
                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

Name :------------------------------------ 

 : Classeالثالث

 : Subject التربية الوطنية                          

 

AL RASHAD BRITISH P. SCHOOL       

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

Email :alrashadp94@hotmail.com 

 ( أعمل مع أصدقائيورقة عمل ) 

 :السؤال األول 
 :إختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس

 

 (الحقد  –الغضب  –التسامح )                              .من أخالق المسلم 

  (التعاون –التفرق  –الكره )           .قيام إتحاد دولة اإلمارات قائم على 

 (العناد  –المسؤولية  –اإلهمال )       .يفعله هو إلتزام اإلنسان بما يقوله أو 

 (أتركه وأذهب –أتشاجر معه  –ال أسامحه )             .ا أخطأ صديقي في حقيإذ 

 محافظة على المياه )   :ذهبت ألتوضأ وتركت صنبور المياه يسمى ذلك– 
 (اإلسراف في المياه

 :السؤال الثاني
 :أكمل ما يأتي

 :ة على المياهمن طرق المحافظ  -    
1...............................          ..................
2................................................. 
3.............................................            ....
4................................................. 
5................................................. 
 :من صفات المسلم  -

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

 :السؤال الثالث

 



                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

Name :------------------------------------ 

 : Classeالثالث

 : Subject التربية الوطنية                          

 

AL RASHAD BRITISH P. SCHOOL       

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

Email :alrashadp94@hotmail.com 

 (ورقة عمل أعمل مع أصدقائي ) 

 :السؤال األول 
 :إختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس

 

 (الحقد  –الغضب  –التسامح )                              .لمسلممن أخالق ا 

  (التعاون –التفرق  –الكره )           .قيام إتحاد دولة اإلمارات قائم على 

 (العناد  –المسؤولية  –اإلهمال )       .إلتزام اإلنسان بما يقوله أو يفعله هو 

 (أتركه وأذهب –أتشاجر معه  –أسامحه  )             .ا أخطأ صديقي في حقيإذ 

 محافظة على المياه )   :ذهبت ألتوضأ وتركت صنبور المياه يسمى ذلك– 
 (اإلسراف في المياه

 :السؤال الثاني
 :أكمل ما يأتي

 :من طرق المحافظة على المياه  -    
 .عدم اإلسراف في الوضوء-2          .إستخدام دلو الماء في غسل السيارة -1
 .غلق صنبور المياه جيدا -4                         .إستخدام الري بالتنقيط -3
 .المحافظة على مياه الشرب -5
 
 :من صفات المسلم  -

 المسؤولية     التعاون         التسامح  
 

 :السؤال الثالث

 

 التعاون التسامح


