 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكوو واإلنسوا والحيواة وتدو وده بالمموا يم
األساسية التي تجعله معتداً بد نه قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لرا ة التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعود ة.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما حقق أ داف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية التمكير العلمي لدى المتعلم وتعميوق رو الححوو والتودر ا والتتحوم المنهجوي واسوتخدام المراجوم
وتعود طرق الدراسة السليمة.
 .7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستو اتها المختلمة في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في مياد ن الحياة بمستوى الئق.
 .9تخر ج عدداً من المتعلمين والمؤ لين مسلكياً وفنياً لسد حاجة الحالد.
 .11تحقيق الوعي األسري لحناء أسرة إسالمية سليمة.
 .11رعا ة المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم المكر ة واالنمعالية ومساعدتهم على اجتياز ذه
المرحلة من حياتهم بنجا وسالم.
 .12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغحة من االزد اد من العلم النوافم والعمول الصوالا واسوتأالل أوقوات
المراغ على وجه مميد تدد ر به شخصية المرد وأحوال المجتمم .
 .13تكو ن الوعي اإل جابي الذي واجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجا ات المضللة.

توقيم مد رة المدرسة/
..........................................

ددر ر لة ةد يةددغ د طلا

 .1تزويددا طلبة ددل عرلة الددل طلايرالددةل طلادهددل حيدداطثل لةاةددرل هلددر ددر طلةعد ةلطل اس وطل ةددر يةددغ بةددى وتاهددة طل
طلب ة ل ل هخةالر لخاهلطالنهرن.
 .2طكهرب طلبة ل طلةهررطت طلايرالةل
 .3طال هرم لي ت ي طل صةال طلايرالةلوطلفه
ةةةل لي طل ف ةا وه طلةهر
 .4ت يا طلباب يةغ ط رلة
 oطل ف ةاطل أهةي
 oطل ف ةا طلنرقا
 oطل ف ةا طل اقي
 .5طال هرم لي ت ي ع ضرالتجرلرت طلايرالةل طلهةةةل وتنةة هر
 .6طال هرم لي ت ي طلةة ل طلايرالةلوت جةههر
 .7طال هرم لي طك هرب طلقارل يةغ تذوق وتقايا طلن ط ي طلجةرلةلوطلفنةل
 .8طثرطك طن هرثل طلايرالةرت هرثل ةل وه جاثل ية طن تعررك لي صن هروطع رر عاطلة
 .9تنةةل طلقارل يةغ طل عف وطالع رر وت يا طلبرل ل يةغ يةةةلطل جايا وطل ةة
 .11طال هرم لي تنةةل طال قال طلذلني عرل قام نا طك عرلرل اقرت عنفهه
 .11تنةةل طلقارل يةغ ثرط ل طلايرالةرت عنفهه وقارته يةغ ت ةةةنفهه
 .12طل اف يةغ ثور ل ل طلاةرل لي وصف طالل رر طلايرالةل وه الل طل نرصاطال ر ةل لي ية طلةنبى
 .13له طل ف ةا طلقةر ي طو طال االلي لةرلايرالةرت
 .14ت ي طال رس طلايرالي طلاايث ه هفرلة و قر ى وهصبةارت وره دوط رلة ه رلجل هةر ت بي طلبرل ل ثقرلل ريرالةل
 .15طعاطد طن هجرل طلايرالةرت يعةر يةىرلةؤكاطت كةر يعةر يةغ طال ةرالت
 .16طال هرم لي ت ي وتاهة طل ف ةا طلنرقاطلف رل وت ةة طلخ ال وطل ف ةا طل اةةةي
 .17ت ي هة ل ينا طلبة ل نا تذوقرلايرالةرت لخةى جةر ريرالي عررع
 .18طعاطد طلةةل طلايرالةرت لةس لقط لي طل ة هرلب ة ةل عر وطيضر لي طل ة م طل ه ايل
 .19وطالج ةريةل وطلهة كةل وطالق صرثيلوغةالر طل لةا ه طالنعبل طالنهرنةل
توقيم مد رة المدرسة/
..........................................

