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 Surahsُُّّرو ُّالس ُّ
ُّP.596 – Juzu’ Amma(Suratud-Duha) ,596ُُُُُّّّّّصُّ–سورةُّالضحىُُّّ

 أجيبُّعنُّالّسؤالُّالتايل:ُُّّمث١١ُُّّإىلُّاآلية١ُُُُّّّّمنُّاآليةُّلضحىُّأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّسورةُّا
يُعطيَك َربَُّك  َلَسْوفَ َوالضَُّحى * والليل اذا َسجى * َما ودََّعَك َربَُّك وما قَلى * َوَلآلِخَرُة خرٌي َلَك ِمَن األوىل * وَ 

َو َوجدَك ِضاالً فـََهدى* َو َوجدك عائالً فَأغىن* فَأماَّ اليتيَم َفالَ َتقَهر* َوأمَّا السائَل  دَك يَـتـيماً فآوى*َفرَتضى * ألـَم يـَجِ 
 َفالَ تنهر* َوأمَّا بنعمِة َرِبَك َفَحِدث*

  ماذا يقصد بـ "الضحى" ؟                     :١الّسؤال  
                                  .The time when the Sun rises.                                         وقت إرتفاع الشمس   اب:الـجو 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ُّP.596 – Juzu’ Amma(Suratud-Duha) ,596ُُُُُّّّّّصُّ–سورةُّالضحىُُّّ
 أجيبُّعنُّالّسؤالُّالتايل:ُُّّمث١١ُُّّإىلُّاآلية١ُُُُّّّّمنُّاآليةُّالضحىُّأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّسورةُُّّ

َلآلِخَرُة خرٌي َلَك ِمَن األوىل * َوَلَسْوَف يُعطيَك َربَُّك َوالضَُّحى * والليل اذا َسجى * َما ودََّعَك َربَُّك وما قَلى * وَ 
َو َوجدَك ِضاالً فـََهدى* َو َوجدك عائالً فَأغىن* فَأماَّ اليتيَم َفالَ َتقَهر* َوأمَّا السائَل  م يـَِجدَك يَـتـيماً فآوى*ى * ألَـ َفرَتض

 َفالَ تنهر* َوأمَّا بنعمِة َرِبَك َفَحِدث*

 ما ودعك ربك" ؟ "ُُّّمعىن ماُّ:۲الّسؤال  
 .He never left you since He chose you as a preference                                 .       ماتركك منذ إختارك   الـجواب:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ُّP.596 – Juzu’ Amma(Suratud-Duha) ,596ُُُُُّّّّّصُّ–سورةُّالضحىُُّّ
 :أجيبُّعنُّالّسؤالُّالتايلُُّّمث١١إىلُّاآلية١ُُُُّّّّمنُّاآليةُُّّحىالضسورةُُّّأقرأُّماُّأحفظهُّمنُُّّ

 َوالضَُّحى * والليل اذا َسجى * َما ودََّعَك َربَُّك وما قَلى * َوَلآلِخَرُة خرٌي َلَك ِمَن األوىل * َوَلَسْوَف يُعطيَك َربُّكَ 
ا السائَل  َتقَهر* َوأمَّ عائالً فَأغىن* فَأماَّ اليتيَم َفالَ  َوجدك َو َوجدَك ِضاالً فـََهدى* وَ  َفرَتضى * ألـَم يـَِجدَك يَـتـيماً فآوى*

 َفالَ تنهر* َوأمَّا بنعمِة َرِبَك َفَحِدث*

                    ُُّّ" ؟فال تنهربـ "  دمقصو ـلاما  ُّ:۳الّسؤال  
                .Do not snub him but be kind to him                                                 فال تزجره وارفق به.  الـجواب:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ُّP.599 – Juzu’ Amma(Suratul-Zalzalah) ,599ُُُُُّّّّّصُّ–سورةُّالزلزلةُُّّ
 أجيبُّعنُّالّسؤالُّالتايل:ُُّّمث٨ُُّّآليةُُُّّّاإىل١ُُّّيةُُّّمنُّاآلُّالزلزلةأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّسورةُُّّ

ُث أخبارها * ِبَِنَّ ربَك أوحى وَ إذا زَلزََلت األرض زلزاهلا * وأخرجت األرُض أثقاهلا *   قاَل األنسان ماهلا * يومئٍذ ُُتدِ 
 َل َذَرِة َشراً يـََرُه* ل مثَقافمن يعمل مثقال ذرٍة خرياً يرُه* َوَمن يعمَ لريوا أعماهلم *هلا * يومئٍذ يصدُر الناُس أشتااتً 

