
 2020ثاني لعام المستوى لل األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

 Surahsُُّّرو ُّالس ُّ
Suratul-Feel, P.601- Juzu’ Ammaُّ     ﴾ ُُّّمنُّجزءُّع م ٦٠١ُُّّصُّ-ُّفيلالُّةُّسورُّ﴿

أَََل ََيَعْل َكيَدُهْم   (1) أَََلْ تـََر َكيَف فـََعَل رَبَُّك أبصحاِب الفيلِ  "واليت تبدأ بــ  فيلالأقرأ ما أحفظه من سورة 
  َفَجَعَلُهْم َكَعصف  َمأكول   (4)  ّجيل  سِ رميِهم ِِبِجارَة  ِمن   تَ ( 3) لَ يَوأَرَسَل َعَليِهْم َطرياً َأابب( 2) يف َتضليل  

(5)". 
  

Surat Quraish, P.602- Juzu’ Ammaُّ    ﴾ منُّجزءُّع م ٦٠٢ُُُُّّّّصُّ–ُّقُ ر يشُّةُّسورُّ﴿

تاِء والص  ( 1) ش  يأليالِف قـُرَ  "واليت تبدأ بــ  قـَُريشأقرأ ما أحفظه من سورة  ( 2) يفِ إَلِفِهْم رِحَلَة الشِّ
  ."(4)م ِمن َخوف  ال ذي َأطَعَمُهم ِمن جوع  وءاَمنَـهُ ( 3)  فَِلَيعُبدوا َرب  هذا الَبيتِ 

 

Suratul-Kafiroon, P.603- Juzu’ Ammaُّ   ﴾ منُّجزءُّع م ٦٠٣ُُُّّّصُُّّ-ُّكافرونُّسورةُّال﴿

ال أَنُتْم  ( وَ 2) ُد ما تَعُبدونَ عبُ ال أَ  ( 1) ُقْل اي أَيُّها الكاِفرونَ   "واليت تبدأ بــ  كاِفرونالأقرأ ما أحفظه من سورة 
 ."(6( َلُكْم ديَنُكْم َويَل ديِن )5وَن ما َأعُبُد )وال أَنُتْم َعِبد (4) َوال َأان عاِبٌد ما َعَبدتُْ ( 3) عاِبدوَن ما َأعُبدُ 

 

Suratul-Israa’, P.102- Islamic Ed. Bookُّ ﴾2ُّ-كتابُّالرتبيةُّاألسالميةمن۱٠٢ُُُُّّّّصُّ–ُّسراءسورةُّاإل﴿
ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن ۚ ِإم ا  "واليت تبدأ بــ  سراءاإلأقرأ ما أحفظه من سورة  َوَقَضٰى رَبَُّك َأال  تـَْعُبُدوا ِإال  ِإاي 

ُلَغن   َهْرُُهَا وَ  َأَحُدُُهَا َأْو ِكاَلُُهَا ِعْنَدَك اْلِكَب  يـَبـْ ْخِفْض إ وَ  (23) َما قـَْواًل َكرميًا َلَُ ُقلْ َفاَل تـَُقْل ََلَُما ُأفّ  َواَل تـَنـْ
 ."(24)ْرَْحُْهَما َكَما رَبـ َياِن َصِغريًا إِ ََلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الر ْْحَِة َوُقْل َربِّ 
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 Hadeethُُّّثألحاديا

Hadeeth 1, P.118ُُُُُُُّّّّّّّ﴾ ١١٨ُُّّصُّ–١ُّرقمُُّّثحديُّ﴿
ُّاللاُّأ ُّ " بدأ بــي يالذحديث النبوي الشريف ـأقرأ ما أحفظه من ال  ." فض ُلُّالذاِّكرُّالُّإلهُّإالا

  

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

 ".ت س ح رواُّفإن ُّيفُّالس حورُِّّب  ر ك ة ُّ" حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ ـأقرأ ما أحفظه من ال
ُّ

Hadeeth 8, P.125ُُُُُُُّّّّّّّ﴾١٢٥ُُّّصُُّّ–٨ُّرقمُُّّثحديُّ﴿
 ".أ فشواُّالس الم ُّب ين ُكم  "يف الذي يبدأ بــ حديث النبوي الشر ـأقرأ ما أحفظه من ال

 

Hadeeth 10, P.127ُُُُُُّّّّّّ﴾١٢٧ُّصُُّّ–١٠ُّرقمُُّّثحديُّ﴿
اِّ,ُّوإِّن ُّالبِّ ُّيُهديُّإىلُّاجل ن ةُِّّ  "حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ ـأقرأ ما أحفظه من ال ُّيُهديُّإىلُّالبِّ دق   ."إِّن ُّالصاِّ

 

Hadeeth 11, P.100 & 128ُُُُُُُّّّّّّّ﴾١٢٨&١٠٠ُُُّّّصُُّّ–١١ُّرقمُُّّثحديُّ﴿
ُّاجل ن ة"  حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بـــأقرأ ما أحفظه من ال  ".الوالُِّدُّأوس ُعُّأ بوابِّ

 

Hadeeth, P.101ُُُُُُُُّّّّّّّّ﴾١٠١ُُّّصُُّّ–ُُّّثحديُّ﴿
 ".الوالِّد ينُُِّّّالك بائِّرِّ؟ُّاألشراُكُّابللاُِّّو ُعقوُقُُّّثن  باُِّئُكْمُِّبِّ كب ُِّّأ الُّأ"  حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ  ـأقرأ ما أحفظه من ال
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   Du’aaاألدعيةُّ

١٠٨Du’aa “Before eating …”, P.108ُُّّصُُّّ–ُدعاءُّقبلُّاألكلُّ
 "بسِم هللا  ٬ الّنارِ  ذابَ نا وِقنا عَ قتَ زَ فيما رَ  ابرِك لنا مالّله"الذي يبدأ بــ  دعاء قبل األكلأقرأ ما أحفظه من 

 

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

 

١٠٨ُُّّDu’aa “After eating …”, P.108ُّصُُّّ-بعدُّاألكلُُّدعاءُُّّ
 "احلَمُد ّلّل ال ذي َأطَعَمنا َوَسقاان َوَجَعَلنا ُمسِلمني"يبدأ بــ  الذي دعاء قبل الن ومظه من أقرأ ما أحف

  

١٠٢ُُّّDu’aa “For Parents …”, P.108ُّصُّ–الوالِّد ينُُّدعاءُُّّ
إرَْحُهما كما َرب ياِن  َوأَوفاه ربِّ رَي اجلَزاِء م  إجِز أُّمي َوَأيب َعّّن خَ الل هُ  "الذي يبدأ بــ  دعاء قبل الن ومأقرأ ما أحفظه من 

 "َصغريا
 

 


