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  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        
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ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  
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 : َمن ربك؟ 1س

 .: ريَب اهللُ ج

 ؟: أين اهلل  2س

 يف السامء. : اهلل ج

 عىل الِعباد؟ : ما حقُّ اهلل  3س

 ج: أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئًا.

َمن قال: رِضيُت  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل  4س

ا...   .((باهلل ربًّ

 . (1) ((وباإلسالم دينًا، وبمحمٍد رسوالً؛ وجَبْت له اجلنة   ))ج: 

 ؟ وما الدليل؟ : ملاذا خلقنا اهلل  5س

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )ج: لعبادتِه وحَدُه، قال تعاىل: 

 .[56]الذاريات:   (ڃ

                                                           
(، وصححه 1529رقم: ) أبو داود عن أيب سعيد اخلدري  أخرجه( 1)

 (.334رقم: ) ((السلسلة الصحيحة )) األلباين يف 
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 : ما أعظُم واجٍب علينا؟6س

 .بام َيستحق   ج: التوحيُد؛ وهو إفراُد اهلل 

 .الثالثة : اذُكر أنواَع التوحيدِ 7س

  توحيد الربوبية. -1ج: 

  وتوحيد األلوهية. -2      

 األسامِء والصفات.وتوحيُد  -3      

 : ما كلمُة التوحيِد وما معناها؟8س

ج: كلمُة التوحيد هي: )ال إله إال اهلل(، ومعناها: ال معبوَد حقٌّ 

 إال اهلل.

ما ِمن أحٍد َيشهُد أن ال  )): : أكمل احلديَث: قال 9س

 .((إله إال اهلل، وأنَّ حممدًا رسول اهلل... 

مُه اهلل عىل النار  )) ج:  .(1) ((ِصدقًا من قلبِه إال حرَّ

                                                           
 .( عن أنس بن مالك 32(، ومسلم رقم: )128أخرجه البخاري  رقم: )( 1)
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 : ما الرشُك؟11س

 .، أو مع اهلل ج: هو عبادُة إلٍه من دون اهلل 
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ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ  ) ،سورة الكافرونج: 
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 وجيُب علينا:

 أمَر. طاعتُه فيام -

 وتصديقُه فيام أخرب. -

 واجتناب ما عنه هنى وَزَجر. -

  وأن ال ُيْعبَد اهللُ إال بام رشَع. -
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9   وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

9



  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 6 

ه؟18س  : ما اسم نبينا، واسم أبيه، واسم جدِّ

 . ج: هو حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب

 وما الدليل؟ : َمن جيُب أن ُُتِبَّ أكثَر ِمن مجيع الناس؟19س

 حتى أحدكم، يؤمن ال )): ، والدليل قوله ج: رسول اهلل 

  (1) (( أمجعني والناس وولده والده من إليه أحب أكون

 ؟ ويف أيِّ بلد؟: متى ُولَِد النبيُّ 20س

ة.  ج: يف عام الفيل، بمكَّ

 ؟حنَي أرَسَلُه اهلل  : كم عُمُر النبي 21س

 ج: أربعون سنًة.

 بمكة بعد النُّبوة وقبل اهِلجرة؟ : كْم سنًة عاش النبي 22س

 ج: ثالث عرشة سنة.

 ؟: إىل أين هاجر النبي 23س

ة.  ج: إىل املدينة النبويَّ
                                                           

 .( عن أنس بن مالك 15أخرجه البخاري رقم: )( 1)

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 7 

 يف املدينة بعد اهلجرة؟  : كم سنًة عاش النبيُّ 24س

 ج: عرش سنوات.

هات املؤمنني؟25س  : َمن ُهنَّ أمَّ

 .ج: زوجات النبيِّ 

ـَي النبيُّ 26س  وكم كان ُعُمره؟وأين؟  : متى ُتوفِّ

ـَي يف املدينة بعد اهلجرة بعرش سنوات، وكان ُعُمره  ج: توفِّ

 ثالثًا وستني سنًة.

َمن صىل عيلَّ  )): : أكمِل احلديث: قال رسول اهلل 27س

 .((واحدًة...

 .(1) ((صىلَّ اهللُ عليه هبا عرشًا  ))ج: 

 ما دينُك؟:  28س

 ج: ديني اإلسالم.

