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أهدافىالتعلومىفيىالمملكة
 -1غشط انعقٛذح اإلعاليٛخ انظسٛسخ ٔانًعبسف ٔانًٓبساد انًفٛذح ٔاالتدبْبد ٔانقٛى انًشغٕثخ نذٖ انطالة
نٛشجٕا سخبالً -أٔ َغبء فبًْ ٍٛنذٔسْى ف ٙانسٛبحٔ ،اع ٍٛثعقٛذتٓى يذافع ٍٛعُٓب ٔعبيه ٍٛف ٙضٕئٓب نخٛش
انذَٛب ٔاٜخشح يعب.
 -2تٕفٛش انكٕادس انجششٚخ انالصيخ نتطٕٚش انًدتًع اقتظبدٚب ٔاختًبعٛب ٔثقبفٛب ثًب ٚخذو خطط انتًُٛخ انطًٕزخ
ف ٙانًًهكخ ٔٚذفع ْزِ انخطط يٍ َدبذ إنٗ َدبذ.
 -3انسشص عهٗ يظهسخ انفشد ٔاندًبعخ يعب  ،فٕٓ ٚجتغ ٙيظهسخ انفشد يٍ خالل تعه ًّٛتعهًٛب كبفٛب يفٛذا نزاتّ
 ،كًب ٚجتغ ٙيظهسخ اندًبعخ ثبإلفبدح يًب ٚتعهًّ األفشاد نتطٕٚش انًدتًع ثظٕست: ٍٛ
 .خالل اإلعٓبو ف ٙاإلَتبج ٔانتًُٛخ
األيٛخ َٔ ،شش انٕعٙ

أ ) يجبششح ٔ :رنك يٍ

ة ) غٛش يجبششح ٔ :رنك يٍ خالل انقضبء عهٗ

نذٖ خًٛع أثُبء األيخ ثشكم ٚضًٍ نٓى زٛبح ٔاعٛخ يغتُٛشح
ٔدٔسا أكثش فبعهٛخ ف ٙثُبء يدتًعبتٓى .

أهدافىتعلومىالمرحلةىالمتوسطة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

تًكيي ٍٛانعقٛييذح اإلعيياليٛخ فييَ ٙفييظ انطبنج يخ ٔخعهٓييب ضييبثطخ نغييهٕكٓب ٔتظييشفبتٓبٔ ،تًُٛييخ يسجييخ ا
ٔتقٕاِ ٔخشٛتّ ف ٙقهجّ.
تضٔٚييذْب ثييبنخجشاد ٔانًعييبسف انًالئًييخ نغييُّ  ،زتييٗ تهييى ثبألطييٕل انعبيييخ ٔانًجييبدا األعبعييٛخ نهثقبفييخ
ٔانعهٕو.
تشٕٚقٓب إنٗ انجسث عٍ انًعشفخٔ ،تعٕٚذْب انتأيم انعهً.ٙ
تًُٛخ انقذساد انعقهٛخ ٔانًٓبساد انًختهفخ نذٖ انطبنجخٔ ،تعٓذْب ثبنتٕخٔ ّٛانتٓزٚت.
تشثٛتٓ يب عهييٗ انسٛييبح االختًبعٛييخ اإلعيياليٛخ انتييٚ ٙغييٕدْب اإلخييبء ٔانتعييبٌٔٔ ،تقييذٚش انتجعييخٔ ،تسً يم
انًغؤٔنٛخ.
تذسٚجٓب عهٗ خذيّ يدتًعٓب ٔٔطُٓب ٔ ،تًُٛخ سٔذ انُظر ٔاإلخالص نٕالح أيشْب .
زفض ًْتٓب العتعبدح أيدبد أيتٓب انًغهًخ انت ٙتُتً ٙإنٓٛب ٔاعتئُبف انغٛش ف ٙطشٚق انعضح ٔانًدذ.
تعٕٚذْب االَتفبع ثٕقتٓب ف ٙانقشاءح انًفٛذح ٔ ،اعتثًبس فشاغٓب ف ٙاألعًبل انُبفعيخٔ ،تظيشٚن َشيبطٓب
ثًب ٚدعم شخظٛتٓب اإلعاليٛخ يضدْشح قٕٚخ.
تقٕٚييخ ٔعيي ٙانطبنجييخ نتعييشف – ثقييذس عييُّ – كٛيين تٕاخييّ اإلشييبعبد انًضييههخٔ ،انًييزاْت انٓذايييخ،
ٔانًجبدا انذخٛهخ.
إعذادْب نًب ٚهْ ٙزِ انًشزهخ يٍ يشازم انسٛبح .
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أهدافىتدروسىمادةىالتفسور

