
 

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 اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

    

                  https://almanahj.com/bh/3social2                   

* 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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تراث بالدي الوطني
  

الصف الثالث االبتدائي

تراث بالدي الوطني

الصف الثالث االبتدائي



:أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مما یأتي

الدقلةالبخنقالعقال

مریمترتدي 
..............

مریم ترتدي 
..............

أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مما یأتي1نشاط 

الدراعةالثوبالثوب المكورر

الغترة و على رأسھ  خالدیرتدي 
..............

 خالدیرتدي 
..............



:أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مما یأتي

الدقلةالبخنقالعقال

مریمترتدي 
البخنق..............

مریم ترتدي 
الدراعة..............

أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مما یأتي1نشاط 

الدراعةالثوبالثوب المكورر

الغترة و على رأسھ  خالدیرتدي 
العقال..............

 خالدیرتدي 
الثوب..............



أصنف األلعاب الشعبیة اآلتیة مبینا األلعاب الخاصة بالصبیان وأضعھا في 
.الدوائر الصفراء واأللعاب الخاصة بالبنات و أضعھا في الدوائر البنفسجیة

األلعاب 
الشعبیة

المدود

الكونة

الدوامةالدوامة

أصنف األلعاب الشعبیة اآلتیة مبینا األلعاب الخاصة بالصبیان وأضعھا في 2نشاط 
الدوائر الصفراء واأللعاب الخاصة بالبنات و أضعھا في الدوائر البنفسجیة

األلعاب 
الشعبیة

البلبول

البروي

الدورفةالدورفة



البلبول

أصنف األلعاب الشعبیة اآلتیة مبینا األلعاب الخاصة بالصبیان وأضعھا في 
.الدوائر الصفراء واأللعاب الخاصة بالبنات و أضعھا في الدوائر البنفسجیة

األلعاب 
الشعبیة

المدود

الكونة

الدوامة

البلبول

البروي

الدوامةالدورفة الدورفة

المدود

2نشاط 

البلبول

أصنف األلعاب الشعبیة اآلتیة مبینا األلعاب الخاصة بالصبیان وأضعھا في 
الدوائر الصفراء واأللعاب الخاصة بالبنات و أضعھا في الدوائر البنفسجیة

األلعاب 
الشعبیة

البلبول

البروي

الدورفة

البلبول

الكونة

الدوامةالدورفة

المدود



:أختار االسم الصحیح لألداة المنزلیة فیما یأتي

الغوريالغوري

الجدر والمالس

الھاون

أختار االسم الصحیح لألداة المنزلیة فیما یأتي 3نشاط 3نشاط 

1

2

3



:أختار االسم الصحیح لألداة المنزلیة فیما یأتي

المنفاخالمنفاخ

الغوري

الدلة

أختار االسم الصحیح لألداة المنزلیة فیما یأتي 3نشاط 3نشاط 

1

2

3



:أختار االسم الصحیح لألداة المنزلیة فیما یأتي

المخرفةالمخرفة

المخمة

المكبة

أختار االسم الصحیح لألداة المنزلیة فیما یأتي 3نشاط 3نشاط 

1

2

3


