الموضوع :تفسير سورتي الناس والفلق

اسم الطالبة:
الـــصـــف :األول المتوسط
الـتـاريـــخ:

رقم النشاط:

اختاري اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين وضعيها مكان النقط:
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 صلي كل كلمة مما يأتي بالمعنى المناسب لها:
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كثير الوسوسة
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الصبح

األخوة المعلمين والمعلمات
ّللاه اوبا اركااته
س اَلم ا
ال ّ
علايكم اورحمة َ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التفسير
تحضير  +توزيع  +أهداف
خماسي  +وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +التعلم النشط  +االستراتيجيات الحديثة ( +
) بطاقات تخطيط الدروس  +بنائي
+
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
حل األسئلة
+
خرائط ومفاهيم

+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_________________________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط = 20لاير ( للصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل داخل مدينة الرياض مجانا
والتوصيل خارج الرياض عن طريق شركة سمسا (فيدكس ) اضافة  50لاير
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم
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
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
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 وكَلء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال
بجوال المدير
0554466161

