أوراق العمل لقياس المهارات

 -المستوى  :الرابع – إداري  -المادة  :اللغة العربية ()4

الصف :

االسم :

التاريخ / / :

المهارة المستهدفة مراجعة على خطوات ومهارات الكتابة.

أذكر شروط العنوان الجيد:
. ..................................... .1
. ..................................... .2
. ..................................... .3
أذكر شروط المقدمة الجيدة:
. ..................................... .1
. ..................................... .2
. ..................................... .3
أمهد للفقر التالية بمقدمة مناسبة:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
. .................................................... .
فورق األلمنيوم بفضل سطحه اللمَّاع ،ولونه الفاتح – يمكنه المحافظة على الطعام دافئًاا،
كما يمكنه تسريع عملتا تسانيا الطعاام و،ها  ،وذلا وايا يوااع الجاناع اللمَّااع ماا
ورق األلمنيااوم نحااو الااداال ،أمااا إذا واااع الجانااع اللماااع إلااى النااار ف نااه يااتمكا مااا
المحافظة على برودة الطعام.

معلمة المادة :

أوراق العمل لقياس المهارات

 -المستوى  :الرابع – إداري  -المادة  :اللغة العربية ()4

الصف :

االسم :

التاريخ / / :

المهارة المستهدفة  :مراجعة على خطوات ومهارات الكتابة.
أودد العناصر الفنية ،واألفكار الرئيسية والجزئية ،وأسالو العار
يعا مواوع (مجلس الشورى ومسؤولياته):

ل لكتاباة مقاال فنا

العناصر الفنية للمقال:
. ..................................... .1
. ..................................... .2
. ..................................... .3
األفكار الرئيسية للمقال:
. ..................................................................................... .1
. ..................................................................................... .2
. ..................................................................................... .3
األفكار الجزئية للمقال:
. ..................................................................................... .1
. ..................................................................................... .2
. ......................................................................... ............ .3
أسلو العر

:

. ..................................................................................... .1
. ..................................................................................... .2
. ..................................................................................... .3

معلمة المادة :

أوراق العمل لقياس المهارات

االسم :

 -المستوى  :الرابع – إداري  -المادة  :اللغة العربية ()4

الصف :

التاريخ / / :

المهارة المستهدفة  :أتتبع الخطوات المناسبة لكتابة النص العلمي.

أعااد صاايالة التعريااف التااال بحياار يكااون أكااار تنظي ًمااا وانسااجامًا مااع أساالو وصااف
المجاالت العلمية:

المهارة المستهدفة :أتقن وصف العلوم ،ونظام األشياء ،والتجارب العلمية

أتذكر إودي التجار  ،ثم اشروها محددًا مواوعها ،أدواتها ،اطواتها ،وفوائدها.
معلمة المادة :

أوراق العمل لقياس المهارات

االسم :

 -المستوى  :الرابع – إداري  -المادة  :اللغة العربية ()4

الصف :

التاريخ / / :

األاوة المعلميا و المعلمات
السالم عليكم ورومة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحااير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما ينص تحااير ثان ثانوي فصل المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحااير
استراتيجيات التعلم الحدياة  +اماس باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وودات مشروع
المل عبد اهلل  +ثالث -اطوات اربع
المرفقات
عرو

بوربوينت لجميع دروس المادة

+
أوراق عمـــل ااصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتا الطالع
+
الكتا االلكترون
+
ول أسئلة الكتا
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
معلمة المادة :

أوراق العمل لقياس المهارات

االسم :

 -المستوى  :الرابع – إداري  -المادة  :اللغة العربية ()4

الصف :

التوصيل للريا

التاريخ / / :

والنر مجانا

التوصيل لباق مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز ،لبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلع ما داال المملكة يمكن اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسع التحااير
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذال تسجيل الطلع
إلكترونياً عا ،ريق الرابط
معلمة المادة :

أوراق العمل لقياس المهارات

االسم :

 -المستوى  :الرابع – إداري  -المادة  :اللغة العربية ()4

التاريخ / / :

الصف :

www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيل عا االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
وسع ،لبكم ( س دي _ ،باعة ملونة _ ،باعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على س دي  20ريال
سعر المادة عا ،ريق االيميل  20ريال
سعر المادة مع الس دي ،باعة عادية  50ريال
سعر المادة مع الس دي ،باعة ملونة  100ريال
لما هم اار مدينة الريا

يضاف قيمة االرسالية  05ريال للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام الحسابات للمعلميا اار مدينة الريا
مصرف الراجح
مؤسسة التحااير الحدياة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البن األهل
مؤسسة التحااير الحدياة
معلمة المادة :

والنر

أوراق العمل لقياس المهارات

االسم :

 -المستوى  :الرابع – إداري  -المادة  :اللغة العربية ()4

الصف :

التاريخ / / :

27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
وما بنوك آارى يمكنكم التحويل على اود هذا الحسابات
الريا
سعد عبدالروما العتيب
2052558759940
سامبا
سعد عبدالروما العتيب
8001852539
البن السعودي لإلستامار سعد عبدالروما العتيب
0101001926001
لألاوة أصحا المكتبات الرالبيا ف أن يكونوا وكالء لتحااير فواز الحرب ف مدنهم
االتصال بجوال المدير
0554466161

معلمة المادة :