                                                           
 .( عن أيب هريرة 408مسلٌم رقم: ) أخرجه( 1)

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  10
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        
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  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 6 

ه؟18س  : ما اسم نبينا، واسم أبيه، واسم جدِّ

 . ج: هو حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب

 وما الدليل؟ : َمن جيُب أن ُُتِبَّ أكثَر ِمن مجيع الناس؟19س

 حتى أحدكم، يؤمن ال )): ، والدليل قوله ج: رسول اهلل 

  (1) (( أمجعني والناس وولده والده من إليه أحب أكون

 ؟ ويف أيِّ بلد؟: متى ُولَِد النبيُّ 20س

ة.  ج: يف عام الفيل، بمكَّ

 ؟حنَي أرَسَلُه اهلل  : كم عُمُر النبي 21س

 ج: أربعون سنًة.

 بمكة بعد النُّبوة وقبل اهِلجرة؟ : كْم سنًة عاش النبي 22س

 ج: ثالث عرشة سنة.

 ؟: إىل أين هاجر النبي 23س

ة.  ج: إىل املدينة النبويَّ
                                                           

 .( عن أنس بن مالك 15أخرجه البخاري رقم: )( 1)

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 7 

 يف املدينة بعد اهلجرة؟  : كم سنًة عاش النبيُّ 24س

 ج: عرش سنوات.

هات املؤمنني؟25س  : َمن ُهنَّ أمَّ

 .ج: زوجات النبيِّ 

ـَي النبيُّ 26س  وكم كان ُعُمره؟وأين؟  : متى ُتوفِّ

ـَي يف املدينة بعد اهلجرة بعرش سنوات، وكان ُعُمره  ج: توفِّ

 ثالثًا وستني سنًة.

َمن صىل عيلَّ  )): : أكمِل احلديث: قال رسول اهلل 27س

 .((واحدًة...

 .(1) ((صىلَّ اهللُ عليه هبا عرشًا  ))ج: 

 ما دينُك؟:  28س

 ج: ديني اإلسالم.

                                                           
 .( عن أيب هريرة 408مسلٌم رقم: ) أخرجه( 1)

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

11   وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م
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  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 8 

 : ما معنى اإلسالم؟29س

اءة ، والربالطاعةببالتوحيد، واالنقياد له  ج: االستسالم هلل 

 من الرشك وأهلِه.

 : كم أركان اإلسالم؟ وما الدليل؟30س

ُبنَي اإلسالُم عىل مخس:  )) :ج: مخسة أركان، والدليل قوله 

شهادة أال إله اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء 

، وصوِم رمضان   . (1) ((الزكاة، واحلجِّ

 : ما عمود اإلسالم؟31س

 ج: الصالة.

العهُد الذي بيننا  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل 32س

 .((وبينهم الصالة...

 .(2) ((فمن تركها فقد كفر  ))ج: 
                                                           

 (.16(، ومسلم رقم: )8البخاري رقم: ) أخرجه( 1)
، وصححه ( عن بريدة 1079(، وابن ماجه رقم )2623الرتمذي رقم: ) أخرجه( 2)

 (.564رقم: ) ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) األلباين يف 

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 9 

ف الصالة.: 33س  عرَّ

ج: هي التعب د هلل بأقواٍل وأفعاٍل خمصوصة، ُمفتتحٍة بالتكبري، 

 تمٍة بالتسليم.ـوُمـخت

: كم صالة جتب عىل املسلم يف اليوم والليلة، وكم عدد 34س

 ركعات كلِّ صالة؟

ج: مخُس صلوات يف اليوم والليلة؛ صالة الفجر: ركعتان، 

وصالة الظهر: أربع ركعات، وصالة العرص: أربع ركعات، 

 وصالة املغرب: ثالث ركعات، وصالة العشاء: أربع ركعات.

 : ما رشوط الصالة؟35س

 اإلسالم. -1ج: 

 العقل. -2      

 التمييز. -3     
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وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.
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أ فقال:  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل 38س َمن توضَّ

 .((أشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك له ...

ُفتِحت له أبواب اجلنة  ورسولهُ  هوأشهُد أن حممدًا عبدُ  ))ج: 

ا شاء   .(1) ((الثامنية، يدخل من أِّيِّ

 : ما الواجُب قراءته يف الصالة؟39س

 ج: سورة الفاحتة.

 : ماذا يقول املصيل يف الركوع؟40س

 ج: سبحان ريب العظيم.

 : ماذا يقول املصيل يف السجود؟41س

 ج: سبحان ريَب األعىل.

