
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/3islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                             

       

                  https://almanahj.com/bh/3islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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آداب الطریق
التربیة اإلسالمیة

  الثالث الصف/ الحلقة األولى

آداب الطریق



تعلم الیوم تعلم الیوم أأ

.آداب الطریق التي یجب اإللتزام بھا في الحیاة الیومیة



آداُب الطَّریق

م2020– وزارة الرتبیة والتعلمي 

أدعو بدعاء  -1
:الخروج من المنزل

بسم هللا، توكلُت (( 
على هللا، وال حوَل وال 

)).قُّوةَ إال با� 

أمشي بھدوٍء،  - 2
ة،  وال أُزاحُم المارَّ
وال أجلُس على 

.الطریق

أسلُِّم على َمْن  - 3
ألقى، أو أردُّ التحیة 
.على َمْن یُسلِّم عليَّ 



آداُب الطَّریق

م2020– وزارة الرتبیة والتعلمي 

أُزیُل األذى عن  -4 
.الطریق

ریر  - 5 أُساعُد الضَّ
.والشیخ الكبیر

أقطُع الشارَع من  -6 
المكان المخصَّص 

.للمشاة



لوكأمام الأمام ال) ) ((أضع عالمة أضع عالمة : : 11نشاط نشاط  لوكسُّ وعالمة وعالمة   ،،الصحیحالصحیح  سُّ
)) ( (لوكأمام الأمام ال لوكسُّ ::فیما یأتيفیما یأتي  غیر الصحیحغیر الصحیح  سُّ

مشي في الطریق بھدوٍء ووقارأ.

.زاحم المارةأ 

م2020– وزارة الرتبیة والتعلمي 

.زاحم المارةأ

.زیل األذى عن الطریقأ

.سلِّم على من أعرفُھُ فقطأ







: : فیما یأتيفیما یأتي  اإلجابة الصحیحةاإلجابة الصحیحة  اختاراختار  

:حین أرى أعمى یعبُر الشارعَ 

أشرُح لھ كیف أتركھ وأمشي عنھ
یعبُر الطریق 

أُساعدهُ في العبور
یعبُر الطریق 

:أن أقطع الشارَع فإنِّيإذا أردُت 

ألتفُت إلى 
الیمین فقط

ألتفُت إلى الیمین 
والیسار

إلى ألتفُت 
الیسار فقط

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



متنیاتنا �لجمیع �لن�اح متنیاتنا �لجمیع �لن�اح 
والتوف�ق

م2020– وزارة الرتبیة والتعلمي 


