االسم و النسب:

أحداث من التاريخ األسري إلبراهيم

أحداث من تاريخ مدرسة إبراهيم
بناء المدرسة

1990

تاريخ ازدياد أب إبراهيم

1991

تعيين مدير المجموعة

1994

تاريخ ازدياد والدة إبراهيم
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تشييد ملعب لكرة القدم

1991

والدة إبراهيم

1991

زيادة عدد قاعات المدرسة

2000

التحاق إبراهيم بالمدرسة

2004

تشييد قاعة اإلعالميات

2002

نجاح إبراهيم في المستوى الثاني

2002

 -2ما هي المواضيع المرتبطة بهذه األحداث ؟ 2 ( ....................................................................................................ن)
 -3هل هي أحداث تمتد على فترات طويلة أم أحداث يرتبط تاريخها بسنة محددة ؟ 1 ( .........................................ن)
 -4مثل هذه األحداث في خط زمني ( خلف الصفحة )

(  4ن)

 -5اتمم بما يناسب  ( :استجواب  ,األحداث  ,الشهادة الشفوية )

(  3ن)

تفيدنا ..............في اكتشاف الماضي القريب عن طريق ............أشخاص للحصول
على معلومات حول ..........الماضية

 – 1ال حظ الصورة جانبه و اجب عن األسئلة :
 1 ( ............................ن)
كم يبلغ طول الجرف ؟
 1 ( ...........................ن)
كم يبلغ االرتفاع عند سطح البحر ؟
ماذا نسمي الخطوط الممثلة في الرسم ؟  2 ( ............................ن)
 -2نقيس درجة الحرارة بـ.....................ونقيس كمية األمطار بـ 2 (..................ن)
 -3الحظ الرسم  : 2ما هو عنوان الشكل ؟  1 ( ..........................ن)
ماذا نسمي اإلطار داخل الرسم ؟  1 ( .........................................ن)
كم بلغت نسبة ملء سد الوحدة خالل  2001؟  1 ( .....................ن)
ما هي أعلى نسبة ملء السد ؟  1 ( .....................................ن)
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 *1للطفل على والديه حقوق منها  :حماية حياته و صحته  – .تثبيث هويته المتصلة باالسم و الجنسية
(  1ن)
أذكر واجب أخر لآلباء نحو أبنائهم .......................................

 * 2أذكر واجبين من واجبات الطفل داخل البيت ومع أسرته  2 ( ....................................................................ن)
(  3ن)
 *3اجب بصحيح أو خطا :
اجري بسرعة دون أن التفت للسيارات
احترم عالمات المرور حفاظا على سالمتي
أقفز و العب وسط الطريق
أتسلل بين السيارات وسط الطريق
التفت إلى يميني و يساري ثم اعبر الطريق
انتظر وقوف السيارات ألعبر الطريق
 *4اتمم الجدول  4 :ن
واجبات الطفل في المدرسة
حقوق الطفل في المدرسة
...........................
...........................
...........................
...........................