 السجدتني؟: ماذا يقول املصيل بني 42س

 ج: ريب اغفر يل، رب اغفر يل.
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والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        
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  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 10 

 سرت العورة. -7     

 استقبال القبلة. -8     

 النية. -9     

 : ما أركان الوضوء؟36س

 غسل الوجه مع املضمضة واالستنشاق. -1ج: 

 غسل اليدين مع املرفقني. -2     

 مسح الرأس مع األذنني. -3     

 غسل الرجلني مع الكعبني. -4    

 الرتتيب. -5    

 .املواالة -6   

 : ما نواقض الوضوء؟37س

 اخلارج من السبيلني؛ كالبول والغائط والريح. -1  ج:

 النوم، واإلغامء. -2       

 أكل حلم اإلبل. -3       

 موجبات الغسل. -4       

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 11 

أ فقال:  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل 38س َمن توضَّ

 .((أشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك له ...

ُفتِحت له أبواب اجلنة  ورسولهُ  هوأشهُد أن حممدًا عبدُ  ))ج: 

ا شاء   .(1) ((الثامنية، يدخل من أِّيِّ

 : ما الواجُب قراءته يف الصالة؟39س

 ج: سورة الفاحتة.

 : ماذا يقول املصيل يف الركوع؟40س

 ج: سبحان ريب العظيم.

 : ماذا يقول املصيل يف السجود؟41س

 ج: سبحان ريَب األعىل.

 السجدتني؟: ماذا يقول املصيل بني 42س

 ج: ريب اغفر يل، رب اغفر يل.

                                                           
 (.234مسلم رقم: ) أخرجه( 1)

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

15   وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             
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أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م
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  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 12 

 ما التحيات؟: 43س

التحيات هلل، والصلوات والطِّيبات، السالم عليك أِّيا  ))ج: 

النبي  ورمحة اهلل وبركاته، السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني، 

 . (1) ((  اهلل، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله إال أشهد أن ال إله

 اإلبراهيمية؟الصالة  ما: 44س

اللهم صلِّ عىل حممد، وعىل آل حممد، كام صلَّيت عىل  ))ج: 

حممد،  إبراهيم، وعىل آل إبراهيم، إنَّك محيٌد جميد، وبارك عىل

وعىل آل حممد، كام باركت عىل إبراهيم، وعىل آل إبراهيم، إنك 

 .(2) ((محيد جميٌد 

 لتسليم؟ا: ما األربعة التي يستعيذ املصيل باهلل منها قبل 45س

 عذاب ومن م،نَّ جهَ  عذاب من بك أعوذ إين اللهمج: يقول: 

 .دجالال املسيح فتنة رش ومن واملامت، املحيا فتنة ومن القرب،

                                                           
 .( عن ابن مسعود 402رقم: )(، ومسلم 6230ه البخاري رقم: )أخرج( 1)
 .( عن كعب بن عجرة 406رقم: )(، ومسلم 3370)ه البخاري رقم:أخرج( 2)

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 13 

ما من عبد مسلٍم  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل 46س

 .((يصيل هلل كلَّ يوٍم ثنتي عرشة ركعة تطوعًا غري فريضة...

 .(1) ((بنى اهللُ له بيتًا يف اجلنة إال  ))ج: 

 ما السنن الرواتب؟: 47س

 ركعتان قبل الفجر. -ج:    

 أربع ركعات قبل الظهر. -

 ركعتان بعد الظهر. -

 ركعتان بعد املغرب. -

 ركعتان بعد العشاء. -

ف الزكاة.48س  : عرِّ

ج: هي حقٌّ واجٌب يف ماٍل خاصٍّ لطائفٍة خمصوصٍة يف وقٍت 

 خمصوص.

ف 49س  الصيام.: عرِّ

                                                           
 .( عن أم حبيبة 728مسلم رقم: ) أخرجه( 1)

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  16
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             
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  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 12 

 ما التحيات؟: 43س

التحيات هلل، والصلوات والطِّيبات، السالم عليك أِّيا  ))ج: 

النبي  ورمحة اهلل وبركاته، السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني، 

 . (1) ((  اهلل، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله إال أشهد أن ال إله

 اإلبراهيمية؟الصالة  ما: 44س

اللهم صلِّ عىل حممد، وعىل آل حممد، كام صلَّيت عىل  ))ج: 

حممد،  إبراهيم، وعىل آل إبراهيم، إنَّك محيٌد جميد، وبارك عىل

وعىل آل حممد، كام باركت عىل إبراهيم، وعىل آل إبراهيم، إنك 

 .(2) ((محيد جميٌد 

 لتسليم؟ا: ما األربعة التي يستعيذ املصيل باهلل منها قبل 45س

 عذاب ومن م،نَّ جهَ  عذاب من بك أعوذ إين اللهمج: يقول: 

 .دجالال املسيح فتنة رش ومن واملامت، املحيا فتنة ومن القرب،

                                                           
 .( عن ابن مسعود 402رقم: )(، ومسلم 6230ه البخاري رقم: )أخرج( 1)
 .( عن كعب بن عجرة 406رقم: )(، ومسلم 3370)ه البخاري رقم:أخرج( 2)

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 13 

ما من عبد مسلٍم  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل 46س

 .((يصيل هلل كلَّ يوٍم ثنتي عرشة ركعة تطوعًا غري فريضة...

