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 وزارة الرتبية والتعليم

 A3النطاق    Aالقطاع 

 مدرسة الليسيلي للتعليم األساسي والثانوي

 

 

 

 ملزمة مراجعة دروس الفصل الدراسي الثاني و الثالث

 الصف اخلامس

 

 إعداد املعلمة:

 شيخه حممد السبوسي
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 سورة عبس
 اختاري اإلجابة الصحيحة: -

 

 األعمى(.. من هو األعمى المقصود في اآلية الكريمة؟)أن جاءه 

 عبد هللا بن العباس عبد هللا بن عمر عبد هللا بن ام مكتوم

 سبب نزول سورة عبس

 إقبال النبي على العمى
إعراض النبي عن 

 األعمى
انشغال النبي بإقناع 

 المشركين

 المقصود بقوله تعالى: ))عبس وتولى((

 اغتاظ وحزن ابتسم وأقبل بوجه قطب وجهه وأعرض

 معنى يذكر

 يتعظ يقتنع يتذكر 

 معنى تصدى

 ركز التفت أقبل

 معنى يسعى

 جاء مسرعا جرى جاء

 معنى تلهى

 تلعب تفكر تشاغل

 من صفات عبد هللا بن أم مكتوم

 مهتدي عاصي هلل مستغني عن هللا

 مكانة عبد هللا بن أم مكتوم االجتماعية

 من الشجعان األقوياء من األغنياء األشراف الفقراء الضعفاءمن 

 بأيدي سفرة من المقصود بذلك

 الجن المالئكة  الشيطان

 المقصود بقوله ))في صحف مطهرة((

ألواح عظيمة محفوظة 
 عند الرسول

ألواح عظيمة محفوظة 
 عند المؤمنين

ألواح عظيمة محفوظة 
 عند هللا
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 مهمة الرسل

 الدعوة لعبادة هللا إلى عبادة األصنامالدعوة 
الدعوة لعبادة الشمس 

 والكواكب

 المقصود بشققنا األرض

 شق األرض بالسيول شق األرض باألنهار شق األرض بالنبات

 معنى مسفرة

 سوداء حزينة مظلمة كئيبة مشرقة مضيئة

 المقصود بالصاخة

 القبوراألموات في  النفخة الثانية النفخة األولى

 وجوه المؤمنين يوم القيامة

 حزينة مظلمة مضيئة

 وجوه المشركين يوم القيامة

 سعيدة مظلمة مضيئة

 القرآن ذكرى لمن أراد

 االنتفاع الضحك اللعب

 القرآن محفوظ من

 التعليق عليه التفسير التبديل والتحريف

 يفر اإلنسان يوم القيامة من

 زوجته فقط أوالده فقط
وأبيه وأخيه وزوجته أمه 

 وولده
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 القلقلة
 اختاري اإلجابة الصحيحة: -

 

 أنواع القلقلة

 خمسة أنواع نوعان نوع واحد

 جمعت حروف القلقلة في كلمتين

 قطب أم جد وعم قطب جد
 

 

 بين نوع القلقلة -

 المثال
قلقلة 
 صغرى

قلقلة 
 كبرى

   ِحساب

   فٌج عميق

   قَبلهم

   قد  

نا    وأعتد 

عه لقاِدر    رج 

راك    أًد 

   شهيد  
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 القرآن شفيعي
 اختاري اإلجابة الصحيحة: -

 

 من األعمال التي يحرص المسلم عليها

 الغيبة والنميمة إيذاء الحيوان قراءة القرآن

 تدل اآلية ))وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال(( على خلق

 الوفاء بالعهد الصدق التعاون على الخير

 تدل اآلية ))خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين(( على خلق

 األمانة الصدق العفو 

 تدل اآلية ))يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين(( على خلق

 األمانة الصدق العفو 

 القرآن يوم القيامة حجة على الذين

 يحفظون القرآن  يداومون على القرآن يهجرون القرآن 

تدل اآلية ))وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان(( على 
 خلق

 الوفاء بالعهد الصدق التعاون على الخير
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 آداب ركوب وسائل النقل
 اختاري اإلجابة الصحيحة: -

 

