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 Surahsُُّّرو ُّالس ُّ
591ُُّّSuratul-A’la, P.591 – Juzu’ Ammaُّصُّ-ألعلىا

 أجيب عن الّسؤال التايل:  مث 9إىل اآلية  ١من اآلية  ألعلىاأقرأ ما أحفظه من سورة 
  a’arM-Akhrajal“s meant by ’atWh”?ُُُُّّّّ                             ؟ُُّّ"أخرج ُّاملرعى"ُُّّبُـُُّّّماُّاملقصود:١ُُُُّّّّالّسؤال

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

591ُُّّSuratul-A’la, P.591 – Juzu’ Ammaُّصُّ-ألعلىا
 أجيب عن الّسؤال التايل:  مث 9إىل اآلية  ١من اآلية ألعلى اأقرأ ما أحفظه من سورة 

 ma yakhfawalamu Aljahra ’Innahu Ya“s meant by ’atWh”?ُُُُُُُّّّّّّّ ؟ "إنُه يعلُم اجلهَر وما خيفى"ُُُّّـّودُّبماُّاملقص:٢ُُُُّّّّالّسؤال
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

591ُُّّSuratul-A’la, P.591 – Juzu’ Ammaُّصُّ-ألعلىا
 أجيب عن الّسؤال التايل:  مث  9إىل اآلية  ١سورة من اآلية  األعلىرأ ما أحفظه من قأ

لليسرىُّ"ُُّّـُّ"ُُّّماملقصودُّب:۳ُُُُّّّّالّسؤال                   Nuyassiruka Lilyusra“s meant by ’atWh”?ُُُّّّ                     ؟نُيسَّركُّ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ُُُُّّّّ   Suratul-Balad, P.594 – Juzu’ Amma 594البلدُّصسورةُّ
ُّأجيب عن الّسؤال التايل:  مث 10إىل اآلية  ١من اآلية  لبلد أقرأ ما أحفظه من سورة ا

balad-ha Alhat“s meant by ’atWhُّ”?                                      ؟ُُّّ(ُُّّهذاُّالبلدملقصودُّبـُّ)ُُُُّّّّماُُّّ:١ُُّّالّسؤال
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ُّ
ُُُُّّّّ   Suratul-Balad, P.594 – Juzu’ Amma 594البلدُّصسورةُّ

ُّأجيب عن الّسؤال التايل:  مث 10اآلية  ىل إ ١من اآلية  لبلد أقرأ ما أحفظه من سورة ا
Najdayn-An“s meant by ’atWhُّ”?                                           (ُّ؟النَّجدينُُّّماملقصودُّبـُّ)ُُّّ  :۲ُُّّالّسؤال

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ُّ
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ُُُُّّّّ   Suratul-Balad, P.594 – Juzu’ Amma 594البلدُّصسورةُّ
ُّأجيب عن الّسؤال التايل:  مث 10إىل اآلية  ١من اآلية  بلد أقرأ ما أحفظه من سورة ال

ُّ؟"ولساانً وشفتي*أمل جنعل لُه عينين ودُّبـُّ"ُُّّقصماُّامل:۳ُُُُّّّّالّسؤال
ُُّّWhat’s meant by “Alam Naj’al Lahu A’aynain * and a tongue and lips”? 

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

 595سورةُّالليلُّص
 التايل:  أجيب عن الّسؤال مث 10إىل اآلية  ١من اآلية  ليلأحفظه من سورة ال أقرأ ما
                   Wallaylu Itha yaghsha“s meant by ’atWh”?ُُُُّّّّ                "؟ُُّّوالليلُّإذاُّيغشى"ماُّمعىنُّاآليةُُّّ:۲ُُُُّّّّالّسؤال

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

595ُّسورةُّالليلُّص
 أجيب عن الّسؤال التايل:  مث 10إىل اآلية  ١ية اآل من  أقرأ ما أحفظه من سورة الليل