 .(1) ((بنى اهللُ له بيتًا يف اجلنة إال  ))ج: 

 ما السنن الرواتب؟: 47س

 ركعتان قبل الفجر. -ج:    

 أربع ركعات قبل الظهر. -

 ركعتان بعد الظهر. -

 ركعتان بعد املغرب. -

 ركعتان بعد العشاء. -

ف الزكاة.48س  : عرِّ

ج: هي حقٌّ واجٌب يف ماٍل خاصٍّ لطائفٍة خمصوصٍة يف وقٍت 

 خمصوص.

ف 49س  الصيام.: عرِّ

                                                           
 .( عن أم حبيبة 728مسلم رقم: ) أخرجه( 1)

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

17   وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

17



  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 14 

ج: هو التعب د هلل باإلمساك عن املفطِّرات من طلوع الفجر إىل 

 غروب الشمس مع النيَّة.

 ((َمن صام رمضان ...  )): : قال رسول اهلل 50س

م من ذنبه  إيامنًا واحتسابًا غِفَر له ما ))ج:   .(1) ((تقدَّ

.51س ف احلجَّ  : عرِّ

وصٍة يف ألعامل خمصج: هو التعبُد هلل تعاىل بقصِد بيته احلرام 

 زمٍن خمصوص.

َمن حجَّ فلم  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل 52س

 .((يرُفث ومل َيفُسق... 

ـُه  ))ج:   . (2) ((رجَع كيوِم ولدتُه أم 

 : ما أركان اإليامن؟53س

 اإليامن باهلل. -1ج:  

                                                           
 . ( عن أيب هريرة 760رقم: )(، ومسلم 38ه البخاري رقم: )أخرج( 1)
 .عن أيب هريرة  ( 1521البخاري رقم: ) أخرجه( 2)

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 15 

 ومالئكته. -2       

 وكتبه.  -3       
 ورسله. -4      

 واليوم اآلخر. -5        

ه من اهلل  -6          .والقدر خريه ورشِّ

 : اذكر أسامَء ثالثة من املالئكة.54س

 .إرسافيل وميكائيل، وج: جربيل، 

 ، وعىل َمن نزلت؟ُكُتب اهلل : اذكر 55س

 .التوراة عىل موسى   -1ج:  

 .اإلنجيل عىل عيسى  -2        

 .الزبور عىل داود  -3        

 . عىل إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى -4        

 .القرآن الكريم عىل حممد  -5        

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  18
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        
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  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 14 

ج: هو التعب د هلل باإلمساك عن املفطِّرات من طلوع الفجر إىل 

 غروب الشمس مع النيَّة.

 ((َمن صام رمضان ...  )): : قال رسول اهلل 50س

م من ذنبه  إيامنًا واحتسابًا غِفَر له ما ))ج:   .(1) ((تقدَّ

.51س ف احلجَّ  : عرِّ

وصٍة يف ألعامل خمصج: هو التعبُد هلل تعاىل بقصِد بيته احلرام 

 زمٍن خمصوص.

َمن حجَّ فلم  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل 52س

 .((يرُفث ومل َيفُسق... 

ـُه  ))ج:   . (2) ((رجَع كيوِم ولدتُه أم 

 : ما أركان اإليامن؟53س

 اإليامن باهلل. -1ج:  

                                                           
 . ( عن أيب هريرة 760رقم: )(، ومسلم 38ه البخاري رقم: )أخرج( 1)
 .عن أيب هريرة  ( 1521البخاري رقم: ) أخرجه( 2)

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 15 

 ومالئكته. -2       

 وكتبه.  -3       
 ورسله. -4      

 واليوم اآلخر. -5        

ه من اهلل  -6          .والقدر خريه ورشِّ

 : اذكر أسامَء ثالثة من املالئكة.54س

 .إرسافيل وميكائيل، وج: جربيل، 

 ، وعىل َمن نزلت؟ُكُتب اهلل : اذكر 55س

 .التوراة عىل موسى   -1ج:  

