
 2020ثاني لعام المستوى لل األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

 Surahsُُّّرو ُّالس ُّ
 Suratul-Feel, P.601- Juzu’ Amma    ﴾ منُّجزءُّع م٦٠١َُُُّّّّصُّ-ُّفيلالُّةُّسورُّ﴿

................. أَََل  (1) ........................أَََلْ تـََر  "الفيل واليت تبدأ بــ أقرأ ما أحفظه من سورة 
. ............. َفَجَعَلُهمْ ( 4) ................رميِهم ( تَ 3) ...............َوأَرَسَل ( 2) ...........

.........( ..5.") 
  

Surat Quraish, P.602- Juzu’ Ammaُّ    ﴾ منُّجزءُّع م٦٠٢َُُُُّّّّّصُّ–ُّقُ ر يشُّةُّسورُّ﴿

( 2)........................ إَلِفِهمْ ( 1) ........ أليالفِ " قـَُريش واليت تبدأ بــ أقرأ ما أحفظه من سورة 
  ."(4) .................................. الَّذي ( 3) ................. افَِلَيعُبدو 

 

Suratul-Kafiroon, P.603- Juzu’ Ammaُّ  ﴾ منُّجزءُّع م٦٠٣َُُُّّّّصُُّّ-ُّكافرونُّرةُّالسوُّ﴿

( 2) ................. ال( 1) .................. ُقلْ   "الكاِفرون واليت تبدأ بــ أقرأ ما أحفظه من سورة 
( 5) ......................... وال (4) ................... َوال( 3).................... ..... الوَ 

 ".(6) ...................... َلُكمْ 
 

Suratul-Israa’, P.102- Islamic Ed. Bookُّ ﴾2ُّ-منُّكتابُّالرتبيةُّاألسالمية۱٠٢ُُّّصُّ–ُّسراءسورةُّاإل﴿
..........................................  َوَقَضٰى رَبُّكَ  "تبدأ بــ  اليت ء و اإلسراأقرأ ما أحفظه من سورة 

ْخِفْض إوَ  (23)............................................................................. 
.............................................................. (24)." 

 

 



 2020ثاني لعام المستوى لل األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

 Hadeethُُّّثألحاديا

 Hadeeth 1, P.118ُُّّ         ُّ﴾ ١١٨ُُّّصُّ–١ُُّّقمُّرُُّّثحديُّ﴿
 ........................ُّ"ُُّّ(The best)ُُّّأ فض لُُّ " حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بـــأقرأ ما أحفظه من ال

  

Hadeeth 6, P.123ُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّ﴾123ُُّّصُُّّ–٦ُّرقمُُّّثحديُّ﴿

 .............................."ُُّّ(Have Suhoor)ُُّّت س حَّروا "حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ ـأقرأ ما أحفظه من ال
ُّ

Hadeeth 8, P.125ُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّ﴾١٢٥ُُّّصُُّّ–٨ُّرقمُُّّثحديُّ﴿
 ...............................ُّ"(Spreadُُّّ)أ فشواُُّّ  "حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ ـأقرأ ما أحفظه من ال

 

Hadeeth 10, P.127ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ﴾١٢٧ُّصُُّّ–١٠ُّرقمُُّّثحديُّ﴿
 ...........................ُّ"..ُُّّ(The Truth is)ُُِّّإنَُّّالصِ دق ُّ  "حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ ـحفظه من الأقرأ ما أ

 

Hadeeth 11, P.100 & 128ُُُُُُّّّّّّ﴾١٢٨&١٠٠ُُُّّّصُُّّ–١١ُّرقمُُّّثحديُّ﴿
 ...............................ُّ"ُُّّ(The father)ُُّّدُّالوالُِّ"  لنبوي الشريف الذي يبدأ بــحديث اـأقرأ ما أحفظه من ال

 

Hadeeth, P.101ُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّ﴾١٠١ُُّّصُُّّ–ُُّّثحديُّ﴿
بِ ُئُكم ُّ"  حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ  ـفظه من الأقرأ ما أح  .ُّ".............ُُّّ(Shall I not inform you)ُّأ الُّأثن  
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   Du’aaاألدعيةُّ

 Du’aa “Before eating …”, P.108    ١٠٨ُّصُُّّ–ُدعاءُّقبلُّاألكلُّ
 ...............................ُّ" مالّله"الذي يبدأ بــ  دعاء قبل األكلأقرأ ما أحفظه من 

 

١٠٨ُُّّDu’aa “If we forgot …”, P.108ُّصُّ-إذاُّن سيناُُّدعاءُُّّ
 ...............................ُّ"ِبسِم  "يبدأ بــ  الذي النَّوم قبل دعاءأقرأ ما أحفظه من 

 

١٠٨ُُّّDu’aa “After eating …”, P.108ُّصُُّّ-بعدُّاألكلُُّدعاءُُّّ
 .ُّ"..............................احلَمُد "الذي يبدأ بــ  دعاء قبل النَّومأقرأ ما أحفظه من 

  

١٠٢ُُّّDu’aa “For Parents …”, P.108ُّصُّ–الواِلد ينُُّدعاءُُّّ
 ...............................ُّ"اللَُّهمَّ إجِز  "الذي يبدأ بــ  دعاء قبل النَّومأحفظه من أقرأ ما 

 

 