 ركوب وسائل النقل عندمن اآلداب 

وسائل قول دعاء ركوب 
 النقل

 إلقاء السالم استحباب اليمين

 ركوب وسائل النقل أثناءمن اآلداب 

 إلقاء السالم استحباب اليمين االنتظام في الركوب

 واحدة مما يلي ليست من اخالقيات المسلم أثناء ركوب وسائل النقل

التحلي باإلحسان إلى 
 الناس قوالً وعمالا 

 إيذاء الركاب االلتزام بتعاليم اإلسالم

 

 صنفي األفعال التالية ضمن الجدول: -

 

رفع الصوت في الحافلة  –رمي المناديل داخل الحافلة  –قول دعاء الركوب 

 –إلقاء السالم  –المحافظة على نظافة المكان  –العبث في أدوات الطائرة  –

الوقوف في ممرات  –التدافع عند ركوب الحافلة  –حسن التعامل مع السائق 

 حسن التعامل مع الركاب –وسائل النقل 

 

 مخالفات قد تقع أثناء الركوب آداب الركوب

  

  

  

  

  

 

alManahj.com/ae



 

7 
 

 سورة النازعات
 اختاري اإلجابة الصحيحة: -

 

 أقسم هللا تعالى في هذه السورة بـ 

 يوم القيامة السماء المالئكة

 األولى هي نفخةالنفخة 

 الحساب الموت البعث

 معنى نكال

 نعيم ثواب عقوبة

 المقصود باآلية الكبرى

 معجزة اليد البيضاء فقط معجزة العصا فقط
معجزة العصا واليد 

 البيضاء

 النفخة الثانية هي نفخة

 الحساب البعث الموت

 في وادي كلم هللا تعالى موسى 

 حتا النيل طوى

 إلى قوم   أرسل هللا موسى 

 فرعون ثمود عاد

 من أعمال السعداء في الدنيا

 السرقة الكذب كثرة الصالة
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 من أعمال األشقياء في الدنيا

 مساعدة الفقراء الكذب كثرة الصالة

 سؤال المشركين عن موعد يوم القيامة سؤال

 خوف استهزاء اهتمام

 القيامةواحدة ليست من أحداث يوم 

 انتشار المجاعة النفخة األولى والثانية تشقق السماء

 معنى قوله تعالى :) واألرض بعد ذلك دحاها(

 بسطها ومهدها
أخرج منها الماء 

 والمرعى
 ثبت بها األرض 

 معنى قوله تعالى: )وأغطش ليلها(

ً  الصيحة  أظهر نوره وجعله مشرقا
أظلم ليلها وجعله أسود 

 ً  حالكا

 قوله تعالى: )الحافرة(معنى 

 ذليلة خاضعة وجه األرض الحياة األولى

 معنى قوله تعالى: )نخرة(

 أعرض بالية متفتته جمع وحشد

 معنى قوله تعالى: )واجفة(

 خائفة مضطربة ذليلة خاضعة وجه األرض

 معنى قوله تعالى: )الساهرة(

 ذليلة خاضعة بالية متفتته وجه األرض
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 الرحيمالقلب 
 اختاري اإلجابة الصحيحة: -

 

 : )ال تنزع( معنى قوله 

 ال يخلو القلب من الرحمة الرقة والعطف والشفقة
الذي يعاني متاعب في 

 حياته

 : )الرحمة( معنى قوله 

 ال يخلو القلب من الرحمة
الذي يعاني متاعب في 

 حياته
 الرقة والعطف والشفقة

 : )الشقي( معنى قوله 

يعاني متاعب في الذي 
 حياته

 ال يخلو القلب من الرحمة الرقة والعطف والشفقة

 من الصفات الحميدة التي يحبها هللا تعالى

 الشدة الرحمة القسوة

 يعتبر من يساعد جاره في حمل بعض األمتعة ليوصلها إلى البيت

 حزين شقي  سعيد

 يعتبر من يربط كلباً وال يطعمه وال يسقيه

 شقي حزين سعيد

 واحدة ليست من مجاالت الرحمة

 الرحمة بالكبير الرحمة بالفقراء عقوق الوالدين

 من ثمرات الرحمة

 زيادة السيئات محبة هللا 
عدم اإلحساس بالضعفاء 

 والمحتاجين
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 يضب العمال الذين يعملون في مزرعته ويكلفهم بأعمال شاقة