 .اإلنجيل عىل عيسى  -2        

 .الزبور عىل داود  -3        

 . عىل إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى -4        

 .القرآن الكريم عىل حممد  -5        

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

19   وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

19



  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 16 

 : َمن أولو العزم من الرسل؟56س

 .نوح  -1ج:  

 .إبراهيم  -2       

 .موسى  -3       

 .عيسى  -4       

 .حممد  -5       

سلم امل ُيستحبُّ أن يقرأها: ما خواتم سورة البقرة التي 57س

 ؟ُكلَّ ليلةٍ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )ج:          

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 
(  ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

 .[286]البقرة:

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 17 

 وما الدليل؟ : متى تقوم الساعة؟58س

اهلل، ال يعلمها إال هو، والدليل قوله تعاىل: مها عند لج: عِ         

 [34]لقامن:(  ائ ەئ ەئ وئ وئ )

 : ما دار الكرامة؟ وكم عدد أبواهبا؟59س

 .ثامنية، وعدد أبواهبا اجلنةج: دار الكرامة هي 

 : ما أعظُم نعيٍم يف اجلنة؟60س

 .ج: رؤية اهلل 

 : ما أكثُر ما ُيدخل اجلنة؟61س

 لق.خُ ـج: تقوى اهلل، وحسُن ال

 : ما دار العذاب واملهانة، وكم عدد أبواهبا؟62س

 ج: هي النار، وعدد أبواهبا سبعٌة.

 : ما اإلحسان؟63س

 ج: أن تعبَد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك.

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  20
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        
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  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 16 

 : َمن أولو العزم من الرسل؟56س

 .نوح  -1ج:  

 .إبراهيم  -2       

 .موسى  -3       

 .عيسى  -4       

 .حممد  -5       

سلم امل ُيستحبُّ أن يقرأها: ما خواتم سورة البقرة التي 57س

 ؟ُكلَّ ليلةٍ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )ج:          

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 
(  ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

 .[286]البقرة:

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 17 

 وما الدليل؟ : متى تقوم الساعة؟58س

اهلل، ال يعلمها إال هو، والدليل قوله تعاىل: مها عند لج: عِ         

 [34]لقامن:(  ائ ەئ ەئ وئ وئ )

 : ما دار الكرامة؟ وكم عدد أبواهبا؟59س

 .ثامنية، وعدد أبواهبا اجلنةج: دار الكرامة هي 

 : ما أعظُم نعيٍم يف اجلنة؟60س

 .ج: رؤية اهلل 

 : ما أكثُر ما ُيدخل اجلنة؟61س

 لق.خُ ـج: تقوى اهلل، وحسُن ال

 : ما دار العذاب واملهانة، وكم عدد أبواهبا؟62س

 ج: هي النار، وعدد أبواهبا سبعٌة.

 : ما اإلحسان؟63س

 ج: أن تعبَد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك.

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

21   وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

21



  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 18 

 حسان؟: من أحقُّ الناس بالربِّ واإل64س

 ج: الوالدان: األم  واألب.

 ماذا تقول إذا أردَّت أن تدعَو لوالديك؟: 65س

، وارمحهام كام ربَّياين صغريًا.  ج: ربِّ اغفر يل ولوالديَّ

 ؟: ما أحبُّ األعامل إىل اهلل 66س

 .ج: الصالة عىل وقتها، ثمَّ بر  الوالدين، ثمَّ اجلهاد يف سبيل اهلل 

 ؟: َمن أكرم الناس عند اهلل 67س

 .ج: أتقاهم، وأتقى الناس رسول اهلل 

 : ما كِتاُبَك العظيم، وكم عدُد أجزائِه؟68س

 ج: القرآن الكريم، وعدد أجزائه ثالثون جزًء.

 ؟ِمن املصحف قبل أن تقرأ القرآن : ماذا تفعُل 69س

ُأ ثمَّ أستِعيُذ باهلل من الشيطان الرجيم.ج  : أتوضَّ

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 19 

 ما املعوذتان؟ واقرأمها. :70س

ٿ ٿ ٹ   ) بسم اهلل الرمحن الرحيم:سورة الفلق، ج: 

ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 

 .( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ

 ڇ ڇ ڍ ڍ ) بسم اهلل الرمحن الرحيم:وسورة الناس،     

ڌڌ ڎ ڎڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک 

   (کک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ 

 ن؟ واقرأها.آأعظُم آيٍة يف القر: ما 71س

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) آية الكريس،ج: 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
 [255]البقرة:  (ی

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م
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 حسان؟: من أحقُّ الناس بالربِّ واإل64س

 ج: الوالدان: األم  واألب.