معلومات عن المعلمة

 طال :
 طلةؤلر:
 طل خصص:
 طلصف ف طل ي تار هر:
 ه طث طل اريس:
 أ

طلةار ل:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

ط

طلارس

طل رريخ

ت قةع طلة ةةل

ت قةع طلةايال

ت ديع هنهج هرثل طلايرالةرت
ع

طأل

طل رريخ
ه

لةفصر طلارط ي طألول
طلاروس

إلغ

1

طأل ا 1439/12/22

طلخةةس 1439/12/26

2
3
4

طأل ا 1439/1/29
طأل ا 144 /1/ 6
طأل ا 1441/1/13

طلخةةس 1441/1/3
طلخةةس 1441/1/11
طلخةةس 1441/1/17

 ترعع طلة هةهات طلهنا ةل غةا طلةن هةل  -نظايل ذطت طلااي  -ترعع نظايل ذطت طلااي
 طلاوطل - .طلاوطل طلنه ةل  -ثوطل طلجذر طل اعة ي

5

طأل ا 1441/1/21

طلخةةس 1441/1/24

 تاةةر طل ةلةات طل ةرنةل لةاوطل وطل اقرت - .ترعع تاةةر طل ةلةات طل ةرنةل لةاوطل وطل اقرت  -طالتصرل وطلنهريرت.

6

طأل ا 1441/1/27

طلخةةس 1441/2/2

7

طأل ا 1441/2/5

طلخةةس 1441/2/9

8

طأل ا 1441/2/12

طلخةةس 1441/2/16

 ترعع طالتصرل وطلنهريرت - .طلقة طلقص س وه ط ه ال طل ةا - .ترعع طلقة طلقص س وه ط ه ال طل ةا.
 طلاوطل طلا ةهل (طألم) وطل ا يات طلهنا ةل - .ترعع طلاوطل طلا ةهل (طألم) وطل ا يات طلهنا ةل - .طل ةةةرت يةغ
طلاوطل وتاكة ثطل ة .
 ترعع طل ةةةرت يةغ طلاوطل وتاكة ثطل ة  - .طلارط رت طل جاي ةل وطلةهاةل وعرلةا ظل - .طل اةةر طح صر ص.

9

طأل ا 1441/2/19

طلخةةس 1441/2/23

ترعع طل اةةر طح صر ص .طال ةرل طلةعاوط - .ترعع طال ةرل طلةعاوط - .طال ةرل وطل دي رت طال ةرلةل.

11
11

طأل ا 1441/2/26
طأل ا 1441/3/3

طلخةةس 1441/2/31
طلخةةس 1441/3/7

 ترعع طال ةرل وطل دي رت طال ةرلةل - .طل ديع طلب ة ي - .ترعع طل ديع طلب ة ي.
 طل دي رت ذطت طلااي  - .ترعع طل دي رت ذطت طلااي  - .هرب طلنهريرت ج ايرً.

12

طأل ا 1441/3/11

طلخةةس 1441/3/14

 ترعع هرب طلنهريرت ج اير - .طلةةرس وطلهايل طلة جهل - .ترعع طلةةرس وطلهايل طلة جهل.

13

طأل ا 1441/3/17

طلخةةس 1441/3/21

 طلةع قرت - .ترعع طلةع قرت.

طأل ا 1441/3 /24
14
طأل ا 1441/ 4/2
15
 17+16طأل ا 1441/4/9

طلخةةس 1441/3/28
طلخةةس 1441/4/6
طلخةةس 1441/4/21

 طلةهر ل تات طلةنانغ وطل رهر - .ترعع طلةهر ل تات طلةنانغ وطل رهر.

طلة رع رت ع صفهر ثوططل  -ترعع طلة رع رت ع صفهر ثوطل  -المتتابعات المتسلسالت الحسابية
 ترعع طلة رع رت طلة هةهات طلاهرعةل  -طلة رع رت وطلة هةهات طلهنا ةل  -طلة هةهات طلهنا ةل غةا طلةن هةل.

