اململكة العربية السعودية
وزارة الرتبية والتعليم
مدرسة /

المعلمـ :

Class
6 th Primary
2/1/1441

6/1/1441

Unit 1
Lesson (1) Lesson ( 2)

30/1/1441

4/2/1441

Unit 2
Lesson (1) Lesson ( 2)

28/2/1441

3/3/1441

Unit 3
Lesson (1) Lesson ( 2)

27/3/1441

1/4/1441

Unit 4
Lesson (1) Lesson ( 2)

25/4/1441

7/5/1441

Final test

Subject
Smart Class 5

WEEK
1

WEEK
5

WEEK
9

WEEK
13

WEEK
17
18

9/1/1441

Lesson (3) Lesson ( 45)

Lesson (3) Lesson ( 45)

Lesson (6) Lesson (78-9)

3

Unit 1
Lesson (7-8-9)

4

6

Unit 2
Lesson (6) Lesson (78-9)

7

Unit 2
Lesson (7-8-9)

8

10/3/1441 WEEK 13/3/1441 17/3/1441 WEEK 20/3/1441 24/3/1441 WEEK

Unit 3
Lesson (3) Lesson ( 45)

4/4/1441

2

Unit 1

11/2/1441 WEEK 14/2/1441 18/2/1441 WEEK 21/2/1441 25/2/1441 WEEK

Unit 2

6/3/1441

Year
1441

13/1/1441 WEEK 16/1/1441 20/1/1441 WEEK 23/1/1441 27/1/1441 WEEK

Unit 1

7/2/1441

Term
the first

8/4/1441

Unit 4
Lesson (3) Lesson ( 45)
التاريخ الميالدي
1/9/2019
23/9/2019
22/12/2019
2/1/2020
19/1/2020

10

Unit 3
Lesson (6) Lesson (78-9))

11

Unit 3
Lesson (7-8-9)

12

WEEK 11/4/1441 15/4/1441 WEEK 18/4/1441 22/4/1441 WEEK
14

Unit 4
Lesson (6) Lesson (78-9)
التاريخ الهجري
2/1/1441H
24/1/1441H
25/4/1441H
7/5/1441H
24/5/1441H

15

Final test

الموضوع
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول
إجازة اليوم الوطني
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
بداية إجازة منتصف العام
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

16

page

(

)

Lesson

( 1 )

EVERY DAY

Title

Introduction

5

Period

Date

/

/

14

class

Grade

Primary ( 6 )

a – introduce the lesson .
Min. b- Write the topic , skim the lesson..

Specific objective

Presentation and Content

Materials

Modern teaching
strategies

Evaluation
Application

some

⃝ data show

⃝ problem

When do you usually

verbs used in daily

⃝ a recorder

Solving

do your homework?

life.
⃝

Learning

samples

Muslims pray five times a day.
Reading a simple

⃝

⃝ storming

person's day.

⃝

photos

⃝ learning

present simple and
its words.

He sometimes visits his friends.
⃝

signs

⃝ others…….

⃝ self learning
He usually---TV.

⃝ cooperative
Learning

Pray/ brush/get dressed--------

Homework

They'll complete answering the exercises in their workbooks page .(
⃝ written tests / observation
⃝

discussion

⃝ exercises

(watch – watches –
watching)

⃝ Others…

Vocabulary

⃝ oral tests

Amir get up?

⃝ mental
Maps

pens

I always study in the evening.
We are always the first.

Evaluation tools

When does

materials

text about some

Learning the

⃝ discovery
brain

⃝ activity

).
⃝ homework

⃝ others......

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
) وي كان –قت ردي – سمارت كالس( –ابتدائي
) لفت اف – فل بالست –سوبر قول ( –متوسط
) ترفلر – فالينق هاي –ميقا قول ( –ثانوي
___________________________________________
وبجميع طرق التحضير الحدثية
الطريقة البنائية باالستراتيجيات  +طريقة مشروع الملك عبدهللا +الطريقة الخماسية –التعلم النشط الجديد
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
(المستعجل  24ساعة)
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  24ساعة )بقيمة  50لاير فقط
للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0505107025

0551092444
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
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/
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
0554466161
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

