
 أجوبة   – 2019لعام  خامسالللمستوى  األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

 Surahsُُُُّّّّرو ُّالس ُّ
587ُُُُُّّّّّAl-Mutaffifeen, P.587 – Juz’ Ammaُّصُّ-املطففني

 أجيب عن الّسؤال التايل:  ث  ٦إىل اآلية  ١من اآلية طففني املأقرأ ما أحفظه من سورة 
س  * اس يستوفون الذين إذا اكتالوا على النّ * ويٌل للمطففني لئك َأهنم َأال َيظنخ أخو  *رونوإذا كالوهم أَو وزنوهنم ُيخ

العاملنييوَم يقومخ النا* ليوٍم عظيم* ثون مبعو   * سخ ل رب  
 ؟ماُّاملقصودُّابملطففنيُُُّّّ:١ُّالّسؤال

                                                                     .They are people who weigh goods.    املوزنني  الـجواب:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

سرون* س يستوفون الذين إذا اكتالوا على النا* ويٌل للمطففني َأال َيظنخ أخولئك َأهنم  *وإذا كالوهم أَو وزنوهنم ُيخ
العاملني* ليوٍم عظيم*  مبعوثون   *يوَم يقومخ الناسخ ل رب  

العاملني "ُُّّماُّمعىنُّاآليةُُّّ:٢ُّالّسؤال  ؟"ُُّّيوَم يقومخ الناسخ ل رب  

 . وتعاىل البشر على اعماهلم معناها يوم احلساب أي يوم القيامة حينما حياسب هللا سبحانه   الـجواب:
It’s the day on which people resurrect to stand before Allah to be judged for their deeds. 

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

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

سرون* الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * ويٌل للمطففني َأال َيظنخ أخولئك َأهنم  *وإذا كالوهم أَو وزنوهنم ُيخ
العايوَم يقومخ الن* ليوٍم عظيم*  مبعوثون   *ملنياسخ ل رب  

                   ُُُّّّ   ؟خيسرونماملقصودُّبـُّ"ُُُّّّ:۳ُّالّسؤال
                                               .It means cheat on weight by reducing it.   ينقصون الكيل والوزن  الـجواب:

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

ُّ



 أجوبة   – 2019لعام  خامسالللمستوى  األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

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

 ل التايل: أجيب عن الّسؤا ث 10إىل اآلية  1من اآلية  فجرالأقرأ ما أحفظه من سورة 
جرٍ * يل  إذا يسر  ل  او * تر  فع  والوَ والش  *  اٍل عشرٍ ليَ * وَ ر  ج  الفَ وَ  تـََر َكي َف فـََعَل َربخَك م َـ لأَ  *َهل  يف َذلَك َقَسٌم لّ ذي ح 

ثـ لخَها يف الب الد  *َوََثخوَد ال ذ يَن َجابخوا الص خ  إَرَم َذات  الع َماد  *  *ب َعادٍ  ََتد  * ال يت َلَ  ُيخ َلق  م   َر اب ل َواد *َوف ر َعو َن ذ ي اأَلو 
   ؟ُّفجرُّملقصودُّابلُّماُُُّّّ:١ُّالّسؤال

                                     .It means dawn (before sunrises)                          .    قبل شروق الشمس  الـجواب:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 593ُُُُّّّّSuratul-Fajr, P.593 – Juzu’ Ammaصُّ–ُّلفجرةُّاسورُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل:  ث 10إىل اآلية  1من اآلية  فجرال أحفظه من سورة أقرأ ما

ر   جرٍ * وال يل  إذا يسر  * والش فع  والَوتر  *  لَياٍل عشرٍ * وَ َوالَفج  َل َربخَك تـََر َكي َف فـَعَ م َـ لأَ  *َهل  يف َذلَك َقَسٌم لّ ذي ح 
ثـ لخَها *ب َعادٍ  ََتد  *  إَرَم َذات  الع َماد  * ال يت َلَ  ُيخ َلق  م  َر اب ل َواد *َوف ر َعو َن ذ ي اأَلو   يف الب الد  *َوََثخوَد ال ذ يَن َجابخوا الص خ 

