تحضير مادة

التربية األسرية
الصف الثالث الثانوي
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

 -1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه
ومستقيمة على شرعه.
 -2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون
واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزاً بدينه
قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 -3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 -4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية
السعودية.
 -5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية
اإلسالمية.
 -6تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب
والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
 -7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في
مختلف التخصصات.
 -8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 -9تخريج عدداً من المتعلمين والمؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
 -11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 -11رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية
واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم بنجاح
وسالم.
 -12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع
والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به
شخصية الفرد وأحوال المجتمع .
 -13تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة
واالتجاهات المضللة.

األهداف العامة لمادة االقتصاد المنزلي















تنمية القدرات الالزمة للحياة واكتساب الخبرات وتهيئة الفرد بحيث يستطيع اإلسهام في
تطوير الحياة االجتماعية ،والنهوض بالمجتمع وإمداده بالفاعلية المثمرة.
تكوين مجموعة من المبادئ والقيم التي توجه سلوك الفرد الشخصي واالجتماعي وتنمية
اإلحساس بالمسؤولية لعضوية المجتمع مثل التعاون والنظام واالقتصاد وحسن التصرف.
تهيئة الفرد لتحمل مسؤوليات األسرة واالضطالع بأعبائها والقيام بواجباته نحوها.
ربط مادة االقتصاد المنزلي بباقي مواد الدراسة.
تعويد الفرد التخطيط والتنظيم لكل عملية ،والقضاء على االرتجال والسطحية.
تعويد الفرد التخطيط والتنظيم لكل عملية ،والقضاء على االرتجال والسطحية.
حسن التصرف في موارد األسرة لتحقيق أفضل مستوى معيشي ممكن لألسرة في حدود
دخلها.
الوقوف على الطرق الفعالة في اإلدارة المنزلية ،وتعويد الفرد على االستفادة من الدراسة
العملية إلدارة المنزل التي توضح األساليب المتمشية مع التطور الحديث ،والتي يمكن أن
تخفف الكثير من األعباء.
تنمية الروح االقتصادية والجمالية عند الفرد باإلرشاد لكيفية اختيار األنسجة والمالبس،
والتعريف بالطرق العلمية للعناية بها وصيانتها وعالقة ذلك بالمظهر العام.
تنمية االستعدادات العلمية لدى الفرد ،والتدريب على ممارسة العمل اليدوي واحترامه
واحترام القائمين به ،وفتح المجال أمامه مستقبالً لالعتماد على النفس في مواجهة ظروف
الحياة.
إتاحة الفرص للفرد ليتعلم بعض الصناعات باستخدام الخامات المحلية التي تساعد على رفع
مستوى دخل األسرة ،والمساهمة في رفع مستوى الدخل القومي بما يتمشى مع قدرة الفرد
في المراحل المختلفة.
االستفادة من دراسة المادة في شغل أوقات الفراغ بإنتاج نافع ومثمر.
تنمية العادات الصحية والغذائية ،والعناية بالمظهر ،وتبيان وعالقته بتكوين الشخصية،
وتأثير ذلك على الفرد وبالتالي المجتمع.
معرفة العالقة بين تغذية الفرد وتموه وسالمته وقدرته على العمل واإلنتاج.

األهداف الخاصة بمجاالت االقتصاد المنزلي المختلفة
األهداف الخاصة بمجال تأثيث المنزل والديكور














