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  أبو بكر الصديق رضي هللا عنه

  اختار ا5جابة الصحيحة : السؤال اول

 )الصبيان   - الرجال  ................................... ( كان أبو بكر الصديق رضي هللا عنه أول من أسلم من  .1

 )الرعي   -الصناعة    -التجارة  ............................................. ( عمل أبو بكر رضي هللا عنه في  .2

...............................................  عنه الرسول صل هللا عليه وسلم في ھجرته ل صحب أبو بكر رضي هللا .3

 )لكرھه الشديد له   -حبه الشديد له  (  

 ..........................و ............................... ساھم أبو بكر رضي هللا عنه في نصرة ا�سHم من خHل   .4

 )دفاعه عن الرسول صل هللا عليه وسلم   - تضحيته بماله ( 

   عنه هللا رضي بكر أبواكتب أربع صفات لسيدنا : ثانيالسؤال ال

1. .............................................................................................. 

2. .............................................................................................. 

3. .............................................................................................. 

4. ..............................................................................................  

  أمام العبارة الخطأ) x(أمام العبارة الصحيحة وعHمة ) √(ضع عHمة : السؤال الثالث

 (          )دخل سيدنا أبو بكر الصديق الغار للتأكد من سHمته قبل دخول الرسول صل هللا عليه وسلم          .1

 (          )أبو بكر الصديق                                       تزوج الرسول صل هللا عليه وسلم من عائشة ابنة  .2

 (          )خرج أبو بكر الصديق ھو والرسول صل هللا عليه وسلم للھجرة بالليل حتى � يراھم أحد              .3

 (          ) كان أبو بكر الصديق يحب الرسول صل هللا عليه وسلم حبا شديدا ويخاف عليه من أي أذى           .4

 (          ) ساھم أبو بكر الصديق رضي هللا عنه في نصرة ا�سHم من خHل تضحيته للرسول في الھجرة       .5

 (          )                                                              كان أبو بكر الصديق يعامل الناس معاملة سيئة             .6
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  الخريطة اYتيةھيا يا صغيري أكمل : السؤال الرابع

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھو عبد هللا بن

....................................... 

  لقب بالصديق نه

........................................
..... 

  أول من

....................................... 

  عHقته بالرسول صل هللا عليه وسلم ھي 

..................................................
. 

  دوره في نصرة ا�سHم

  ...........................تضحيته ب . 1

دفاعه عن الرسول صل هللا عليه . 2

  ....................وسلم عندما ھاجمه 

عليه وسلم صحبته للرسول صل هللا . 3

  .......................................في 

ھجرته مع الرسول صل هللا عليه . 4

................................ وسلم من 

 .......................................الى 

  صفاته

1..............................................  

  

2..............................................  

   

3..............................................  

  

4 .............................................. 
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