
  2020للمستوى السادس لعام  ان الشفهي لمادة التربية األسالمية مع األجوبةأسئلة األمتح

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

 أجيب عن الّسؤال التايل:  مث 9إىل اآلية  ١من اآلية  ألعلىاأقرأ ما أحفظه من سورة 
  *فجعلُه ُغثاًء أحوى  *والذي أخرَج املرعى  *والذي قدَر فهدى  *الذي خلَق فسوى * سَّبح أسم ربَك األعلى 

 *فذكَّر إن نفعت الذكرى  *ونُيسَُّرَك للُيسرى  *هَر وما خيفى إال ما شاَء هللاُ إنُه يعلُم اجل *فال تنسى سُنقرُئَك 
 ُُُّّّ؟ُُّّ"أخرج ُّاملرعى"بـُُّّماُّاملقصودُُّّ:١ُُُُّّّّالّسؤال

 .Allah (swt) draws life out of the earth through growing greenery and plants  أنبت العشب والطبيعة. الـجواب:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  *فجعلُه ُغثاًء أحوى  *والذي أخرَج املرعى  *والذي قدَر فهدى  *الذي خلَق فسوى *  األعلى سَّبح أسم ربكَ 
 *فذكَّر إن نفعت الذكرى  *ُرَك للُيسرى ونُيسَّ  *إال ما شاَء هللاُ إنُه يعلُم اجلهَر وما خيفى  *سُنقرُئَك فال تنسى 

 ؟ُّ " إنُه يعلُم اجلهَر وما خيفى"ُُُُُّّّّـّ:ُّماُّاملقصودُّب٢ُُّّالّسؤال

 . حتى وان أخفاها االنسان أو أعلنهاهللا يعلم مافي القلوب والنوايا  الـجواب:
God knows what the hearts and intentions are, even if a person conceals or announces them. 

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

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

  *فجعلُه ُغثاًء أحوى  *والذي أخرَج املرعى  *والذي قدَر فهدى  *الذي خلَق فسوى * سَّبح أسم ربَك األعلى 
 *فذكَّر إن نفعت الذكرى  *ونُيسَُّرَك للُيسرى  *إال ما شاَء هللاُ إنُه يعلُم اجلهَر وما خيفى  *سُنقرُئَك فال تنسى 

لليسرىُّ"ُُّّـُّ"ُُّّماملقصودُّب:۳ُُُُّّّّالّسؤال                   ُُُّّّ  ؟نُيسَّركُّ 
 .We help you to choose the easy way for each order   .نوفقك بأختيار الطريقة السهلة في كل أمر الـجواب:

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

ُّ



  2020للمستوى السادس لعام  ان الشفهي لمادة التربية األسالمية مع األجوبةأسئلة األمتح

Surahsُُُّّّرو ُّالس ُّ
 ُُُّّّ   Suratul-Balad, P.594 – Juzu’ Amma 594البلدُّصسورةُّ

 أجيب عن الّسؤال التايل:  مث 10اآلية  ىل إ ١من اآلية  لبلد أقرأ ما أحفظه من سورة ا
أحيسُب أن لن يقدَر  * لقد خلقنا اإلنسان يف َكبٍد  *ووالٍد وما ولد   *لبلد وأنتض ِحلٌّ هبذا ا * آل أقسُم هبذا البلد

وهديناُه   * ولساانً وشفتني *أَّل جنعل لُه عيننِي  * أحيسُب أن َّلَّ يَرُه أحد  *يُقوُل أهلكُت ماالً لُبداً  *عليِه أحُد 
 *النَّجديِن 

                   ؟ُُّّ(ُُّّهذاُّالبلدملقصودُّبـُّ)ُُُُّّّّماُُّّ:١ُُّّالّسؤال
                                                                       .Makkah           مكة المكرمة. الـجواب:

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

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

أحيسُب أن لن  * اإلنسان يف َكبٍد  خلقنالقد  *ووالٍد وما ولد   *وأنتض ِحلٌّ هبذا البلد  * آل أقسُم هبذا البلد 
  * ولساانً وشفتني  *أَّل جنعل لُه عيننِي  *أحيسُب أن َّلَّ يَرُه أحد  *يُقوُل أهلكُت ماالً لُبداً   *يقدَر عليِه أحُد 

 * وهديناُه النَّجديِن 
                 (ُّ؟دينُُّّالنَّجماملقصودُّبـُّ)ُُّّ  :۲ُُّّالّسؤال