التعرف على األنواع المختلفة للمساكن من حيث الشكل والتصميم والمستوى
االقتصادي ومدى مالئمة التصميم السكني لألسر المختلفة من حيث حجم األسرة،
المستوى االقتصادي واالجتماعية والبيئة المحلية.
التعرف على العناصر الوظيفية بالمسكن وعالقتها باالحتياجات المختلفة لألسرة.
دراسة العوامل التي تؤثر على اختيار المسكن.
دراسة الفتحات المختلفة وأرضيات المساكن ،أنواع البياض من الداخل والخارج
وأنواع الدهانات ومالئمة كل من هذه للمناخ والبيئة.
اإللمام بالخطوات األساسية لتأثيث المسكن ،وبقواعد اختيار األثاث وترتيبه بحيث
يحقق الناحية الوظيفية واالقتصادية والجمالية.
دراسة طراز األثاث ،والعوامل التي تراعى عند اختياره ،وترتيبه ،والعناية به،
وتنظيفه ،وصيانته.
التعرف على األقمشة والمنسوجات التي تستعمل في فرش المنزل وقواعد اختيار
المناسب منها للتنجيد والستائر وتغطية األرضيات.
التعرف على اإلضاءة المناسبة لحجرات المنزل وأنواعها ومصادرها ،وطرق توزيعها.
التعرف على األثاث الحديث ذي األغراض والمنافع المتعددة لتيسير خدمة األسرة
الكبيرة الحجم ،والتغلب على ضيق المسكن.
اإللمام بكيفية ترتيب وتنسيق حجرات المسكن ألكثر من غرض ،أو إسكان أكثر من فرد
في حجرة واحدة وذلك للتغلب على مشكلة ضيق المسكن إزاء الحاجات المتعددة
ألفراد األسرة.
اإللمام بكيفية تثبيت ووضع األجهزة الكهربائية المعمرة كالثالجة والغسالة والموقد في
المكان المناسب لها لتسهيل عملية استعمالها وصيانتها وتشغيلها بأقل وقت وأقل جهد
ممكن.
اكتساب المهارات الالزمة للعناية بالمسكن واألثاث في أقل وقت وأقل جهد.
اإللمام بمكمالت الزينة المستخدمة في تجميل المنزل من صور ورسوم وزهور
وغيرها ،وأسس اختيارها وتنسيقها والحفاظ عليها.

األهداف الخاصة بمجال إدارة المنزل












تكوين اتجاه سليم للتفكير المنطقي في اتخاذ القرارات في جميع
مواقف الحياة الشخصية واألسرية.
تنمية الوعي التخطيطي ،وتطبيق العملية اإلدارية بمراحلها المختلفة
في حل المشكالت.
َت َفهُّم وتقدير مسؤولية الفرد نحو األسرة ،واألسرة نحو الفرد ونحو
المجتمع على أساس إسالمي.
تقدير القيمة الفعلية للوقت والجهد بالنسبة لألفراد واألسرة وما حث
عليه اإلسالم بشأنيهما.
تثبيت مجموعة من المبادئ والقيم اإلسالمية التي توجه سلوك الفرد
الشخصي واالجتماعي وتنمية اإلحساس بالمسؤولية مثل التعاون
والنظام واالقتصاد وحسن التصرف.
تهيئة الطالبة لتحمل مسؤوليات الفرد.
ربط مادة االقتصاد المنزلي بباقي المواد الدراسية.
تعويد الطالبة التخطيط والتنظيم لكل عملية والقضاء على االرتجال
والسطحية.
حسن التصرف في موارد األسرة لتحقيق أفضل مستوى معيشي
ممكن لألسرة في حدود دخلها.
االستفادة من دراسة المادة في شغل أوقات الفراغ بإنتاج نافع ومثمر.
تنمية العادات الصحية والغذائية ،والعناية بالمظهر ،وعالقتها بتكوين
الشخصية ،وتأثير ذلك على الطالبة وبالتالي:
 معرفة العالقة بين تغذية الطالبة ونموها وسالمتها وقدرتها على
العمل واإلنتاج.
 تعويد الطالبات االكتفاء الذاتي بقدر المكان ،وإكسابهم االقتصاد في
المال والجهد والزمن وحثهم على رفع مستوى األسرة االجتماعي
واالقتصادي عن طريق االقتصاد المنزلي.
 تدريب الطالبات على القراءة والبحث العلمي لالستزادة من
المعلومات األسرية والوقوف على كل جديد في هذا العلم المتغير
وتدريبهن على حسن االقتباس واالبتكار المفيد.