 رحيم مسرور قاس  

 المخلفات ويقول سيقوم عمال النظافة بحملهايتعمد رمي 

 قاس   رحيم مسرور

 رجل يوقر والديه ويزورهما دائماً ويقدم لهما الهدايا

 مسرور رحيم قاس  

 ما رأيك في من اتفق مع صديقه على عرقلة منافسه في سباق الجري

 محايد غير موافق موافق 

 رفض طلب والدته بمساعدة إخوته في المذاكرة ما رأيك في من

 عير موافق موافق محايد

 شارك في حملة لمساعدة مرضى السرطان في العالم

 عير موافق موافق محايد
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 يسروا وال تعسروا
 اختاري اإلجابة الصحيحة: -

 

 : )أيسرهما( معنى قوله 

 أثقلهما أصعبهما أسلهما

 : )إثم( معنى قوله 

 ذنب أو معصية حسنة فضيلة

   الختيار األمر األسهل أن ال يكون   الشرط الذي وضعه النبي

 ً ً  مباحا ً  محرما  مكروها

 إذا صلى بالمسلمين جماعة كان 

 قرأ السور الطوال أطال في صالته خفف في صالته

 ما الحكم عند فقدان أو تعذر استعمال الماء

 وجوب الوضوء إباحة التيمم تحريم التيمم

 من مظاهر التيسير على المسلمين أباح هللا الفطر في نهار رمضان لـ

 الشاب القوي المقيم الحامل والمرضع

 في تعاملي مع غيري اقتدي بـ 

 جبريل  الرسول  إسرافيل 
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 اهلجرة إىل املدينة املنورة
 جابة الصحيحةالاختاري ا -

 الهجرة النبوية كانت 

 من مكة إلى الطائف من مكة إلى الحبشة من مكة إلى المدينة

 في شهر هاجر النبي 

 ربيع األول صفر محرم

 من أوائل الذين هاجروا إلى المدينة المنورة

 حمزة بن عبد المطلب أبو سلمة علي بن أبي طالب

 من أوائل الذين هاجروا إلى المدينة المنورة

 سلمان الفارسي زيد بن حارثة صهيب الرومي

 في  اجتمع زعماء قريش للتآمر على قتل الرسول 

 دار الندوة دارعكاظ دار األرقم

 ليلة الهجرة الصحابي الذي نام في فراش النبي 

 عثمان بن عفان عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب

 الصحابي الذي رافق النبي في رحلة الهجرة

 أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان

 دليل الرحلة هو

 عبدهللا بن العباس عبدهللا بن أبي بكر عبدهللا بن أريقط
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 الذي كان يأتي بأخبار قريش للرسول وصاحبه في الغار

 عبدهللا بن أريقط عبدهللا بن أبي بكر عبدهللا بن العباس

 راعي الغنم الذي كان يرعى غنمه ليخفي آثار األقدام 

 عمر بن الخطاب عمرو بن العاص عامر بن فهيرة

 وصاحبه من هي ذات النطاقين التي كانت تحمل الطعام للنبي 

 حفصة بنت عمر أسماء بنت أبي بكر عائشة بنت أبي بكر

 مكث النبي وصاحبه في الغار مدة

 خمسة أيام أيامأربعة  ثالثة أيام

 وصاحبه اسم الغار الذي مكث فيه النبي 

 ثور غار محمد حراء

 من القائل )لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا(

 صهيب الرومي الرسول  أبو بكر الصديق

 من القائل )ما ظنك باثنين هللا ثالثهما(

 صهيب الرومي الرسول  أبو بكر الصديق

 ربح البيع(من القائل )ربح البيع 

 الرسول  أبو بكر الصديق صهيب الرومي
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 اهلل احلكم العدل
 جابة الصحيحةالاختاري ا -

 خلق هللا اإلنسان وميزه بـ

 الرجل اليد العقل

 معنى يوم الفصل

 اسم من أسماء يوم القيامة اسم من أسماء النار اسم من أسماء الجنة

 معنى قوله: )كان ميقاتا(

 موعد للندم موعد للفرح للحسابموعد 

 معنى الصور

البوق الذي ينفخ فيه 
 جبريل

البوق الذي ينفخ فيه 
 إسرافيل

البوق الذي ينفخ فيه 
 ميكائيل

 ً  معنى أفواجا

 جماعات كثيرة جماعات متفرقة جماعات صغيرة

 معنى قوله ) وفتحت السماء(

 لنزول الشياطينفتحت  فتحت لنزول هللا فتحت لنزول المالئكة

 معنى للطاغين مأبا

 مكان للمالئكة مكان للمكذبين مكان للصادقين

 معنى أحقابا

 أيام قليلة أزمنة طويلة فترات قصيرة
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 من أحداث يوم القيامة

