التربية األسرية
األول االبتدائي

المــادة:
الصف:

نوع
التقييم:

إدارة التربية والتعليم ..............
المدرسة:
اسم الطالبة/
المعيار

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

الفصل الدراسي األول :الفترة الثانية

تطبيق الطريقة الصحيحة في مسك القلم عند الكتابة

(المهارة المستهدفة)

س1

الفصل/1 :

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

 ورقة قياس
تمرين منزلي
 تمرين فصلي

ضعي عالمة صح اسفل الصورة التي تعبر عن المسكة الصحيحة للقلم

س2

لوني اإلجابة الصحيحة ::

التدريب على الكتابة يكسبك
خطا ّ جمي ً
ال
نعم

مسك القلم بطريقة خاطئة يؤثر
على سالمة يدك
نعم

ال

ال

القلم للكتابة على االوراق وعلى
األدراج والجدران واليدين
نعم
متفوقة



متقن المعيار %100

ال

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............................................ /

التربية األسرية
األول االبتدائي

المــادة:
الصف:

نوع
التقييم:

إدارة التربية والتعليم ..............
المدرسة:
اسم الطالبة/
المعيار

س1

 ورقة قياس
تمرين منزلي
 تمرين فصلي

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

الفصل/1 :

الفصل الدراسي األول :الفترة األولى

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

تطبيق الطريقة الصحيحة في حمل الحقيبة

(المهارة المستهدفة)

أحيطي اإلجابة الصحيحة :

من أدواتي المدرسية بالحقيبة الكتاب  ،المسطرة ..............،
القلم

التليفون

الفرشاة
أحمل الحقيبة على .........
الكتفين

كتف واحد
س2

صلي أدواتك المدرسية بالحقيبة استعدادا ً للذهاب إلى المدرسة :

متفوقة



الرأس

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............................................ /

المــادة:
الصف:

نوع
التقييم:

إدارة التربية والتعليم ..............
المدرسة:

التربية األسرية
األول االبتدائي
 ورقة قياس
تمرين منزلي
 تمرين فصلي

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التربية االسرية
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية  +مسرد +التعلم النشط الجديد +
االستراتيجات الحديثة  +استراتيجيات  +استراتيجيات بالزمن  +الطريقة الطولية الجديدة +
الطريقة العرضية الحديثة  +طريقة مدارس االبناء  +عرضية بالزمن  +عرضية
باالستراتيجيات

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل 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

متمكنة



غير مجتازة

متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90



غير متقن أقل من % 80

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

التربية األسرية
األول االبتدائي

المــادة:
الصف:

نوع
التقييم:

إدارة التربية والتعليم ..............
المدرسة:

 ورقة قياس
تمرين منزلي
 تمرين فصلي

أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
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............................................ /

التربية األسرية
األول االبتدائي

المــادة:
الصف:

نوع
التقييم:

إدارة التربية والتعليم ..............
المدرسة:

 ورقة قياس
تمرين منزلي
 تمرين فصلي

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  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحي SA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهلي SA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياضSA3520000002052558759940/
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............................................ /

التربية األسرية
األول االبتدائي

المــادة:
الصف:

نوع
التقييم:

إدارة التربية والتعليم ..............
المدرسة:

 ورقة قياس
تمرين منزلي
 تمرين فصلي

بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرة SA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير
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............................................ /

المــادة:
الصف:

نوع
التقييم:

إدارة التربية والتعليم ..............
المدرسة:

التربية األسرية
األول االبتدائي
 ورقة قياس
تمرين منزلي
 تمرين فصلي

0554466161

للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

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............................................ /