َر اب ل َواد   "ُُّّماُّمعىنُّاآليةُُّّ:۲ُّالّسؤال                    "؟َُُُّّّوََثخوَد ال ذ يَن َجابخوا الص خ 
 . حفروا صخور اجلبال ليسكنوها بيوَتا سبحانهخ وتعاىل يقسم بقوم َثود اللذين معناها ان هللا   الـجواب:

Allah swears by Thamud people who carved the rocks to live in.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ر   جرٍ َهل  يف َذلَك َقَسٌم لّ ذي * وال يل  إذا يسر  * لش فع  والَوتر  وا*  لَياٍل عشرٍ * وَ َوالَفج  تـََر َكي َف فـََعَل َربخَك م َـ لأَ  *ح 
َر اب ل َواد *َوف ر عَ  *ب َعادٍ  ثـ لخَها يف الب الد  *َوََثخوَد ال ذ يَن َجابخوا الص خ   د  * و َن ذ ي اأَلو َتَ إَرَم َذات  الع َماد  * ال يت َلَ  ُيخ َلق  م 

                    "؟ وال يل  إذا يسر   "ُُّّماُّمعىنُّاآليةُُّّ:۳ُّالّسؤال
 معناها ان هللا سبحانهخ وتعاىل يقسم إبنتهاء وقت الليل .   الـجواب:

Allah (SWT) is swearing by the end of the night. 

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

 



 أجوبة   – 2019لعام  خامسالللمستوى  األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

 Surahsُُُُّّّّرو ُّالس ُّ
 594ُُُُّّّّSuratush-Shams, P.594 – Juzu’ Ammaصُّ–ُّلشَّمسسورةُّا

 أجيب عن الّسؤال التايل:  ث  8إىل اآلية  1من اآلية   لّشمس اأقرأ ما أحفظه من سورة 
بنها*واألرض  َوالش مسخ َوضخحها * والَقمرخ إذا تلها * والنهارخ إذا جلها*واليل إذا يغشها*والسماءخ وما

 سواها*فأهلمها فجورها وتقواها*وماطحها*ونفٌس وما

                  ؟ُُّّ(هاضح )ُُّّملقصودُّبـُّماُُُّّّ:١ُّؤالالسُّ
                                                                                                                                  .It means the Sun shiny light   . ها واشراقهاؤ الشمس وضو أي  الـجواب:

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

594ُُُُّّّّSuratush-Shams, P.594 – Juzu’ Ammaُّصُّ–ُّلشمسسورةُّا
 ؤال التايل: أجيب عن السّ  ث  8إىل اآلية  1من اآلية   لشمس سورة اأقرأ ما أحفظه من 

بنها*واألرض  ها*واليل إذا يغشها*والسماءخ وماَوالش مسخ َوضخحها * والَقمرخ إذا تلها * والنهارخ إذا جل 
 ا*وماطحها*ونفٌس وماسواها*فأهلمها فجورها وتقواه

 "؟ُّ والنهار إذا جالها "ُُّّماُّمعىنُّاآلية   :۲ُّالّسؤال
 هنار تتبني فيه االشياء وتتضح.     أي إذا جلى االرض وبينها ووضحها النه الـجواب:

It means when the day light reveals things to be clearly seen. 

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

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

بنها*واألرض  َوالش مسخ َوضخحها * والَقمرخ إذا تلها * والنهارخ إذا جلها*واليل إذا يغشها*والسماءخ وما
 وماطحها*ونفٌس وماسواها*فأهلمها فجورها وتقواها*

 ُّعزُّوجلُّيفُّهذهُّالسورةُّ؟ُّمُّهللاقسي ُّمباذاُُُّّّ:۳ُّالّسؤال
 . هو سبحانه وتعاىل  وكيف كوهناالبشرية  قسم هللا عز وجل ابلشمس والليل والقمر والنهار واالرض والسماء والن فس يخ  الـجواب:

He swears by sun, moon, night, day, earth, sky and the soul and how he formed it. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 أجوبة   – 2019لعام  خامسالللمستوى  األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

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

 الّسؤال التايل:  أجيب عن  ث "    ........  طريقاا  َمن َسَلكَ فظه من الـحديث النبوي الشريف الذي يبدأ بــ "أقرأ ما أح

    سهل هللا له طريقًا الى الجنة ,لماً عطريقًا يتلمُس فيِه َمن َسَلَك 

                    لـمقصودُّبـهذاُّالـحديث؟ُّماُُُّّّالّسؤالُّ:  
 .أجر وثواب طلب العلم أبي مكان وكأمنا فتح هللا للشخص طريقاا حنو اجلنة  املقصود به بيان    الـجواب:

It clarifies the importance of knowledge and the rewards for those who seek it by directing 
them to the path of Heaven. 