                                 .Both good and bad deed ways         والشر.طريقي الخير أي  الـجواب:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

أحيسُب أن لن يقدَر  * لقد خلقنا اإلنسان يف َكبٍد  *ووالٍد وما ولد   *ِحلٌّ هبذا البلد  وأنتَ  * آل أقسُم هبذا البلد 
وهديناُه   *ولساانً وشفتني  *عيننِي عل لُه أَّل جن * أحيسُب أن َّلَّ يَرُه أحد  *يُقوُل أهلكُت ماالً لُبداً  *عليِه أحُد 
 *النَّجديِن 

 ؟ُّ أَّل جنعل لُه عيننِي * ولساانً وشفتني "ودُّبـُّ"ُُّّقصماُّامل:۳ُُُُّّّّالّسؤال
 ألم نخلق االنسان ولديه عينان وشفتان ستتحدثان يوم القيامة عن أعماله وستشهد بكل ما فعلُه االنسان خالل حياتِه. الـجواب:

 Did we not create human with eyes and lips that will speak on the Day of Resurrection about his deeds 

and testify of all that a person has done during his life? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  2020للمستوى السادس لعام  ان الشفهي لمادة التربية األسالمية مع األجوبةأسئلة األمتح

 Surahsُُّّرو ُّالس ُّ
 

 595ُُُّّّSuratul-layl, P.595 – Juzu’ Ammaالليلُّصسورةُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل:  مث 10إىل اآلية  ١من اآلية  ليللأقرأ ما أحفظه من سورة ا

  *ى فأمَّا من أعطى وأتقَّ  *ّشىت إنَّ سعيكم ل *وما خلَق الذَّكر واألنثى  *والنَّهار إذا جتلى  *والليل إذا يغشى 
 *َفسنُيسرُه للُعسرى  *وكذََّب ابحُلسىن  *وأما من خِبَل وأستغىن  *َفسنُيُسرُه للُيسرى  *وَصدََّق ابحُلسىن 

  ؟ُُُُّّّّ"جتلىُُّّ"بـُُّّملقصودُُّّما:١ُُُُّّّّالّسؤال
                                                                 .Light appeared            .ظهر الضوء الـجواب:

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

 595ُُُّّّSuratul-layl, P.595 – Juzu’ Ammaالليلُّصسورةُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل:  مث 10إىل اآلية  ١من اآلية  ليلأحفظه من سورة ال أقرأ ما

  *فأمَّا من أعطى وأتقَّى  *إنَّ سعيكم لّشىت  *وما خلَق الذَّكر واألنثى  *والنَّهار إذا جتلى  *يغشى  والليل إذا
 *َفسنُيسرُه للُعسرى  *وكذََّب ابحُلسىن  *وأما من خِبَل وأستغىن  *َفسنُيُسرُه للُيسرى  *َصدََّق ابحُلسىن و 

                    "؟ُُّّوالليلُّإذاُّيغشىُُّّماُّمعىنُّاآليةُّ":۲ُُُُّّّّالّسؤال
              .When darkness covers everything    معناها عندما يغطي الليل بظالمه كل شيء. الـجواب:

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

595ُُُّّّSuratul-layl, P.595 – Juzu’ Ammaُّالليلُّصسورةُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل:  مث 10إىل اآلية  ١من اآلية  أقرأ ما أحفظه من سورة الليل

  *فأمَّا من أعطى وأتقَّى  *إنَّ سعيكم لّشىت  *وما خلَق الذَّكر واألنثى  *والنَّهار إذا جتلى  *والليل إذا يغشى 
 *َفسنُيسرُه للُعسرى  *وكذََّب ابحُلسىن  *ما من خِبَل وأستغىن وأ *َفسنُيُسرُه للُيسرى  *وَصدََّق ابحُلسىن 

ُّابحلُسىنماُّاملقصودُّبـُّ":۳ُُُُّّّّالّسؤال                     ؟ُُّّ"صّدق 
                          .Affirmed the Truth of goodness               ."آمن بالخير"المقصود به  الـجواب:

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

 



  2020للمستوى السادس لعام  ان الشفهي لمادة التربية األسالمية مع األجوبةأسئلة األمتح

 Hadeethُُُّّّألحاديثا
 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 "

    ضان إيمانًا وإحتسابًا ، ُغفَر لُه ما تقدَم من ذنبهِ صاَم رمَمن 

                    لـمقصودُّبـهذاُّالـحديث؟ُُّّما:ُُُُّّّّالّسؤال  

 صوم رمضان للحصول على مغفرة ورحمة من هللا عز وجل لكل للذنوب السابقة. المقصود به بيان أجر وثواب  الـجواب:
Whoever fasts Ramadan with faith and reckoning, his sins will be forgiven.  