 نزول المطر النفخ في الصور الموت

 اآلية التي تدل على أن المتقين سيفوزون بالجنة 

 )وكواعب أتراباً( )حدائق وأعناباً( )إن للمتقين مفازاً(

 اآلية التي تدل على أن الناس يوم القيامة سيكونون في سن واحدة

 )وكأساً دهاقاً( )وكواعب أتراباً( )حدائق وأعناباً(
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 مع رسويل يف اجلنة
 جابة الصحيحةالاختاري ا -

 

 راوي الحديث الشريف

 أبو هريرة عبد هللا بن عمر ربيعة بن كعب

 معنى فآتيه بوضوئه

 أحضر له ماء ليتوضأ أعني على الشفاعة كثرة الصالة

 معنى بكثرة السجود

 ماء الوضوء كثرة الصالة الشفاعة

 في الجنة من األعمال التي تؤدي إلى مرافقة النبي 

 كثرة األكل كثرة المزاح كفالة اليتيم

 واحدة مما يلي ليست من الصفات الدالة على المثابرة

 اليأس السعي إلى طلب العلم التحلي بالصبر

 من ثمرات المثابرة واالجتهاد

 االستفادة من حولهعدم  الحياة الحزينة كثرة االنجازات

 ما الدليل على أن السجود سبب من أسباب حصول الشفاعة والفوز بالجنة

))ما من مسلم يسجد هلل 
سجدة إال رفعه هللا بها 
 درجة وحط عنه خطيئة((

))فأعني على نفسك 
 بكثرة السجود((

 
 

)كال ال تطعه واسجد 
 واقترب(
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 ما الدليل على أن السجود سبب لرفع الدرجات و حط الخطايا والسيئات

))ما من مسلم يسجد هلل 
سجدة إال رفعه هللا بها 
 درجة وحط عنه خطيئة((

))فأعني على نفسك 
 بكثرة السجود((

)كال ال تطعه واسجد 
 واقترب(

س بي : أولى النا ما العمل الذي يدل عليه الحديث الشريف: )قال رسول هللا 
 يوم القيامة أكثرهم علي صالة (

 كثرة الصالة كفالة اليتيم الصالة على النبي

:أنا وكافل اليتيم في  ما العمل الذي يدل عليه الحديث الشريف: )قال رسول هللا 
 الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما(

 كثرة الصالة كفالة اليتيم الصالة على النبي

من سلك طريقاً  ما العمل الذي يدل عليه الحديث الشريف: )قال رسول هللا 
 يلتمس فيه علماً سهل هللا له به طريقاً إلى الجنة(

 طلب العلم الصالة على النبي كفالة اليتيم
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 عمر بن اخلطاب
 جابة الصحيحةالاختاري ا -

 في  يلتقي نسب عمر بن الخطاب مع نسب النبي 

 غالبكعب بن لؤي بن  غالب بن كعب بن لؤي لؤي بن غالب بن كعب

 ولد عمر بن الخطاب 

 عام الفيل سنة 13قبل عام الفيل ب  سنة 13بعد عام الفيل ب 

 أسلم عمر بن الخطاب في السنة

 السادسة للهجرة السادسة للبعثة الخامسة للبعثة

 تزوج عمر بن الخطاب من حفيدة النبي 

 أم كلثوم بنت علي فاطمة بنت محمد رقية بنت محمد

 وهي ابنة عمر بن الخطاب زوجة النبي 

 خديجة عائشة حفصة

 روى عمر بن الخطاب عن النبي 

359  ً ً  593 حديثا ً   539 حديثا  حديثا

 الصحابي الذي أشار على عمر بن الخطاب بتدوين الدواوين

 أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب عثمان بن عفان

 أول من وضع التاريخ الهجري

 عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق عفانعثمان بن 

 من أهم إنجازات عمر بن الخطاب

 فتح األندلس وضع بيت المال  سك العملة
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 اهلل القادر
 جابة الصحيحةالاختاري ا -