األهداف الخاصة بمجال الغذاء والتغذية
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إلمام الطالبات بمصادر األطعمة المختلفة وفصول ظهورها ،وكيفية
اختيارها ،وطرق خزنها والمحافظة عليها ألكبر مدة ممكنة.
التوعية بعدم النقص أو الزيادة في الغذاء ،حيث أن كالً من النقص والزيادة
يتسببان في سوء التغذية للطالبة إلى جانب سوء استهالك المواد الغذائية.
مراعاة اختالف السن والجنس والعمل والحالة الصحية في البيئات المختلفة،
وما تتطلبه كل حالة من كمية الغذاء ونوعيته.
التعرف على القيمة الغذائية لألطعمة ،والوجبات المتكاملة ،والتغذية
السليمة ،والغذاء وعالقته بالصحة.
التوعية بأهمية اكتساب العادات الغذائية السليمة من الصفر.
التوعية ببديالت األطعمة المختلفة خصوصا ً لحالة محدودي الدخل فليست
قيمة الغذاء في غالء ثمنه بل هناك الكثير من المأكوالت الرخيصة الثمن
والغنية بالعناصر الغذائية الضرورية.
التوعية بالطرق السليمة لتخطيط الوجبات اليومية بحيث تتنوع لتشمل كل
احتياجات الطالبة اليومية.
التعرف على طرق اإلعداد والطهي السليمة التي تحافظ على قيمة المواد
الغذائية كاملة ،أو أقرب ما تكون إلى الكمال وتجنب الفاقد ،أو التقليل منه ما
أمكن.
تنمية المهارات في إعداد بعض الصناعات الغذائية ،وأيضا ً حفظ المواد
الغذائية من خالل التسكير والتخليل والتخفيف والتجميع والتعليب.
تربية ملكة االقتصاد في الموارد المادية والبشرية وترشيد االستهالك كما
دعا إليه اإلسالم.
التطبيق العملي المبني على األسس السليمة في مراعاة العناصر الضرورية
للطعام لسالمة الجسم والعقل ،والالزمة للنمو والوقاية والطاقة والبناء.
تدريب الطالبة على نشر الوعي الغذائي بين أفراد األسرة والمجتمع الذي
تعيش فيه.

األهداف الخاصة بمجال المالبس والنسيج والعناية بهما
 إلمام الطالبات بأنواع المنسوجات المختلفة وتركيبها وصالحية كل منها
من حيث المناسبة ،السن ،المناخ.
 التعرف على المنسوجات المستخدمة من حيث مميزاتها واستخدامها.
 تعليم الطالبات االصطالحات الخاصة بالتفصيل والتطريز والتريكو
وتدريبهم على التفصيل والخياطة والتطريز ليتسنى لهن االعتماد على
أنفسهن بعد الدراسة.
 تنمية قدرة الطالبات على اإلحساس بالجمال وتذوقه في مختلف
المظاهر.
 دراسة الطرق المختلفة لتنظيف المالبس والعناية بها تبعا ً لنوع النسيج
والتركيب النسيجي له ،لدرجات الحرارة المناسبة لكل منها سواء أكان
عند الغسل أو الكي.
 التعرف على كيفية معالجة وإزالة بعض البقع المختلفة لكل نوع من
األنسجة المتنوعة باستعمال مواد التنظيف والمذيبات المناسبة.
 دراسة المنظفات الحديثة وطرق استعمالها لألنسجة المختلفة.

األهداف الخاصة بمجال نمو الطفل ورعايته في األسرة
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الوعي بأهمية العناية الصحية والنفسية لألم والجنين في فترة الحمل ودراسة القواعد
الصحيحة المتصلة بالحمل ورعاية الوليد المرتقب.
اإللمام بما يوفر العناية المثلي والرعاية السليمة لألطفال في مراحل نموهم المختلفة
من حيث:

 التغذية المالئمة لكل مرحلة من مراحل حياتهم ،واالهتمام بغذاء الحامل
والمرضع والطفل الرضيع.
 تنظيم الظروف الخارجية من حرارة وضوء وتهوية تنظيما ً يكفل رعاية صحة
الطفل.
 وقاية األطفال من األمراض وإكسابهم المناعة ضدها ،وحمايتهم من الحوادث
وتأمينهم من األخطار التي تعوق نموهم وتحد من نشاطهم وقدراتهم.
 تكوين العادات الصحية السليمة لدى األطفال الخاصة باألكل ،والنوم ،والراحة،
والنظافة الشخصية والرياضة.
 إتاحة الفرصة لهم للعب ،واختيار اللعب التي تتناسب مع قدراتهم ومداركهم.
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اإللمام بأسس الحياة الزوجية المتطورة ومقوماتها.
معرفة أماكن الخدمات واإلرشادات التي تعين على رعاية الطفل واألسرة كمراكز
رعاية األم والطفل ،ومراكز التوجيه األسري ،والمؤسسات االجتماعية ،ودور
الحضانة  .........وغيرها من المؤسسات التي توفرها الدولة لصالح األسرة
والطفولة.
اإلقناع بضرورة الكشف الطبي قبل الزواج للتأكد من سالمة الزوجين وخلوهما مما
يؤثر على سالمة النسل ويعوق نموه نمواً سليماً.
التوعية بضرورة صحة األم ،وأثر ذلك عليها وعلى صحة المرآة وصحة األطفال في
األسرة.
تثبيت القيم اإلسالمية الذي يشجع ويبين مزايا األسرة الصغيرة سواء أكانت لصالح
الفرد أو األسرة أو المجتمع.
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 تحدد الموعد المناسب حفالت الشاي وأهم مميزاتها.
 توضح كيفية تقوية أواصر المحبة واأللفة بين األفراد.
 تبين طريقة التخطيط إلقامة حفلة شاي بنا ًء على القواعد الخاصة بها.
 تذكر كيفية إعداد قائمة طعام حفلة الشاي محققة أسس إعداد قوائم الطعام.
 تصف كيفية إظهار المواهب واإلبداعات المختلفة من خالل استخدام األدوات واالجهزة المتوفرة في المطبخ.
 تطبق بعض األصناف التي تقدم في حفلة الشاي بمهارة.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم الطالبة أن:
الفكرة الكبرى :اإلنسان مدني بطبعه واجتماعي بفطرته،
وحاجته إلى االتصال والتواصل مع اآلخرين حاجة أساسية
فطرية ،حيث تحقق االجتماعات العائلية والمناسبات
المختلفة جزءاً كبيراً من تلك الحاجة.
األفهام الباقية:
 حفالت الشاي هي اجتماعات بسيطة تعقد في أوقات
معينة غير أوقات الوجبات الرئيسة ،وتتميز األطعمة
التي تقدم فيها بخلوها من األصناف الثقيلة واقتصارها
على الشاي والقهوة والكيك والمعجنات الخفيفة.
 إن استخدام األسلوب الراقي في استقبال الضيوف مطلب
أساسي.
 يعتمد نجاح أي حفلة على التخطيط واإلعداد المسبق
لها.









ما المقصود بحفلة الشاي؟
تحدثي عن مميزات حفلة الشاي.
كيف يكون الطعام اتصال ناجح في حفلة الشاي؟
بيني كيفية المحافظة على الصحة البدنية والنفسية
للمدعوين من خالل األصناف المقدمة.
التخطيط الجيد أساس كل عمل ناجح ،وعند الرغبة في
إقامة حفلة شاي البد من وضع خطة لتنظيم العمل
وإخراجه بصورة جيدة ،فما هي المعايير التي يجب أن
تحتوي عليها خطتك لهذه الحفلة.
عرفي كل مما يأتي :المشروبات المغذية – المشروبات
اللبنية – المشروبات المنعشة.

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة







ستعرف الطالبة... :
حفالت الشاي (مفهومها -موعدها -مميزاتها).
قواعد وأصول ينبغي مراعاتها عند إقامة حفالت
الشاي.
أسس التخطيط لقوائم الطعام.
المأكوالت والمشروبات الشائعة التقديم في حفالت
الشاي.
أقسام المشروبات.
إعداد بعض األصناف التي تقدم في حفلة الشاي.









