We can 2

Name: …………………………………………………
Unit 1

1) Read and colour:
1- How many do you have?
- I have two.

2- How many do you have?
- I have four.

3- How many do you have?
- I have one.

2) Read and colour:
1- robot

2- bear

3- marble

4- shoe

5- five

Toys and things

Date : …… /………/………
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Toys and things

1) Read and write the missing letter:

__ IWI

__ ION

__ EST

__ ONKEY

2) Trace and copy:

K

K

K

K

K

L

L

L

L

L

M

M

M

M
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N

N

N

N

N

………Date : …… /………/

………………………………………………… Name:
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األخوة معلمين ومعلمات اللغة االنجليزية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم تحاضير مواد االنجليزي لجميع المراحل الدراسية
ابتدائي
سمارت كالس – قت ردي –وي كان
متوسط
سوبر قول –فل بالست – لفت اف
ثانوي
ميقا قول –فالينق هاي – ترفلر
______________________________________________
وبجميع طرق التحضير الحدثية
التعلم النشط الجديد –الطريقة الخماسية +طريقة مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية
باالستراتيجيات
باالضافة الي سي دي يشمل عروض بور بوينت لجميع دروس المادة  +و أوراق عمـــل
خاصـة بالمـادة لجميع الدروس  +وباالضافة إلى حل أسئلة الكتاب +الكتاب االلكتروني +خرائط
ومفاهيم +خرائط ذهنية  +نماذج اختبارات  +الباوربوينت مع حل التدريبات  +السيدي
التفاعلي والصوتيات
طرق التواصل والتوصيل
التوصيل للرياض والخرج مجانا
او عن طريق االيميل
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس

………Date : …… /………/

………………………………………………… Name:
(المستعجل  42ساعة)
األسعار :لالبتدائي والمتوسط
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير
سعر المادة طباعة عادية مع السي دي 50لاير
سعر المادة طباعة ملونة مع السي دي 100لاير
األسعار للثانوي المقررات والفصلي
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة طباعة عادية مع السي دي  80لاير
سعر المادة طباعة ملونة مع السي دي  120لاير
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس
(المستعجل  42ساعة )بقيمة  05لاير فقط
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
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………Date : …… /………/

………………………………………………… Name:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي 233608010954856 /

آي بان الراجحي SA5780000233608010954856 /
البنك األهلي 27949172000110 /
آي بان األهلي SA0610000027949172000110 /
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا 8001852539/
الرياض2052558759940 /
اي بان الرياض SA3520000002052558759940 /
بنك البالد 900127883010006 /
اي بان بنك البالد SA4715000900127883010006 /
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001 /
الجزيرة030680161166001 /
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………Date : …… /………/

………………………………………………… Name:
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اي بان بنك الجزيرة SA6760100030680161166001 /
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء 68201042364000 /
اي بان االنماء Sa3505000068201042364000 /
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير
0554466161