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

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

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

 من كان حالفًا فليحلف باهلل أو ليصمت

 ؟(ُّيفُّهذاُّاحلديثملسو هيلع هللا ىلص)ُُّّع نُّماذاُّنـهاانُّومباذاُّأمرانُّالرَّسولُُّّالّسؤالُّ:

 ( أبن حنلف ابهلل سبحانهخ وتعاىل فقط . أمران الرسول )صُّالـجواب:
He ordered us not to swear by other than Allah (SWT). 

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

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

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

 ِإَن الرفَق بالحيوان ال يكون في شْي ِإآل زانه وآل َينزع من شيء ِإال شانه 

 ؟ُّرفقُّابحليوانأنُّنُُّّيفُّهذاُّاحلديث(ُُّّملسو هيلع هللا ىلص)ُُّّاذاُّأمرانُّالرَّسولملُُّّلّسؤالُّ:ا

 . ألن هللا حيب ويرحم من يرفق ابحليواانت  الـجواب:
Because this pleases Allah and He would be merciful with us as we are with animals. 

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



 أجوبة   – 2019لعام  خامسالللمستوى  األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

 

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

ومن  م ضيفه،من كان يؤمن باهلل واليوم األخر فال يؤذي جاره ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم األخر فليكر 
 كان يؤمن باهلل واليوم األخر فليقل خيرًا أو ليصمت 

                    ُُّّ؟الذيُّحيرتمُّجارهماُّهوُّج زاءُُُّّّالّسؤالُّ:  
                                                                                                    .His sins might be deleted   .غفران لذنوبه الـجواب:

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



 أجوبة   – 2019لعام  خامسالللمستوى  األمتحان الشفهي لمادة التربية األسالمية

 Du’aaُُُّّّاألدعيةُّ

         Du’aa 2 “After Athaan”, P.105 – Islamic Ed. Book  105صبعدُّمساعُّاآلذانُُّّ 2د عاءُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل:ث   " ........  اللهم رب  هذهالذي يبدأ بــ " ُّبعدُّمساعُّاآلذان دعاءأقرأ ما أحفظه من 

 

                   ؟ ا الدعاءهذ يف    َمن ندعوؤالُّ:السُّ  
                                 .He is Allah (SWT) the only God to be worshiped    هللا سبحانه وتعاىل ..لـجواب:ا

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

107ُُّّDu’aa 2 “After Athaan”, P.105 – Islamic Ed. Bookُّصُّ– منُّصنعُّلناُّمعروفا ُّـل5ُّعاءُّد ُّ
ُّأجيب عن الّسؤال التايل: ث " ..............  جزاكالذي يبدأ بــ "ملن صنع لنا معروفاا الدُّعاء أقرأ ما أحفظه من 

ُّ
ُّ                 عاءُّ؟ماُّفائدةُّقولُّهذاُّالد ُّ  ُُّّالّسؤالُّ:  

                                .It’s to thank who has helped us.   نقدم الشكر ملن ساعدانقول هذا الدعاء فأننا عند  الـجواب:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ُّ

108ُُُّّّDu’aa 8 “After Athaan”, P.108 – Islamic Ed. Bookُّصُّ–منُّاألذكارُّاليومية8ُُّّد عاءُّ
 أجيب عن الّسؤال التايل:  .............." ث  بسم هللا الذي الالذي يبدأ بــ "من األذكار اليومية  دعاء   أقرأ ما أحفظه من

ُّ

                   ُُّّ؟هبذاُّالدعاءُُّّاُّملاذاُّندعوُُُّّّؤالُّ:السُّ  
                .To ask Allah to ease our deeds and missions   .سهل هللا سبحانه وتعاىل اموران يف احلياة لكي ي  الـجواب:

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

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

 ومُّرمضانُّ؟ُّماُّجزاءُّمنُّيصُُّّالّسؤالُّ:

                            .The reward is forgiving his sins     . ذنوبهغفران  قد يؤدي إلى الدعاءقول هذا  الـجواب:
                  

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

 


