
 

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                   

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/3
https://almanahj.com/bh/3
https://almanahj.com/bh/3islamic
https://almanahj.com/bh/3islamic
https://almanahj.com/bh/3islamic2
https://almanahj.com/bh/3islamic2
https://almanahj.com/bh/3islamic2
https://almanahj.com/bh/grade3
https://almanahj.com/bh/grade3


 

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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طريق

:ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ امام العبارة الخاطئة

المسلم ال يسلم على االخرين في الطريق

.

أتركه وامشي عنه     اساعده في العبور         اشرح له كيف يعبر الطريق

اليمين واليسار    

طريقنشاط في اداب ال  

ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ امام العبارة الخاطئة

المسلم ال يسلم على االخرين في الطريق

ازيل االذى عن الطريق

أمشي في الطريق بهدوء ووقار

لم يلتزم أيمن بتعليمات المرور

.ساعدت حنان الشيخ الكبير لعبور الطريق

ضع دائرة حول االجابة الصحيحة

:حين أرى أعمى يعبر الشارع

أتركه وامشي عنه     اساعده في العبور         اشرح له كيف يعبر الطريق

:اذا اردت أن اقطع الشارع فاني التفت الى

    اليمين فقط                   اليسار فقط              

:لون الصورة التي تبين اداب الطريق

 

 ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ امام العبارة الخاطئة

المسلم ال يسلم على االخرين في الطريق(        )   

ازيل االذى عن الطريق(        )   

أمشي في الطريق بهدوء ووقار(        )   

لم يلتزم أيمن بتعليمات المرور(       )   

ساعدت حنان الشيخ الكبير لعبور الطريق (        )  

 ضع دائرة حول االجابة الصحيحة

 حين أرى أعمى يعبر الشارع

 أتركه وامشي عنه     اساعده في العبور         اشرح له كيف يعبر الطريق

 اذا اردت أن اقطع الشارع فاني التفت الى

 اليمين فقط                   اليسار فقط              

 لون الصورة التي تبين اداب الطريق

 

 

 

http://www.google.com.bh/url?url=http://www.oman0.net/showthread.php?t=597006&page=2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wdnRVM-CKtbsaLaggZgE&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNHOYvskEV9z_7AxfulLE5tpkbOFwQ