ستكون الطالبة قادرة على...
شرح مفهوم حفلة الشاي.
تحديد الموعد المناسب حفالت الشاي وأهم مميزاتها.
توضيح كيفية تقوية أواصر المحبة واأللفة بين األفراد.
بناء على
بيان طريقة التخطيط إلقامة حفلة شاي ً
القواعد الخاصة بها.
ذكر كيفية إعداد قائمة طعام حفلة الشاي محققة أسس
إعداد قوائم الطعام.
وصف كيفية إظهار المواهب واإلبداعات المختلفة من
خالل استخدام األدوات واالجهزة المتوفرة في المطبخ.
تطبيق بعض األصناف التي تقدم في حفلة الشاي
بمهارة.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:

 بعد نهاية هذه الوحدة عن الغذاء والتغذية (حفالت الشاي) تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن مميزات حفلة
الشاي.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه ( مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات )"...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة الثالثة :خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (ما المقصود بحفلة الشاي؟).
 أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (الغذاء والتغذية (حفالت الشاي)).
 مالحظة /أقوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (حفالت
الشاي -المشروبات  -العصائر.)...
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن حفلة الشاي ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن
ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح وتحديد الموعد المناسب لحفلة الشاي.
 أقدم للطالبات فيديو تعليمي يعرض إنموذجا ً لحفلة الشاي ،تشاهدن الطالبات العرض بتركيز وانتباه ،ومن ثم
يقمن بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح قواعد وأصول إقامة حفالت الشاي ،مع توضيح الهدف من مشاهدة
العرض وشرح األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن قوائم الطعام المعدة لحفلة الشاي ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة
علمية تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن أسس التخطيط لقوايم الطعام المعدة لحفلة الشاي.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن أسس إعداد قوائم الطعام في حفالت الشاي ،ثم
أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها( :وضحي كيفية إعداد قائمة طعام حفلة الشاي محققة أسس إعداد قوائم
الطعام؟) ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح
الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقالة عن أقسام المشروبات
التي تقدم في حفلة الشاي ،تصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم
الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
 أعرض على الطالبات فيلم وثائقي يوضح طرق عمل بعض األصناف التي تقدم في حفلة الشاي ،أكلف الطالبات
بعد االنتهاء من مشاهدة الفيلم بكتابة تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم والتي تخدم الهدف
التربوي المخطط له.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن مميزات حفلة الشاي ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :الغذاء والتغذية (حفالت الشاي)
الصف :المستوى السادس – النظام الفصلي – الفصل الدراسي الثاني
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن مميزات حفلة الشاي
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
مهمتك :أن تكتبين بحث.
الهدف :كتابة بحث عن مميزات حفلة الشاي.
ف
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور:
أنت باحثة مدققة.
ر لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي مميزات حفلة الشاي على شكل بحث
علمي دقيق.
وظيفتك :بيان مميزات حفلة الشاي.
الجمهور :الطالبات أو المجتمع.
و
تحتاج إلى :توعية الجمهور بمميزات حفلة الشاي.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة.
ق التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعين
القارئ وتجعلينه ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
ا الناتج واألداء والغرض :بحث علمي توضحين فيه مميزات حفلة الشاي.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 3

متميز 4

اللغة

لغة طغى
عليها األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
متعددة

لغة شابتها
بعض األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
قليلة

لغة صحيحة
خالية من
األخطاء
اإلمالئية

لغة فصيحة خالية
من األخطاء
النحوية

عناصر البحث

تناول بعض
عناصر البحث
وإهمال الباقي
 افتقاد الربطالجيد بين
عناصر البحث

تناول أغلب
عناصر البحث
 لم يكنالربط بين
عناصره على
درجة واحدة
من القوة

تناول جميع
عناصر
البحث  -لم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

تناول جميع
عناصر البحث -
الربط بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

أسلوب غير
علمي –
ركاكة في
الصياغة

أسلوب علمي
– ركاكة في
الصياغة

أسلوب
علمي –
صياغة
بشكل جيد

أسلوب علمي
مشوق – صياغة
راقية إبداعية

المحتوى

تناول
الموضوع من
جانب واحد

تناول
الموضوع من
أكثر من جانب

تناول أغلب
جوانب
الموضوع
مع إهمال
تفاصيل
دقيقة
وحيوية

تناول جميع
جوانب الموضوع
بشكل دقيق
ومنضبط مع
تضمين البحث
لكافة التفاصيل
المطلوبة
والمهمة

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات
مشروع الملك عبدهللا –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة

 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في
مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