 طلنظايل طأل ر ةل لي طل فرالر وطل رهر - .ترعع طلنظايل طأل ر ةل لي طل فرالر وطل رهر.
 طالب ررطت

ها ظرت

ه ال ع طلارس

طلة رع رت ع صفهر ثوطل

طلايرالةرت  8ـ طلةه س طلخرهس

طلة ه رت وطلةفاثطت
طلجايال

طلةجة يل
تقنةرت طل ة وطل

طلةرثل

طل رريخ
طلاصل
طلفصر
ل رت ور

رر

طل ةهةا

جهرد تهجةر
أجهزل ياض
أباس .......
هاطجع وثوريرت
والاي هفه م طلة رع رت طلاهرعةل وطلهنا ةل.

نةرذج ويةنرت

طأللاطف طلهة كةل

طلةا س ولاض طلارس

أن تاعط طلبرل ل طلة رع ل
طلاهرعةل عاطلل ببةل.

هلرل  2تةلةر طلة رع ل طلاهرعةل عةرنةر ً
لي طلة رع ل طلاهرعةل …………18,14,10,
أوجاي طلااوث طألرع ل طل رلةل لي لذط طلة رع ل.

أن تار طلبرل ل طلة رع ل
طلهنا ةل عاطلل أ ةل.
أن تق م طلبرل ل عارط ل
طلةلرل ولى طلةبة ب
لةةهريال يةغ طلفه .
أن ت صر طلبرل ل لار
هلرل ه وطقع طلاةرل
يهريا لي ط ة رب
طلارس.
أن تار طلبرل ل طلةهر ر
ولى طلةبة ب.

هجهةرت

أثوطت طل ق ي
طل ق ي طلخ رهي

ه رع ل ر أنعبل طل رب

ط اطتةجةرت طل ةة
طل ايةل

طألنعبل

تقةة طلهاف
طرعبي طلة رع ل
طلاهرعةل عاطلل ببةل.

o

هلرل  5تةلةر طلة رع ل طلهنا ةل عةرنةًر
طلة رع ل 32,8,2,…… :ه رع ل لنا ةل.
أوجاي طلااوث طللاثل طل رلةل لي لذه طلة رع ل.
أتأكا
عةني إذط كرنت كر ه رع ل لةةر يأتي ه رع ل هرعةل أم ال.
8, -2, -12, -22, ….
-19, -12, -5, 2,9
 )5ي لا ةا 250ريرالً شهايًر ،لإذط كرن ه ه 1000لاير لي
طل اطيل ،لأوجاي هر يةي:
 )aطلة ةغ طلذي يص ح ه ه ع ا هاور  8أشها.
 )bطلة ةغ طلذي يا رجه لةص ح ه ه 7250ريرال إذط ط ةا ي لا
عرلبايقل ذطتهر.

طالب ررطت طلعف يل طالب ررطت طل اايايل طلةا ظل

ص ر

هرت

لةة ت ةةةي

ر طلةع ات

 oطالك عرف وطال قصرء
 oطلصف طلذلني
 oطلخاط ط طلذلنةل
 oطل ة طلذطتي
 oطل ة طل روني
 oأباس ........

ةي طلة رع ل طلهنا ةل
عاطلل أ ةل.
ق هي عارط ل طلةلرل
ولى طلةبة ب لةةهريال
يةغ طلفه .
ت صةي لار هلرل ه
وطقع طلاةرل يهريا لي
ط ة رب طلارس.
ةي طلةهر ر ولى
طلةبة ب.

طلةنرقعل طل اري رت طألنعبل طل طج رت طلةنزلةل أباس ....
طل طج طلةنزلي
ط

ر تاري رت ك رب طل ةرري
طلة ةةل......................................... /

األخوة 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 الخامس
(استراتيجيات التعلم الحديثة +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع)
مع عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم  +كتاب الطالب +
الكتاب االلكتروني +
شرح متميز با لفديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
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 والخرج يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
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
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025

0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
)اي بان(
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض

سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