                    " ؟زُلزِلت االرضُ ما معىن ":١ُّالّسؤال  
                                      .Strongly shaked.                                                           ُحركت ُتريكا عنيفاً  الـجواب:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ُّP.599 – Juzu’ Amma(Suratul-Zalzalah) ,599ُُُُُّّّّّصُّ–الزلزلةُُّّسورةُُّّ
 أجيبُّعنُّالّسؤالُّالتايل:ُُّّمث٨ُُّّإىلُّاآلية١ُُُُّّّّمنُّاآليةُُُّّّالزلزلةأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّسورةُُّّ

ُث أخبارها * ِبَِنَّ ربَك أوحى وَ جت األرُض أثقاهلا *  ا * وأخر إذا زَلزََلت األرض زلزاهل قاَل األنسان ماهلا * يومئٍذ ُُتدِ 
 فمن يعمل مثقال ذرٍة خرياً يرُه* َوَمن يعَمل مثَقاَل َذَرِة َشراً يـََرُه* * يومئٍذ يصدُر الناُس أشتااتً لريوا أعماهلم * هلا

                     ُّ" ؟يصدر الناس"ُُّّما معىن:۲ُّالّسؤال  
  .They come out of their graves to the crowd                                       .خيرجون من قبورهم اىل احملشر الـجواب:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ُّP.599 – Juzu’ Amma(Suratul-Zalzalah) ,599ُُُُُّّّّّصُّ–ُُّّةلزلالزُّسورةُُّّ

 أجيبُّعنُّالّسؤالُّالتايل:ُُّّمث٨ُُّّإىلُّاآلية١ُُُُّّّّمنُّاآليةُُُّّّالزلزلةأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّسورةُُّّ
ُث أخبارها * ِبَِنَّ ربَك أوحى قاَل األنسان ماهلا * يومئٍذ ُُتد ِ وَ إذا زَلزََلت األرض زلزاهلا * وأخرجت األرُض أثقاهلا *  

 فمن يعمل مثقال ذرٍة خرياً يرُه* َوَمن يعَمل مثَقاَل َذَرِة َشراً يـََرُه* مئٍذ يصدُر الناُس أشتااتً لريوا أعماهلم *هلا * يو 

                    ُّ" ؟ أشتاتاً  "ُُّّما معىن:٣ُّالّسؤال  
 .”It means “divided                                                                                                                   . متفرقني  الـجواب:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ُّP.600 – Juzu’ Amma(Suratul-Qari’a) ,600ُُُُُُّّّّّّصُُّّ–ُُّّالقارعة سورة 

 أجيبُّعنُّالّسؤالُّالتايل:ُُّّمث١١ُُّّإىلُّاآلية١ُُُُّّّّمنُّاآليةُُُُّّّّالقارعةنُّسورةُُّّمأحفظهُُُُّّّّأقرأُّما
*َوَتُكوُن اْْلَِباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنـُْفوِش*فََأمَّا اُس َكاْلَفرَاِش اْلَمبـُْثوثِ *القارعة* َما القارعُة* َوما أدراَك ما القارعُة* يـَْوَم َيُكوُن النَّ 

 َما ِهَيْه*ََنٌر َحاِمَيٌة*   ِعيَشٍة رَاِضَيٍة*َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه*فَأُمُُّه َهاِويٌَة*َوَما أَْدرَاكَ فـَُهَو ِف َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه*
 ؟                   ابلقارعةاملقصود    ام:١ُّالّسؤال  

       .”It means “Resurrection                                                                                               . القيامة   اْلواب: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ُّP.600 – Juzu’ Amma(Suratul-Qari’a) ,600ُُُُُّّّّّصُُّّ–ُُّّسورة القارعة 

 ؤالُّالتايلأجيبُّعنُّالسُُُّّّمث١١ُُّّإىلُّاآلية١ُُُُّّّّمنُّاآليةُُّّالقارعةُُّّأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّسورةُُّّ
ِعْهِن اْلَمنـُْفوِش*فََأمَّا *القارعة* َما القارعُة* َوما أدراَك ما القارعُة* يـَْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفرَاِش اْلَمبـُْثوِث*َوَتُكوُن اْْلَِباُل َكالْ 

