحمـِن الوَّ الوَّ

يِن ( 3) َواطَ الُمستَاِةَم ( 5)إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعةُن ( 4)َمالِِك يَْوِم الدِّ ِصَواَط الَِّ يَن ( 6)اهِدنَــــا الصِّ

الِّةَن   (7)أَنَعمَ  َعلَةِهْم َغةِو الَمغُضوِ  َعلَةِهْم َوالَ الضَّ

 

 ما أطول سورة القرآن الكريم  ؟ -78

 الجوا  : سورة الباوة 

 

 ما أقصر سورة في القرآن الكريم ؟ -79

 (3)إِنَّ َمانِوََك هَُو اأْلَْبتَُو ( 2)فََصلِّ لَِوبَِّك َواْنَحْو ( 1)إِنَّا أَْعَطْةاَاَك اْلَكْوثََو الجوا  : سورة الكوثو .. 

 

 لقرآن ؟ما السورة التي تعدل ثلث ا -80

ُ أََحٌد الجوا  : سورة اإلاالص ..  َمُد ( 1)قُْل هَُو هللاَّ ُ الصَّ َولَْم يَُكن لَّهُ ُكفُواً ( 3)لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد ( 2)هللاَّ

 (4)أََحٌد 

 

نَساَن لَفِي ُخْسٍر ( 1)َواْلَعْصِر اكمل السورة .. بسم هللا الرحمن الرحيم )  -81  .... ؟( 2)إِنَّ اإْلِ

ْبِو الجوا  :  الَِحاِ  َو ََواَصْوا بِاْلَحقِّ َو ََواَصْوا بِالصَّ  سورة العصو (3)إاِلَّ الَِّ يَن آَماُوا َوَعِملُوا الصَّ

 

 ما أحسن األخالق وأفضلها ؟ -82

 الجوا  : الصدق

 

 ما اقبح األخالق وأسوؤها ؟ -83

 الجوا  : الك  
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  عليه وسلم : ) ال يؤمن أحدكم حتى يحب .. ؟اكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا -84

 ( عن انس بن مالك رضي هللا عاه45( ومسلم )13الجوا  : ألاةه ما يحب لافسه ( رواه البخاري )

 

 من عدوك ؟ -85

 الجوا  : الشةطان الو ةم

 

 متى تستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم ؟ -86

 الجوا  :

 . قبل قواءة الاوآن 

 . قبل ااول الخالء 

 . عاد الغضب 

 . عاد الوسوسج 

 . عاد سماع نهةق الحمار 

 

 ما أخطر أمراض القلوب ؟ -87

 الجوا  : الافاق 

 

 ما أثقل الصالة على المنافقين ؟ -88

 الجوا  : صالة الصبح والعشاء .

 

 اكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) آية المنافق ثالث : اذا حدث كذب .. ؟ -89

( عن أبي هويوة رضي 59( ومسلم )33جوا  : وإذا وعد أالف وإذا أؤ من اان ( رواه البخاري ) ال

 هللا عاه

 

 ما أخطر شيء على اإلنسان ؟ -90

 الجوا  : اللسان

 

 اكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من حسن اسالم المرء ... ؟ -91

( عن أبى هويوة رضي هللا 3976( وابن ما ه )2317التوم ي )الجوا  :  وكه ما ال يعاةه ( رواه 

 عاه

 

 ما أحب الكالم إلى هللا تعالى ؟. -92

 الجوا  : سبحان هللا والحمدهلل وال إله إال هللا وهللا أكبو

 

 ما كنز الجنة ؟ -93

 الجوا  : ال حول وال قوة إال باهلل .
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 وسلم : ) كلمتان خفيفتان على اللسان ...؟ اكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه -94

الجوا  : ثاةلتان في المةزان حبةبتان إلى الوحمن سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظةم ( رواه 

 ( عن أبى هويوة رضي هللا عاه2694( ومسلم )7563البخاري )

 

 اذكر سيد االستغفار ؟ -95

أن  ربي ال إله إال أن  ، الاتاي وأنا عبدك وأنا على الجوا  : سةد االستغفار أن ياول العبد ) اللهم 

عهدك ووعدك ما استطع  ، أعوذ بك من مو ما صاع  وأبوء باعمتك علي وأبوء لك ب نبي فاغفو 

 ه( عن مداا بن أوس رضي هللا عا6306لي فانه ال يغفو ال نو  إال أن  ( رواه البخاري )

 

 ما تقول قبل النوم ؟ -96

 للهم أمو  وأحةاالجوا  : باسمك ا

 

 ما تقول بعد االستيقاظ من النوم ؟ -97

 الجوا  : الحمدهلل ال ي أحةانا بعد ما أما اا والةك والاشور

 

 ما تحية االسالم ؟ -98

 الجوا  : السالم علةكم ورحمج هللا وبوكا ه

 

 بأي اليدين يأكل ويشرب المسلم ؟ -99

 الجوا  : بالةد الةماى

 

  ؟متى تقول بسم هللا -100

 الجوا  : 

  قبل األكل والشو 

 قبل ااول الخالء 

 قبل ااول المسجد 

 بعد الخووج ماه 

 قبل الع المالبس 

 

 متى تقول الحمدهلل ؟ -101

 الجوا  :

 .  بعد األكل والشو 

 . بعد العطاس 

 . بعد كل نعمه 

 . في كل حال 
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 ماذا تقول لمن عطس وحمد هللا ؟ -102

 الجوا  : يوحمك هللا

 

 ل لمن قال لك يرحمك هللا بعد العطاس ؟ماذا تقو -103

 الجوا  : يهديكم هللا ويصلح بالكم

 

 اكمل الحديث .. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من يرد هللا به خيرا .. ؟ -104

 ( عن معاويج رضي هللا عاه1037( ومسلم)7312الجوا  : يفاهه في الدين ( رواه البخاري )

 

 لى هللا ؟ما أحب األماكن إ -105

 الجوا  : المسا د

 

 ما أفضل أيام األسبوع ؟ -106

 الجوا  : يوم الجمعج 

 

 ما أفضل يوم في العام ؟ -107

 الجوا  : يوم عوفج 

 

 ما أفضل ليله في العام ؟ -108

 الجوا  : لةلج الادر

 

 ما افضل الشهور ؟ -109

 الجوا  : مهو رمضان 

 

 ما أعياد اإلسالم ؟ -110

 الفطو وعةد األضحىالجوا  : عةد 

 

 من هم الخلفاء الراشدون ؟ -111

 الجوا  :

 الصديق وأبو بك .1

 عمو بن الخطا  .2

 عثمان بن عفان .3

 رضي هللا عاهم أ معةن..  علي بن أبي طالب .4
 

 

 تمت االسئلة واألجوبة عليها والحمدهلل أوال وآخًرا
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