 ماذا تقول إذا أردَّت أن تدعَو لوالديك؟: 65س

، وارمحهام كام ربَّياين صغريًا.  ج: ربِّ اغفر يل ولوالديَّ

 ؟: ما أحبُّ األعامل إىل اهلل 66س

 .ج: الصالة عىل وقتها، ثمَّ بر  الوالدين، ثمَّ اجلهاد يف سبيل اهلل 

 ؟: َمن أكرم الناس عند اهلل 67س

 .ج: أتقاهم، وأتقى الناس رسول اهلل 

 : ما كِتاُبَك العظيم، وكم عدُد أجزائِه؟68س

 ج: القرآن الكريم، وعدد أجزائه ثالثون جزًء.

 ؟ِمن املصحف قبل أن تقرأ القرآن : ماذا تفعُل 69س

ُأ ثمَّ أستِعيُذ باهلل من الشيطان الرجيم.ج  : أتوضَّ
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ٿ ٿ ٹ   ) بسم اهلل الرمحن الرحيم:سورة الفلق، ج: 

ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 

 .( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ

 ڇ ڇ ڍ ڍ ) بسم اهلل الرمحن الرحيم:وسورة الناس،     

ڌڌ ڎ ڎڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک 

   (کک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ 

 ن؟ واقرأها.آأعظُم آيٍة يف القر: ما 71س

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) آية الكريس،ج: 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
 [255]البقرة:  (ی
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َمن قرأ آية  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل 72س

 .((الكريس ُدبَر كلِّ صالة ...

 . (1) ((مل يمنعُه من دخول اجلنة إال أن يموت  ))ج: 

 : ما أفضُل سورة يف القرآن؟ واقرأها. 73س

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   )ج: سورة الفاحتة،           

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ  پ ڀ
ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

   .(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 : ما أطول سورة يف القرآن الكريم؟74س

 ج: سورة البقرة.

 سورة يف القرآن الكريم؟ واقرأها.: ما أقرُص 75س

ــورة الكوثر،            ــم اهلل الرمحن الرحيم:ج: س ڎ ڎ   ) بس

 (  ک ک ک ک   ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ
                                                           

، (، عن أيب أمامة 9928رقم: ) ((الكربى  ))أخرجه النسائي يف ( 1)
 (.1595رقم ) ((صحيح الرتغيب والرتهيب  ))وصححه األلباين يف 

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 21 

 : ما السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ واقرأها.76س

ٱ ٻ ٻ ) بسم اهلل الرمحن الرحيم:ج: سورة اإلخالص،          

ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ٻ
 .(  ٺ ٿ ٿ

ٱ ): الرحيم الرمحن اهلل أكمل السورة: بسم: 77س

 ؟...  ٻٻ ٻ ٻ پ

پ ج: ڀ ٺ پ ڀ  ڀ  ڀ 

   .(ٺٺ

: ما أحسُن األخالق وأفضُلَها، وما أقبُح األخالق 78س

 وأسوُؤها؟

دقأحسُن األخالق وأفضلها:  -ج:   .الصِّ

 . الكذبوأقبُح األخالق وأسَوُؤها:  -      
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ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ  پ ڀ
ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

   .(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 : ما أطول سورة يف القرآن الكريم؟74س

 ج: سورة البقرة.
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 (  ک ک ک ک   ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ
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ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ٻ
 .(  ٺ ٿ ٿ

ٱ ): الرحيم الرمحن اهلل أكمل السورة: بسم: 77س

 ؟...  ٻٻ ٻ ٻ پ
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وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 
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ال يؤمن أحدكم  )): : أكمل احلديث: قال رسول 79س

 ...  .((حتى ُُيبَّ

 .(1) ((ألخيِه ما حُيب  لنفسه  ))ج: 

كَ 80س  ؟ : َمن عُدوُّ

 ج: الشيطان الرجيم.

 : متى تستعيُذ باهلل من الشيطان الرجيم؟81س

 قبل قراءة القرآن -1   ج:

 قبل دخول اخلالء -2        

 عند الغضب. -3        

 عند الوسوسة. -4        

 عند َسامِع هنيق احلامر. -5        

 أخطُر أمراض القلوب؟ : ما82س

َفاق.  ج: النِـّ

                                                           
 .( عن أنس بن مالك 45(، ومسلم رقم: )13البخاري رقم: ) أخرجه( 1)
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 : ما أثقُل الصالة عىل املنافقني؟83س

 ج: صالة الصبح وصالة العشاء.