 اآلية التي تدل على يوم القيامة 

 ))كال سيعلمون(( ))الذي هم فيه مختلفون(( ))النبأ العظيم((

 معنى مختلفون

 بين مصدق ومكذب القيامةيوم 
كال سيعرفون عاقبة 

 تكذيبهم

 سؤال المشركين عن يوم القيامة سؤال

 اهتمام خوف استهزاء

 معنى مهاداً 

 استقراراً  راحة لإلنسان السحب

 ً  معنى سباتا

 حصيل الرزق راحة لإلنسان يسترهم كاللباس

 معنى المعصرات

 السحب الماء العذب الحدائق والبساتين

 )سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والمالئكة من خيفته( يقال هذا الدعاء عند

 االستيقاظ من النوم نزول المطر سماع صوت الرعد

 )اللهم صيباً نافعاً( يقال هذا الدعاء عند 

 نزول المطر سماع صوت الرعد الذهاب للنوم

 يقال هذا الدعاء عند)الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور( 

 سماع صوت الرعد االستيقاظ من النوم نزول المطر
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 الطريق إىل اجلنة
 جابة الصحيحةالاختاري ا -

 معنى زعيم

 ضامن وكافل حاكم قائد

 معنى الربض

 أعلى الجنة وسط الجنة أدنى درجات الجنة

 معنى المراء

 االبتسامة
المجادلة المؤدية إلى 

 خصومة
 حسن الخلق

 أن من ترك الكذب فله بيت في أخبرنا الرسول 

 وسط الجنة أدنى الجنة أعلى الجنة

 من تحلى باألخالق الحسنة فإن له بيت في بشر النبي 

 أدنى الجنة وسط الجنة أعلى الجنة

 نوع الصدق في قوله تعالى: ))إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا((

عدم التسرع في نقل 
 األخبار

 التحري في نقل الخبار الغيبةترك 

 نوع الصدق في قوله تعالى: ))وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم((

 عدم الظن والشك الوفاء العهد ترك الغيبة

 نوع الصدق في قوله: ))وال يغتب بعضكم بعضاً((

 الوفاء العهد عدم الظن والشك ترك الغيبة

 من أسماء الجنة

 سقر جهنم النعيم
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 اجلمعة وصالة العيدينصالة 
 جابة الصحيحةالاختاري ا -

 هو سيد األيام عند هللا وفيه خلق آدم عليه السالم

 يوم الجمعة يوم الخميس يوم األربعاء

 هو جائزة لمن صام رمضان وهو أول شهر شوال

 عيد األضحى عيد الفطر يوم الجمعة

 هو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر

 عيد الفطر يوم الجمعة األضحىعيد 

 صالة تؤدى في المصلى ركعتين بعدهما خطبة ويكون اإلفطار قبل الصالة

 صالة عيد الضحى صالة الجمعة صالة عيد الفطر

 حكم صالة العيد

 سنة مؤكدة واجبة سنة مستحبة

 حكم صالة الجمعة

 سنة مؤكدة فرض سنة مستحبة

 المسلم قبل صالة الجمعةمن اآلداب التي يتأدب بها 

 التحدث أثناء الخطبة تخطي رقاب المصلين االغتسال

 تجب صالة الجمعة على المسلم

 جميع ما سبق المقيم والقادر فقط البالغ العاقل فقط

 حكم البيع وقت صالة الجمعة

 مكروه جائز حرام
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 عدد ركعات صالة العيد

 ركعتين بعدهما خطبتين
بعدها أربع ركعات 
 خطبتين

 ركعتين قبلهما خطبتين

 وقت صالة العيد

قبل طلوع الشمس إلى 
 قبل دخول وقت الظهر

بعد طلوع الشمس إلى 
 قبل دخول وقت الظهر

قبل طلوع الشمس إلى 
 بعد دخول وقت الظهر

 واحدة ليست من آداب العيد

 االغتسال والتطيب
التكبير أثناء الذهاب 

 للصالة
العيد بالسهر إحياء ليلة 

 على التلفاز

 يكبر اإلمام في صالة العيد في الركعة األولى 

خمس تكبيرات بعد 
 تكبيرة اإلحرام

ست تكبيرات بعد تكبيرة 
 اإلحرام

خمس تكبيرا بعد تكبيرة 
 القيام

 خطبتي صالة العيد تكون

 قبل الصالة وبعدها بعد الصالة قبل الصالة

 تؤدى صالة الجمعة ركعتين مع الخطبة في 

 البر المسجد المنزل

 من لم يحضر صالة الجمعة في المسجد يصليها

 ثالث ركعات أربع ركعات ظهراً  جماعة مع إخوته ركعتين

 

 

 

alManahj.com/ae


