
   2020لعام  خامسالللمستوى  األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

 Surahsُُُُّّّّرو ُّالس ُّ
 587ُُُُُّّّّّAl-Mutaffifeen, P.587 – Juz’ Ammaصُّ-فنياملطف  ُّ

 أجيب عن الّسؤال التايل:  ث  ٦إىل اآلية  ١من اآلية طففني املأقرأ ما أحفظه من سورة 
                                        ?”What’s meant by “Al-Mutaffifeenُُُُّّّّ؟ماُّاملقصودُّابملطففنيُُّّ:١الس ؤال

     الـجواب:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

587ُُُُُّّّّّAl-Mutaffifeen, P.587 – Juz’ Ammaُّصُّ-املطففني
 التايل:  أجيب عن الّسؤال ث  ٦إىل اآلية  ١من اآلية  طففنياملأقرأ ما أحفظه من سورة 

 ُُّّ"؟ُُّّيوَم يقوُم الناُس لِربِ العاملني ماُّمعىنُّاآليةُّ"ُُّّ:٢الس ؤال
Explain what’s meant by the Verse “yawma yaqoomu-nnaas Li-rabbil-A’aalameen”. 

   الـجواب:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

587ُُُُُُّّّّّّAl-Mutaffifeen, P.587 – Juz’ Ammaُّصُّ-املطففني
 أجيب عن الّسؤال التايل:  ث  ٦إىل اآلية  ١سورة من اآلية  طففنياملأقرأ ما أحفظه من 

                 ?”What’s mean by “Yukhsiroon ُُُّّّ                                         ؟سرونيُّـُّ"ُّماملقصودُّبُُّّ:۳الس ؤال
   الـجواب:

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



   2020لعام  خامسالللمستوى  األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

 Surahsُُُُّّّّرو ُّالس ُّ
 593ُُُُّّّّSuratul-Fajr, P.593 – Juzu’ Ammaصُّ–ُّفجرسورةُّال 

 أجيب عن الّسؤال التايل:  ث 10إىل اآلية  1من اآلية  فجرالأقرأ ما أحفظه من سورة 
                                                   ?What does “Al-Fajr” mean  ؟ُّفجرملقصودُّابلُُّّماُُّّ:١الس ؤال

   الـجواب:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 593ُُُُّّّّSuratul-Fajr, P.593 – Juzu’ Ammaصُّ–ُّسورةُّالفجر 
 أجيب عن الّسؤال التايل:  ث 10إىل اآلية  1من اآلية  فجرالأحفظه من سورة  أقرأ ما
ُّ"؟َُُّّوََثُوَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر اِبْلَوادِ  ماُّمعىنُّاآليةُّ"ُُّّ:۲الس ؤال

Explain what’s meant by the Verse that starts with “wa Thamud who …….”. 
   :الـجوابُّ

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

 593ُُُُّّّّSuratul-Fajr, P.593 – Juzu’ Ammaصُّ–سورةُّالفجرُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل:  ث 10إىل اآلية  1ة من اآلي فجرالأقرأ ما أحفظه من سورة 

    "؟ رِ والَّيِل إذا يس  ماُّمعىنُّاآليةُّ"ُُّّ:۳ُّالس ؤال
Explain what’s meant by the Verse “Wal-Laili Itha yasri”.                 

 الـجواب:ُّ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



   2020لعام  خامسالللمستوى  األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

 

 594ُُُّّّSuratush-Shams, P.594 – Juzu’ Ammaصُّ–ُّش مسسورةُّال
 أجيب عن الّسؤال التايل:  ث  8إىل اآلية  1من اآلية   لشمس اأقرأ ما أحفظه من سورة 

                 ?”What’s mean by “Duh’aahaa                                          ؟ُُّّضحاها(ملقصودُّبـُّ)ُُّّماُُّّ:١ُّالس ؤال
   الـجواب:

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

594ُُُّّّSuratush-Shams, P.594 – Juzu’ Ammaُّصُّ–سورةُّالشَّمسُّ 
 التايل:  أجيب عن الّسؤال ث  8إىل اآلية  1من اآلية  أقرأ ما أحفظه من سورة الشَّمس 

 ُُّّ"؟ والنهار إذا جالهاُُّّماُّمعىنُّاآليةُّ"   :۲ُّالس ؤال
Explain what’s meant by the Verse “Wan-Nahaaru Itha Jalaahaa”. 