آيُة املنافق ثالث:  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل 48س

ث كَذب...  .((إذا حدَّ

 . (1) ((وإذا َوَعد أخلف، وإذا اْئـُتـِمَن خان  ))ج: 

 : ما أخطُر يشٍء عىل اإلنسان؟85س

 ج: اللِّسان.

ِمن ُحسِن إسالم  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل 68س

 .((املرء ... 

 . (2) ((ترُكُه ما ال يعنيه  ))ج: 

 : ما أحبُّ الكالِم إىل اهلل تعاىل؟87س

 هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب.ج: سبحان اهلل، واحلمد 

                                                           
 .( عن أيب هريرة 59(، ومسلم رقم: )33أخرجه البخاري رقم: )( 1)
   ، ( عن أيب هريرة 3976(، وابن ماجه )2317أخرجه الرتمذي رقم: )( 2)

 (: )حسن لغريه(.2881رقم: ) ((صحيح الرتغيب والرتهيب  )) وقال األلباين يف
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كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

27   وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

27



  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 24 

 : ما كنُز اجلنة؟88س

ة إال باهلل.  ج: ال حول وال قوَّ

كلمتان خفيفتان  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل 98س

 .((عىل اللسان ... 

ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن: سبحان اهلل  ))ج: 

 .(1) ((وبحمده، سبحان اهلل العظيم 

 سيِّد االستغفار؟ ما: 90س

 اللهم أنت ريب ال إله إال ))ج: سيِّد االستغفار أن يقول العبُد: 

عهدك ووعدك ما استطعُت،  أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عىل

، وأبوُء لك  أعوُذ بك من رشِّ ما صنعُت، أبوُء لك بِنعمتَك عيلَّ

ُه ال يغفر الذنوب إال أنت   . (2) ((بذنبي، فاغفر يل؛ فإنَّ

 : ما تقوُل قبل النوم؟91س

 ج: باسمَك اللهمَّ أموُت وأحيا.

                                                           
 .( عن أيب هريرة 2694(، ومسلم رقم: )7563أخرجه البخاري رقم: )( 1)

اد بن أوس 6306أخرجه البخاري رقم: )( 2)  .( عن شدَّ

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 25 

 : ما تقوُل بعد االستيقاظ من النوم؟92س

 ج: احلمدهلل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.

 : ما ُتيَّة اإلسالم؟93س

 ج: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 : بأيِّ اليدين يأكل ويرشب املسلم؟94س

 منى.ج: باليِد اليُ 

 : متى تقول: باسم اهلل؟95س

 قبل األكل والرشب. -1ج: 

 قبل دخول اخلالء. -2     

 قبل دخول املسجد. -3     

 بعد اخلروج منه. -4     

 قبل خلِع املالبس. -5     

 : متى تقول: احلمد هلل؟96س

 بعد األكل والرشب. -1ج:  

 بعد العطاس. -2       

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  28
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        
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  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 24 

 : ما كنُز اجلنة؟88س

ة إال باهلل.  ج: ال حول وال قوَّ

كلمتان خفيفتان  )): : أكمل احلديث: قال رسول اهلل 98س

 .((عىل اللسان ... 

ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن: سبحان اهلل  ))ج: 

 .(1) ((وبحمده، سبحان اهلل العظيم 

 سيِّد االستغفار؟ ما: 90س

 اللهم أنت ريب ال إله إال ))ج: سيِّد االستغفار أن يقول العبُد: 

عهدك ووعدك ما استطعُت،  أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عىل

، وأبوُء لك  أعوُذ بك من رشِّ ما صنعُت، أبوُء لك بِنعمتَك عيلَّ

ُه ال يغفر الذنوب إال أنت   . (2) ((بذنبي، فاغفر يل؛ فإنَّ

 : ما تقوُل قبل النوم؟91س

 ج: باسمَك اللهمَّ أموُت وأحيا.

                                                           
 .( عن أيب هريرة 2694(، ومسلم رقم: )7563أخرجه البخاري رقم: )( 1)

اد بن أوس 6306أخرجه البخاري رقم: )( 2)  .( عن شدَّ

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 25 

 : ما تقوُل بعد االستيقاظ من النوم؟92س

 ج: احلمدهلل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.

