إدارة التعليم
المدرسة

المــادة:
الصف:
اسم الطالبة:

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

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

الفصل:

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

الوحدة:

التربية األسرية
األول االبتدائي

الدرس:

مسكني

..................... /1

بيتي

أذكري فوائد البيت

اكتبي مكونات البيت

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

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

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

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

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

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

متفوقة



متقن المعيار %100

متقدمة



متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

متمكنة



غير مجتازة

متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90



غير متقن أقل من % 80

معلمة المادة............................................ /
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..................................................................
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.......................................................................

..................... /1

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّ ا اَ ُ
َ ا َ
اّلل اوب اركاتهُ
السَلمُ عليكمُ اورحمة هُ
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده ر
اليبية االرسية
تحضيُُ+توزي عُُ+أهداف
ر
أنواعُالتحاضيُ
ر
ر
ر
اتيجاتُُ+وحداتُمشوعُالملكُعبدهللاُ
ُباالسي
خماس
بنائ +
مشدُُ+التعلمُ  +ي ُ
ي
ر
ر
النشطُُ+االسياتيجاتُالحديثةُُ+وحداتُباإلسياتيجيات
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمة
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
متفوقة



متقن المعيار %100

متقدمة



متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100
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..................... /1

أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
ررسح
_____________________________________
االسعار
الس دى =  100ريال
طباعة ملونة  +ي
الس دى =  50ريال
طباعة أبيض وأسود  +ي
ىس دى فقط =  20ريال ( للصف الواحد)
الس دي عن طريق األيميل=  20ريال
جميع مرفقات ي
التوصيلُفُالرياضُوالخرجُمجانا
ي
متفوقة



متقن المعيار %100

متقدمة



متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100
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والرسالُالطلبُعنُطريقُفيدكسُالمستعجلُ(ُُ24ساعةُ)ُيضافُُ50ريال
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
ر ً
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزي ع المنهج او عينة
او ر
الرساء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال عىل رقم
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ر ً
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
متفوقة



متقن المعيار %100

متقدمة
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ن
للمعلمي خارج مدينة الرياض والخرج
وهنا أرقام الحسابات
األهىل
البنك
ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
_____________________________________
اجح
مرصف الر ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
_____________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل عىل احد هذا الحسابات
الرياض
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
2052558759940
سامبا
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
8001852539
متفوقة
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..................... /1

البنك السعودي لإلستثمار
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الر ن
الحرب ن يف مدنهم
اغبي ن يف أن يكونوا وكالء لتحاضي فواز
ي
االتصال بجوال المدير
0554466161

متفوقة



متقن المعيار %100

متقدمة



متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100
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