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

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

تشهَد أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان اإلسالم أن 
  وتحج البيت إن إستطعت إليِه سبيال 

                   ؟ُُّّهيُّأركانُّاالسالمُُّّاُُّّم:ُُُُّّّّالّسؤال  
                Shadah – Salah – Fasting – Zakah – Hajj   الحج . –الزكاة  –الصوم   –الصالة  –الشهادة  :الـجواب 

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

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

 ال التايل: أجيب عن الّسؤ " مث   ................ ما من مسلم يغرًس غرساً  أقرأ ما أحفظه من الـحديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ " 

 إنسان أو بهيمٌة إال كاَن لُه بِه صدقة  ما من مسلم يغرُس غرسًا أو يزرُع زرعًا فيأكل منُه طيٌر أو

 ؟ُُّّفائدةُّالغرسُّوالزرعُّأذكرُُّّ:ُُُُّّّّالّسؤال

                                                     .It’s considered Sadaqah    .يعتبر بمثابة صدقة  :الـجواب 

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

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

 من أصبَح منكم آمناً 

 ؟:ُّأذكرُّبعضُّنعمُّالدنياُّعليناُُُُّّّّالّسؤال

 .Safety, Shelter, Health, food and wealth .القوت او الطعام –العافية والصحة   –او المسكن   األمان :الـجواب 

 



  2020للمستوى السادس لعام  ان الشفهي لمادة التربية األسالمية مع األجوبةأسئلة األمتح

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

 ) ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إال ُغفَر لهما قبَل أن يتفرقا ( 

 ؟:ُّأذكرُّفضلُّاملصافحةُُُُُّّّّّالّسؤال

 يغفر هللا للمسلم عند مصافحة أخيه المسلم .  :الـجواب 
 God forgives the Muslim when shaking hands with his Muslim brother. 

 

 



  2020للمستوى السادس لعام  ان الشفهي لمادة التربية األسالمية مع األجوبةأسئلة األمتح

 Du’aaُُُُّّّّعيةُّاألد

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

 أجيب عن الّسؤال التايل:مث  " ......... اللهم ال سهلَ الذي يبدأ بــ " متحانعند الشدة واالدعاء أقرأ ما أحفظه من 

 سهال سهاًل وأنَت تجعل الحزن إذا شئَت اللهم ال سهَل إال ما جعلتُه 

                   هبذاُّالدعاءُّ؟ُُّّملاذاُّندعو :ُُّّالّسؤال  
 . االمتحان أيضاً عند الشدة و يسهل هللا سبحانه وتعالى امورنا   لكي الـجواب:

So that God Almighty will facilitate our affairs when we are in trouble or test. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ُُّّ - When in pain 108صُُّّ–ُّملعندُّاأل(7ُّ)ُدعاءُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل:  .............." مث  بسم هللا ثالث مرات الذي يبدأ بــ "  ألَّلرأ ما أحفظه من دعاء عند اأق

 ُّ

                   ؟ُُّّذاُّالدعاءُُّّكيفُّيقرأُّه:ُُُُّّّّالّسؤال  
 نردد هذا الدعاء ونقرأهُ عندما نضع واحدة من أيدينا على مكان األلم أو فوقُه . :الـجواب 

We say it when we touch a pain in a part of our body. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ُُّّ - Du’aa Al-Iftarُّاألفطارُُّدعاءُّ

 أجيب عن الّسؤال التايل: .............." مث  الّلهم لك صمتالذي يبدأ بــ "  ألَّلأقرأ ما أحفظه من دعاء عند ا

 

                   ؟ُُُّّّثبتُّاألجرُّإنُّشاءُّهللا""ماُّمعىنُُّّ:ُُُُّّّّالّسؤال  

 منا وصالتنا. ندعو هللا أن يتقبل صو  :الـجواب 
We ask Allah (SWT) to accept our Fast and salah. 

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

 
ُّ
 