ُّ*فَأُمُُّه َهاِويٌَة*َوَما أَْدرَاَك َما ِهَيْه*ََنٌر َحاِمَيٌة* َيٍة*َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنهُ ٍة رَاضِ َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه*فـَُهَو ِف ِعيشَ 
                   ؟"كالعهنِ "  بــ مامعىن   :۲الّسؤال  

                                        .”It means “The colourfully painted wool            .  كالصوف املصبوغ الواَنً   الـجواب:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ُّP.600 – Juzu’ Amma(Suratul-Qari’a) ,600ُُُُُّّّّّصُُّّ–ُُّّسورة القارعة 

 بُّعنُّالّسؤالُّالتايلجيأُُّّمث١١ُُُُّّّّإىلُّاآلية١ُُّّمنُّاآليةُُّّالقارعةُُّّأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّسورةُُّّ
ا ِعْهِن اْلَمنـُْفوِش*فََأمَّ *القارعة* َما القارعُة* َوما أدراَك ما القارعُة* يـَْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفرَاِش اْلَمبـُْثوِث*َوَتُكوُن اْْلَِباُل َكالْ 

َُّوازِيُنُه*فَأُمُُّه َهاِويٌَة*َوَما أَْدرَاَك َما ِهَيْه*ََنٌر َحاِمَيٌة* فَّْت مَ َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه*فـَُهَو ِف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة*َوأَمَّا َمْن خَ 
 ؟                   "  هاوية  "  كلمةمالـمقصود ب:۳ُّالّسؤال  

                                                  .It mean the seventh level of hell                .ة من النار الطبقة السابع    الـجواب:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ُّP.600 – Juzu’ Amma(Suratut-Takathur) ,600ُُُُّّّّصُّ-التكاثرسورةُّ
 التايل:ُُّّىُّالسؤالمثُّاجبُّعل٨ُُُُّّّّيةاىلُّاآل١يةُُّّمنُّاآلُُّّالتكاثرأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّسورةُُّّ

  اِبَر * َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن * ُُثَّ َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن * َكالَّ َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي * َلرَتَُونَّ أهْلَاُكُم التََّكاثـُُر *َحَّتَّ ُزْرُُتُ اْلَمقَ 
َا َعنْيَ اْلَيِقنِي * ُُثَّ لَتُ   *   يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ ْسأَُلنَّ اْلَِْحيَم * ُُثَّ َلرَتَُوَّنَّ

 ؟"  أهلكُم التكاثرُ ة"مااملقصود ابآلي:١ُّالّسؤال  

 .شغلكم عن طاعة ربكم التباهي بكثرة نعم الدنيا  الـجواب:
What you are gifted by Allah has made you forgetting His obedience.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ُّP.600 – Juzu’ Amma(Suratut-Takathur) ,600ُُُُّّّّصُّ–التكاثرُّسورةُّ
 مثُّاجبُّعلىُّالسؤالُّالتايل:٨ُُُّّّيةاىلُّاآل١يةُُّّمنُّاآلُُّّالتكاثرأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّسورةُُّّ

 * َكالَّ َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي * َلرَتَُونَّ  الَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن * ُُثَّ َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُمونَ ِبَر * كَ أهْلَاُكُم التََّكاثـُُر *َحَّتَّ ُزْرُُتُ اْلَمَقا
َا َعنْيَ اْلَيِقنيِ   *   * ُُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ اْلَِْحيَم * ُُثَّ َلرَتَُوَّنَّ

          ؟         "  اليقني  عني"  مامعىن:۲ُُّّالّسؤال  

 .”It means the “same certainty                                                                  ؟نفس اليقني:  الـجواب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ُّP.600 – Juzu’ Amma(Suratut-Takathur) ,600ُُُُّّّّصُّ–ُّةُّالتكاثرسورُّ
 مثُّاجبُّعلىُّالسؤالُّالتايل:٨ُُُّّّيةاىلُّاآل١يةُُّّمنُّاآلُُّّالتكاثرأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّسورةُُّّ

ْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي * َلرَتَُونَّ  َكالَّ لَ   أهْلَاُكُم التََّكاثـُُر *َحَّتَّ ُزْرُُتُ اْلَمَقاِبَر * َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن * ُُثَّ َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن *
َا َعنْيَ اْلَيِقنِي * ُُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ اْلَْ   *  ِحيَم * ُُثَّ َلرَتَُوَّنَّ