   الـجواب:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

594ُُُّّّSuratush-Shams, P.594 – Juzu’ Ammaُّصُّ–سورةُّالشَّمسُّ
 التايل:  أجيب عن الّسؤال ث  8إىل اآلية  1من اآلية  أقرأ ما أحفظه من سورة الشَّمس 

    ?By what does Allah (SWT) swear in this Surahُُُُُّّّّّعزُّوجلُّيفُّهذهُّالسورةُّ؟قسمُّهللايُُّمباذاُُُّّّ:۳ُّالس ؤال
 . الـجواب:

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



   2020لعام  خامسالللمستوى  األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

Hadeethُُُّّّألحاديثا
 88ُُُُّّّّHadeeth 1, P.88 – Islamic Ed. Bookصُّ–١ُّحديثُّرقمُّ

 أجيب عن الّسؤال التايل:  ث "    ........  طريقا   َمن َسَلكَ أقرأ ما أحفظه من الـحديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ "

                                                          ?What do we learn from this hadeeth             هذاُّالـحديث؟ذاُّنفهمُّمنُُّّماُُّّالس ؤالُّ:  
   واب:الـج

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

 89ُُُّّّHadeeth 2, P.89 – Islamic Ed. Bookصُّ–2ُّحديثُّرقمُّ

 أجيب عن الّسؤال التايل: " ث    ................ من كان أقرأ ما أحفظه من الـحديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ "

 ?What did the Prophet prohibit us fromُُُُُُّّّّّّ(ُّيفُّهذاُّاحلديث؟ملسو هيلع هللا ىلصع نُّماذاُّنـهاانُّومباذاُّأمرانُّالرَّسولُّ)ُُّّالس ؤالُّ:

   الـجواب:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 93ُُُّّّHadeeth 6, P.93 – Islamic Ed. Bookصُّ–6ُّحديثُّرقمُّ

 أجيب عن الّسؤال التايل: " ث    ................  ِإَن الرفقَ أقرأ ما أحفظه من الـحديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ "

 ?What did the Prophet order us in this Hadeethُُّّ ؟أنُّنرفقُّابحليوانُُّّذاُّاحلديث(ُّيفُّهملسو هيلع هللا ىلصاذاُّأمرانُّالرَّسولُّ)ملُُّّالس ؤالُّ:

   الـجواب:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



   2020لعام  خامسالللمستوى  األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

 

94ُُُّّّHadeeth 7, P.94 – Islamic Ed. Bookُّصُّ–7ُّحديثُّرقمُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل:  ث "  ............  كان يؤمن  َمن  أ بــ "حديث النبوي الشريف الذي يبد ـأقرأ ما أحفظه من ال

                  ?What’s the reward for those who respect their neighbours      ؟ُُّّالذيُّحيرتمُّجارهماُّهوُّج زاءُُُُّّّّالس ؤالُّ:  
   الـجواب:

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

 
 
 

                                       



   2020لعام  خامسالللمستوى  األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

 Du’aaُُُّّّاألدعيةُّ

ُّ        Du’aa 2 “After Athaan”, P.105 – Islamic Ed. Book  105صبعدُّمساعُّاآلذانُُّّ 2ُدعاءُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل:ث   " ..... ...  بَّ هذهاللهم ر . الذي يبدأ بــ "ُّبعدُّمساعُّاآلذان دعاءأقرأ ما أحفظه من 

                                                     ?Whom do we call in this Du’aa      ؟ ا الدعاءهذ يف    َمن ندعوؤالُّ:الس ُّ  
   الـجواب:

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

107ُُّّDu’aa 2 “After Athaan”, P.105 – Islamic Ed. Bookُّصُّ– منُّصنعُّلناُّمعروفا ُّـل5ُّعاءُّدُُّ
ُّأجيب عن الّسؤال التايل: ث " ..............  جزاكالذي يبدأ بــ "ملن صنع لنا معروفا  الدُّعاء أقرأ ما أحفظه من 

ُّ                                                           ?Why do we say this Du’aa    عاءُّ؟هذاُّالد ُّفائدةُّقولُُُُّّّّماُُّّالس ؤال:  
ُّ  الـجواب:

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

108ُُُّّّDu’aa 8 “After Athaan”, P.108 – Islamic Ed. Bookُّصُّ–منُّاألذكارُّاليومية8ُُُّّدعاءُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل:  .............." ث  بسم هللا الذي الالذي يبدأ بــ "من األذكار اليومية  أقرأ ما أحفظه من دعاء 

 ?Why do we say this Du’aa                                                      ُُّّهبذاُّالدعاءُّ؟ُّاملاذاُّندعوُُُّّّالس ؤال:  
   الـجواب:

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

103ُُّّDu’aa 2 “After Athaan”, P.105 – Islamic Ed. Bookُّصُّ–اإلفطارُُّّعاءد
 أجيب عن الّسؤال التايل: ث  ".............. اللهم لك الذي يبدأ بــ "ار دُّعاء قبل اإلفطأقرأ ما أحفظه من 

                            ?What’s the reward for fasting Ramadanُُُُُُّّّّّّ؟  ماُّجزاءُّمنُّيصومُّرمضانُُّّالس ؤال:

   الـجواب:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