 -1أٌ تتأيم انطبنجبد آٚبد انقشآٌ انكشٚى عُذ تعهًٓب نتعًم ثًب فٓٛب يٍ أزكبو ششعٛخ
 -2تذسٚت انطبنجبد عهٗ قشاءح انقشآٌ انكشٚى قشاءح عهًٛخ ٔانتذثش نًب ف ٙآٚبتّ .
 -3أٌ تتعشف انطبنجبد عهٗ أعجبة َضٔل اٜٚبد أٔ انغٕس انتٚ ٙذسعَٕٓب إٌ ٔخذد.
 -4تشثٛخ انطبنجبد عهٗ انقذسح عهٗ تفغٛش آٚبد انقشآٌ انكشٚى يٍ غٛش تأٔٚم ٔال تسشٚن .
 -5تعهييٛى انطبنجييبد عهييٗ انتٕطييم إنييٗ انفٕائييذ ٔاألزكييبو انتيي ٙتشييًهٓب اٜٚييبد ٔانتعييشف عهييٗ يييب
تستٕ ّٚيٍ عِجش ٔيٕاعظ .
 -6أٌ تطجّق انطبنجيبد ييب ٚتٕطيهٌٕ إنٛيّ ييٍ فٕائيذ ٔ أزكيبو في ٙزٛيبتٓى انٕاقعٛيخ ٔٚعتجيشٌ ثًيب
ٚتضًُّ انقشآٌ انكشٚى يٍ زكى ٔ أيثبل ٔقظض نهعجشح .
 -7إشجبع انسبخخ إنٗ انًعشفخ انذُٛٚخ نهذعٕح.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  1440هـ

اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ  1اﻟﻰ
07/07/1440
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
اﻷول
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

ﻧﻘﺎش ﺣﻮل ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮرة ﺑﺬﻟﻚ
و اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺴﻮرة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻬﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ وﻋﺪد اﻳﺎﺗﻬﺎ

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳ ﻌ ﻠ ﻞ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮرة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ.
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء

ﺬﻩ ﺳ ﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺮ ﻂ ﺑﻴ ﺎ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗﺮ ﻄ ﺎ .

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﻳﺎﺕ ،ﻣﻌ ﺍﻟ ﺴ ﻴﺢ (،
ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟ ﻳﻨﺎﺳ ﺎ ﺳﺘﻘﺼﺎﺀ )ﻣﻌﺎ ﻲ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﷲ ﺍ ﺴ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻭﺣ ﻢ ﻋ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳ ﻢ .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﺘﻘﻮ ﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪ ﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺸ ﻠﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺡ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ  ،ﻭ ﺪﺭﺏ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﺘﻘﺼﺎﺀ  ،ﻭﺧﺼﺺ ﻟ ﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍ ﺼﺔ
ﻟﺘﻮﺿﻴﺤ ﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳ ﺎ .

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻞ ﺍﳌﺸ ﻠﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤ ﺎ ﻭﺗﻔﺴ ﺎ،ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺳﺘﻘﺼﺎﺀ  ،ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮ ﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﻟ ﺎ .

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﻃﻼﻉ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.ﻟ ﻲ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﺡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﷲ ﺍ ﺴ ﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻭ ﻒ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳ ﺮ ﺑ ﻂ ﺑ ﻴ ﻦ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻣ ﻦ أﺳﻤﺎء ا ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻌﻨﺎه.
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء

ﺻﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 3

ﺬﻩ ﺳ ﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺮ ﻂ ﺑﻴ ﺎ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗﺮ ﻄ ﺎ .

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﻳﺎﺕ ،ﻣﻌ ﺍﻟ ﺴ ﻴﺢ (،
ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟ ﻳﻨﺎﺳ ﺎ ﺳﺘﻘﺼﺎﺀ )ﻣﻌﺎ ﻲ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﷲ ﺍ ﺴ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻭﺣ ﻢ ﻋ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳ ﻢ .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﺘﻘﻮ ﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪ ﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺸ ﻠﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺡ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ  ،ﻭ ﺪﺭﺏ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﺘﻘﺼﺎﺀ  ،ﻭﺧﺼﺺ ﻟ ﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍ ﺼﺔ
ﻟﺘﻮﺿﻴﺤ ﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳ ﺎ .

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻞ ﺍﳌﺸ ﻠﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤ ﺎ ﻭﺗﻔﺴ ﺎ،ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺳﺘﻘﺼﺎﺀ  ،ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮ ﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﻟ ﺎ .

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﻃﻼﻉ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.ﻟ ﻲ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﺡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﷲ ﺍ ﺴ ﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻭ ﻒ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﻮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻫﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ أم ﻻ وإﻟﻰ أي ﻣﺪى،

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل أو ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف .وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى
ﻓﺈن اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ) اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ( ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻮاﻗﻊ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻧﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ،
ﻳﺘﻢ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺤﺴﻦ أﺛﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.ورﺻﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ.

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال

ارﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد )أ( وﻣﻌﻨﺎه ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد )ب( ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ:
اﻟﻌﻤﻮد )ب(

اﻟﻌﻤﻮد )ا(

 -1اﻟﺬي ﻻ ﻳﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت

 -2اﻟﻤﻨﺰه ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﺺ

اﻟﺤﻜﻴﻢ
اﻟﻤﻠﻚ

 -3اﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻮﺿﻌﻪ
................

اﻟﻌﺰﻳﺰ

اﻟﻘﺪوس

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

اذﻛﺮ أﻧﻮاع اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ؟

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال
ﻋﻠﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮرة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ.

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
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اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﺼﺎدر
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪ

ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻮده ﺑﻦ ﺷﻨﻮف اﻻﺳﻠﻤﻲ اﻟﺸﻤﺮي

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم العام

لمادة التفسيـــر
الصـف الثانى متوســـط
عدد صفحات المادة  170 :صفحة
الطباعة العادية  100 :لاير
الطباعة الملونة  200 :لاير

باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+

سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة
 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
أو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