 : ما ُتيَّة اإلسالم؟93س

 ج: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 : بأيِّ اليدين يأكل ويرشب املسلم؟94س

 منى.ج: باليِد اليُ 

 : متى تقول: باسم اهلل؟95س

 قبل األكل والرشب. -1ج: 

 قبل دخول اخلالء. -2     

 قبل دخول املسجد. -3     

 بعد اخلروج منه. -4     

 قبل خلِع املالبس. -5     

 : متى تقول: احلمد هلل؟96س

 بعد األكل والرشب. -1ج:  

 بعد العطاس. -2       

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م

29   وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
 1 

 

 
 

احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
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  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 26 

 بعد كلِّ نعمة. -3       

 ُكلِّ حال.  عىل -4       

 : ماذا تقول ملَِن عطس ومحد اهلل؟ وبامذا يُردُّ عليك؟97س

هو: ) ِّيديكم اهلل وُيصلح  ج: أقول له: ) يرمحَك اهلل (، ويرد  

 (.بالكم

 .((َمن ُيرِد اهلل به خريًا... ))أكمل احلديث: : 89س

هه يف الدين  ))ج:   . (1) ((ُيفـقِّ

 وما أبغضها؟ إىل اهلل؟ البالد: ما أحبُّ 99س

 اهلل إىل البالد وأبغض مساجدها، اهلل إىل البالد أحبج: 

 .أسواقها

: ما أفضل يوم يف األسبوع؟ وأفضل يوم يف السنة؟ 100س

 وأفضل ليلة يف العام؟ وأفضل شهور السنة؟

 يوم اجلمعة.أفضل يوٍم يف األسبوع:  -ج:   

                                                           
 .( عن معاوية 1037(، ومسلم )7312أخرجه البخاري رقم )( 1)

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 27 

 يوم عرفة.وأفضل يوٍم يف العام:  -        

 ليلة القدر.وأفضل ليلة يف العام:  -        

  شهر رمضان.وأفضل شهور العام:  -        

 : ما أعياد اإلسالم؟101س

 ج: عيد األضحى، وعيد الفطر.

 : َمن هم اخللفاء الراشدون؟102س

 .أبو بكر الصديق  -1ج:     

 .عمر بن اخلطَّاب  -2          

ان  -3            .عثامن بن عفَّ

 .عيل بن أيب طالب  -4          
 

متَّت األسئلُة واألجوبُة عنها، واحلمد هلل أوالً وآخرًا، 

 اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. وصىل

 

  وال يَستغين عنها الكبار للصغارأسئلة وأجوبة  
 1 

 

 
 

وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما احلمد هلل 

 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

 الكباُر يف تعليم أوالدهم.

والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباِء واملعلمني قد حيتارون 

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.

 واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.

 

 كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                 
 سامل بن سعد الطويل                                             

 م2003/ 9/ 16املوافق  – 1424رجب  20                                        

أسئلة وأجوبة   للصغار وال يَستغين عنها الكبار    
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احلمد هلل  َّ بعده، أما  وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

بعد:  

فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 

ُ يف تعليم أوالدهم. الكبار  

ِ واملعلمني قد حيتارون  والذي دعاين إىل كتابتها أن بعض اآلباء

يف اختيار األسئلة املناسبة ملحاورة األطفال؛ فكانت هذه األسئلة 

واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.  

واهلل أسأل أن ينفع به القارئ واحلافظ واملعلم واملتعلم.  

 

كتبه راجي عفو ربه اجلليل                                                   
سامل بن سعد الطويل                                               

                                        20 رجب   1424 املوافق  –  16  / 9  / 2003  م
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 واألجوبة للصغار وال يستغني عنها الكبار.
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فه ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات 

والسرية واآلداب ونحوها؛ أعددهتا ليحفظها الصغار وليستعني هبا 
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 بعد كلِّ نعمة. -3       

 ُكلِّ حال.  عىل -4       

 : ماذا تقول ملَِن عطس ومحد اهلل؟ وبامذا يُردُّ عليك؟97س

هو: ) ِّيديكم اهلل وُيصلح  ج: أقول له: ) يرمحَك اهلل (، ويرد  

 (.بالكم

 .((َمن ُيرِد اهلل به خريًا... ))أكمل احلديث: : 89س

هه يف الدين  ))ج:   . (1) ((ُيفـقِّ

 وما أبغضها؟ إىل اهلل؟ البالد: ما أحبُّ 99س

 اهلل إىل البالد وأبغض مساجدها، اهلل إىل البالد أحبج: 

 .أسواقها

: ما أفضل يوم يف األسبوع؟ وأفضل يوم يف السنة؟ 100س

 وأفضل ليلة يف العام؟ وأفضل شهور السنة؟

 يوم اجلمعة.أفضل يوٍم يف األسبوع:  -ج:   

                                                           
 .( عن معاوية 1037(، ومسلم )7312أخرجه البخاري رقم )( 1)
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 بعد:

ذه أسئلة وأجوبة رشعية متنوعة يف العقيدة والعبادات فه
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