ُّابحلُسىنماُّاملقصودُّبـُّ":۳ُُُُّّّّالّسؤال                   addaqa Bilhusna’S“s meant by ’atWh”?                            ؟ُُّّ"صّدق 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hadeethُُُُّّّّألحاديثا
 Fasting in the month of Ramadan, P.90ُّ–صومُّرمضانُُّّ–3ُّحديثُّرقمُّ

 أجيب عن الّسؤال التايل: مث  "    .........  َصاَم رمضانَمن  أقرأ ما أحفظه من الـحديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ "

                                                                 ?What does this Hadeeth mean   حديث؟لـمقصودُّبـهذاُّالُـُُّّّما:ُُّّالّسؤال  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  The Pillars of Islam, P.91ُّ–سالمُّأركانُّاإلُّ-91صُّ–4ُّحديثُّرقمُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل:  مث "  ............اإلسالم أن تشهدَ   حديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ "ـما أحفظه من ال  أقرأ

                   ُُّّ                                                                ?What are the pillars of Islamُُُُُّّّّّ؟هيُّأركانُّاالسالمُُّّماُُّّ:ُُّّالّسؤال  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 The Reward of Planting, P. 95ُّ–فضلُّالغرسُّوالزرعُّ – 95ص8ُّحديثُّرقمُّ

 أجيب عن الّسؤال التايل: " مث   ................ ما من مسلم يغرًس غرساً  ـ " شريف الذي يبدأ بـأقرأ ما أحفظه من الـحديث النبوي ال

 ?What is the merit of plantingُُُّّّ                                           ُُُُُّّّّّ؟ُُّّفائدةُّالغرسُّوالزرعُُّّأذكرُُّّ:ُُّّالّسؤال

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

  - Self Comfort, P.96نِعمُّالدنياُُُّّّ–96ُّص9ُّحديثُّرقمُّ
 لّسؤال التايل: أجيب عن ا" مث    ................من أصبَح منكم آمناً يف سربهن أقرأ ما أحفظه من الـحديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ " 

 ?List some of the blessings in our livesُُُّّّ                                   ُُّّ؟عليناُُّّرُّبعضُّنعمُّالدنياُُّّ:ُّأذكالّسؤال

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

 The Reward of Shaking Hands, P.97ُّ–فضُلُّاملصافحةُّ ُّ-97ُُّّص10ُّحديثُّرقمُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل: " مث    ................ما من مسلمي يلتقيانن أقرأ ما أحفظه من الـحديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ " 

      ?What is the reward of shaking handsُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ؟:ُّأذكرُّفضلُّاملصافحةُُّّالّسؤال

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Du’aaُُُُّّّّعيةُّاألد

 107ُُُُُّّّّّWhen faced by a hardship or a testصُّواألمتحانعندُّالشدةُّ –6ُّرقمُُّدعاءُّ

 يب عن الّسؤال التايل:أج مث  " ......... اللهم ال سهلَ بــ "الذي يبدأ  متحانعند الشدة واالدعاء أقرأ ما أحفظه من 
                 ?Why do we say this Du’aa                                                        هبذاُّالدعاءُّ؟ُُّّملاذاُّندعو :الّسؤال  

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

 ُُّّ - When in pain 108صُُّّ–ُّملعندُّاأل(7ُّ)ُدعاءُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل: .............." مثبسم هللا ثالث مرات  الذي يبدأ بــ "  ألملعاء عند اأقرأ ما أحفظه من د

                                                            ?Can you recite this Du’aa properly  ؟ُُّّكيفُّيقرأُّهذاُّالدعاء:ُُّّالّسؤال  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ُُّّ - Du’aa Al-Iftarُّاألفطارُُّدعاءُّ

 أجيب عن الّسؤال التايل: .............." مث  الّلهم لك صمتدأ بــ "الذي يب  ألملأقرأ ما أحفظه من دعاء عند ا

 Ajr In Sha Allah-Thabutal“s meant by ’What”?ُُُّّّ            ُُُّّّ؟ُُّّ"ثبتُّاألجرُّإنُّشاءُّهللا"ماُّمعىنُّ:ُُُُّّّّالّسؤال

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