 " ؟النعيمما املقصود ":۳ُُّّالّسؤال  

                                       .It means what you enjoy in life                                  ما يتلذذ به ف الدنيا.   :الـجواب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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       Hadeethألحاديثا
131ُُُُُُُُُّّّّّّّّّHadeeth 1 “What’s Islam?”, P.131 – Islamic Bookُّصُُّّ–ُّماُّاالسالم –1حديثُّرقمُُّّ
 أجيب عن الس ؤال التايل:  ُث " ........................ االسالملـحديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ "أقرأ ما أحفظه من ا

ُّ(ُُُّّّاستطعتُّأليةُّسبيالُُُّّّالبيتُّإنُّسالمُّأنُّتشهدُّأنُّالُّإلهُّإالُّهللا،ُّوأنُّحممداُّرسولُّهللاُّوتقيمُّالصالة،ُّوتؤيتُّالزكاة،ُّوتصومُّرمضان،ُّوحتجُّاأل)

                    ؟"سالم االمعىن " ما الّسؤالُّ:  
 . بيال االسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممداً رسول هللا وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وُتج البيت إن استطعت ألية س الـجواب:

Islam is to say the two Shahadahs, give Zakah, Pray and perform Hajj if you are able. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ُّ    Hadeeth 5 “Building a Mosque”, P.136 – Islamic Book  136صُّ-ُُّّبناءُّمسجد –5ُُّّحديثُّرقمُُّّ
 أجيب عن الس ؤال التايل:  ثـُمَّ  " ....................................... منُّبنُّحديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ " ـال أحفظه من أقرأ ما 

ُّ(ُُّّنةمنُّبنُّمسجداُّيبتغيُّبهُّوجهُّهللاُّبنُّهللاُّلهُّمثلُهُّيفُّاجل)ُُّّ

                    جزاء من بىن مسجداً؟هو  ما:ُُّّالّسؤالُُّّ  
                                .Allah will build a similar for him in Heaven                  . له مثله ف اْلنة هللا يبن   :بالـجوا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
140Hadeeth 9 “Signs of a Hypocrite”, P.140 – Islamic Bookُّصُُّّ-ُُّّفقُّثالثيةُّاملناآُُّّ-9رقمُُُُّّّّحديث

 أجيب عن الس ؤال التايل:  ُث "........ ................... أيةُّاملنافقُّأقرأ ما أحفظه من احلديث النبوي الذي يبدأ بــ "

ُّأ خل ف,ُّوإذاُّإئتمنُُّّ)ُُّّ ُّك ِذب,ُّوإذاُّو ع د   (خانآيةُّاملنافقُّثالث:ُّإذاُّح دَّث 
 ؟ املنافق  من هو ّسؤالُّ:ال  

 .يكذب وخيلف الوعد وخيون األمانة  الشخص الذي  املنافق هواْلواب:  
He is who lies, doesn’t keep promise and betrays. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 141ُُُّّّHadeeth 10 “Two Words”, P.141 – Islamic Bookصُُّّ-ُّكلمتانُُّّ-10ُُّّحديثُّرقمُّ

ُّأجيب عن الس ؤال التايل:  ُث "........ ................... كلمتانأقرأ ما أحفظه من احلديث النبوي الذي يبدأ بــ "
 (وحبمده,ُّسبحانُّهللاحانُّهللاُُّّ,ُّثقيلتانُّيفُّامليزان:ُّسبسانىُّاللُِّّعلُّكلمتانُّحبيبتانُّإىلُّهللا,ُّخفيفتانُُّّ)

 ؟   هناك كلمتان حبيبتان اىل الرمحن ماهي الّسؤالُّ:  
 . العظيم  ان هللا: سبحانه هللا وحبمده , سبح امه :الـجواب

They are: “Glory be to Allah and Praised be Him” and “Glory be to God, The Great”. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ”Hadeeth of “The Fatherُُُُُُّّّّّّالوالدُُّّحديث
 أجيب عن الس ؤال التايل:  ثـُمَّ  " .......................................  الوالدحديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ " ـأقرأ ما أحفظه من ال

 (بوابُّاجلنةلدُّأوسطُّاالوا)ُُّّ

 هناك عدة ابواب للجنة ولكن ايهما اعلى درجة؟الّسؤالُّ:ُُّّ
                                                        .The middle gate                             .األبوابأوسط    الـجواب:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Du’aasُُُُّّّّاألدعيةُّ

 124ُُُُّّّّDu’aa “At the Opening of Salah”, P.124 – Islamic Ed. Bookصُّاألستفتاحدعاءُّ
 :ايللّسؤالُّالتأجيُبُّعنُّاُُّّمث"   ...................ـ......ـ سبحانك اللهم"  الذيُّيبدأُّبُــُُّّّاألستفتاحأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّدعاءُُّّ

ُّ(ُُّّسبحانكُّاللهمُّوحبمدكُّوتباركُّامسكُّوتعاىلُّجدكُّوالُّإلهُّغريك)ُُّّ
 ؟  مَّت نُردِ د هذا الدُّعاء:  ُُّّالّسؤال

                                                                                      .When we start prayers     .نبدأ الصالة عندما   :الـجواب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

124ُُُُّّّّDu’aa “Upon Bowing for Ruku’”, P.124 – Islamic Ed. Bookُّصُّإذكارُّالركوعُّدعاءُّ
 تايل:مثُّأجيُبُّعنُّالّسؤالُّال"  ...................ـ......ـ سبحان"  الذيُّيبدأُّبُــُُّّّإذكارُّالركوعأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّدعاءُُّّ

ُّ(سبحانُّريبُّالعظيمُّ)ثالاث()ُُّّ
 ؟  كم مرة نكرر إذكار الركوع:  ُُّّالّسؤال

                                                                                       .Three times                            ثالث مرات  :الـجواب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

124ُُُّّّDu’aa “Upon Rising for Ruku’”, P.124 – Islamic Ed. Bookُّصُُّّلركوعُّالرفعُّمنُّاُُّدعاء
 أجيبُّعنُّالّسؤالُّالتايل:ُُّّ"ُّمث............ ملن محدهمسع هللا "الذيُّيبدأُّبــُُُُّّّّلرفعُّمنُّالركوعاأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّدعاءُُُّّّ

ُّ(ُُّّمسعُّهللاُّملنُّمحده،ربناُّولكُّاحلمدُّمحداُّكثرياُّطيباُّمباركاُّفيه)ُّ
 ؟                   ملاذا نردد هذا الدعاء:ُّالّسؤالُُّّ  

                 .Hopefully, Allah will hear it and accept our Salah        .  صالة لعل هللا يسمع الدعاء ويتقبل منا ال   :الـجواب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 125ُُّّDu’aa “Upon Kneeling for Sujud’”, P.125 – Islamic Ed. Bookصُُُّّّإذكارُّالسجودُُّدعاء
ُّأجيبُّعنُّالّسؤالُّالتايل:ُُّّ"ُّمث............سبحان الذيُّيبدأُّبــُّ"ُُّّأذكارُّالسجوددعاءُُُّّّأحفظهُّمنُُُُّّّّأقرأُّما

ُّ(ُّعلىُّ)ثالاث()سبحانُّريبُّاأل
 ؟                   مامعىن أذكار السجود:ُّالّسؤالُُّّ  

 .Sanctification and preaching to God Almighty from all shortcomings    . من كل نقصهلل تعاىل  تقديس وتنزيه   :الـجواب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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125ُُّّDu’aa “Between the Prostration’”, P.125 – Islamic Ed. Bookُّبنيُّالسجدتنيُّصُُُُّّّدعاء 
ُّأجيبُّعنُّالّسؤالُّالتايل:ُُّّ"ُّمث............ َرّب  لذيُّيبدأُّبــُّ"اُُّّالسجدتنيبنيُّفظهُّمنُّدعاءُُُّّّأقرأُّماُّأح

ُّ(ُُّّر يّبُّإغِفْرُّيلُّ,ُّريبُّإغِفرُّيل ُّ)
 ؟                   ماملقصود هبذا الدعاء:ُّالّسؤالُُّّ  

                                                                .Asking forgiveness from Allah       . طلب املغفرة من هللا تعاىل  :الـجواب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 126ُُُّّّDu’aa “At breaking the Fast’”, P.126 – Islamic Ed. Bookاالفطارُّصُُُّّدعاء

ُّأجيبُّعنُّالّسؤالُّالتايل:ُُّّ"ُّمث............ الل ُهمَّ دأُّبــُّ"الذيُّيبارُُّّاألفطأقرأُّماُّأحفظهُّمنُّدعاءُُّّ

ُّ(،ُّوثبتُّاألجرُّإنُّشاءُّهللا)الّلُهمَُّّلكُّصمت،ُّوعلىُّرزقكُّأفطرت،ُّبسمُّهللا،ُّذهبُّالعطش،ُّوابتلتُّالعروق
 ف أي شهر نقرأ هذا الدعاء؟                   :ُُّّالّسؤالُُّّ

                                                                                                    .In Ramadan             شهر رمضان.  :الـجواب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


