اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة -----
مدرسة ......................................... :

تحضير مادة
القرآن الكريم
وتجويده
للصف السادس االبتدائي -
الدراسي األول

معلم المادة
قائد المدرسة
المشرف
التربوي

الفصل

توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم وتجويده ) للصف ( السادس االبتدائي ) الفصل الدراسي األول (1440/1439هـ)
األسبوع

األحد 1439 / 12 / 22

الخميس  1439/ 12 / 26األسبوع

األحد 1439 / 12 / 29

فضل تالوة القرآن الكريم

1
األسبوع

فضل حفظ القرآن الكريم

تالوة سورة ص اآلية ( )5 - 1
تالوة سورة ص اآلية ( )26 - 6
تالوة سورة القلم اآلية ( )4 - 1

األحد 1440 / 1 / 6

تالوة سورة ص اآلية( ) 29- 27
تالوة سورة ص اآلية( ) 48- 30
تالوة سورة القلم اآلية( ) 9- 5
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الخميس  1440 / 1 / 10األسبوع

األحد 1440 / 1 / 13

المد ( حروفة  -تعريفة )

3
األسبوع

تالوة سورة الصافات اآلية( )7- 1
تالوة سورة الصافات اآلية( ) 49- 8
مراجعة حفظ سورة القلم اآلية ( ) 16 -1

4

الخميس  1440 / 1 / 24األسبوع

األحد 1440 / 1 / 27

تابع :أقسام المد

5
األسبوع

تالوة سورة الصافات اآلية( )57- 50
تالوة سورة الصافات اآلية( ) 82- 58
حفظ سورة القلم اآلية ( ) 22 -17

6

الخميس 1440 / 2 / 9

األسبوع

األحد 1440 / 2 / 12

المد المتصل

7
األسبوع

مراجعة التالوة
مراجعة الحفظ
تقييم الفترة األولى

8

الخميس  1440 / 2 / 23األسبوع

األحد 1440 / 2 / 26

المد المنفصل

9
األسبوع

تالوة سورة يس اآلية( )7- 1
تالوة سورة يس اآلية( ) 32- 8
مراجعة حفظ سورة القلم اآلية ( ) 33 -17

10

الخميس 1440 / 3 / 7

األسبوع

األحد 1440 / 3 / 10

المد الالزم

11
األسبوع

تالوة سورة يس اآلية( )64- 60
تالوة سورة يس اآلية( ) 83- 65
حفظ سورة القلم اآلية ( ) 47 -41
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الخميس  1440 / 3 / 21األسبوع

األحد 1440 / 3 / 24

المد الالزم الحرفي

13
األسبوع

األحد 1440 / 4 / 2

15

أ/

الموضوع
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي االول
بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية إجازة منتصف العام
معلم المادة
أ/

تالوة سورة فاطر اآلية( )18- 15
تالوة سورة فاطر اآلية( ) 37 - 19
حفظ سورة القلم اآلية ( ) 52 -51

14

الخميس 1440 / 4 / 6

تالوة سورة فاطر اآلية( )40- 38
تالوة سورة فاطر اآلية( ) 45 - 41
مراجعة حفظ سورة القلم اآلية ( ) 52 -34

الخميس 1440 / 3 / 28

تدريبات عملية على احكام المد

تالوة سورة فاطر اآلية( )3- 1
تالوة سورة فاطر اآلية( ) 14 - 4
حفظ سورة القلم اآلية ( ) 50 -48
تدريبات عملية على احكام المد

الخميس 1440 / 3 / 14

المد الالزم الكلمي

تالوة سورة يس اآلية( )36- 33
تالوة سورة يس اآلية( ) 32- 8
حفظ سورة القلم اآلية ( ) 40 -34
األحد 1440 / 3 / 17

الخميس 1440 / 2 / 30

المد العارض للسكون

تالوة سورة الصافات اآلية( )133- 123
تالوة سورة الصافات اآلية( ) 182- 133
حفظ سورة القلم اآلية ( ) 33 -30
األحد 1440 / 3 / 3

الخميس 1440 / 2 / 16

تدريبات عملية على التجويد

تالوة سورة الصافات اآلية( )90- 83
تالوة سورة الصافات اآلية( ) 122- 91
حفظ سورة القلم اآلية ( ) 29 -23
األحد 1440 / 2 / 19

الخميس 1440 / 2 / 2

أنواع المد الفرعي

تالوة سورة الصافات اآلية( )7- 1
تالوة سورة الصافات اآلية( ) 49- 8
مراجعة حفظ سورة القلم اآلية ( ) 16 -1
األحد 1440 / 2 / 5

الخميس 1440 / 1 / 17

أقسام المد

تالوة سورة ص اآلية( ) 54- 49
تالوة سورة ص اآلية( ) 88- 55
حفظ سورة القلم اآلية ( ) 16 -10

األحد 1440 / 1 / 20

الخميس 1440 / 1 / 3

األسبوع

األحد 1440 / 4 / 9

16

الخميس 1440 / 4 / 20

برامج عالجية

17

التاريخ الميالدي
2018/9/2م
2018/12/16م
2018/12/27م
قائد المدرسة

التاريخ الهجري
1439/12/22هـ
1440/4/9هـ
1440/4/20هـ
المشرف التربوي
أ/

()1

أهداف التعليم في المملكة
والمه اراا المفي دة واالاجاه اا والق يب المرغوب ة ل دو الط الب لي بوا

 -1غ رس العقي دة االس المية الص اياة والمع ار

رجاالا -أو نساء فاهمين لدورهب في الاياة ،واع ين بعقي داهب م دافعين عنه ا ،وع املين ف ي ض ورها لخي ر ال دنيا واخخ رة
معا.
 -2ا وفير الا وادر الب رية الالزم ة لتط وير المجتم

اقتص اديا واجتماعي ا ويقافي ا بم ا يخ دم خط ط التنمي ة الطموح ة ف ي

المملاة ويدف هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3الارص على مصلاة الفرد والجماعة معا  ،فهو يبتغي مص لاة الف رد م ن خ الل اعليم ي اعليم ا مافي ا مفي دا لذاا ي  ،مم ا
يبتغي مصلاة الجماعة باالفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير المجتم بصوراين :
أ ) مباش

رة و ل

م

خ

ن

الل االس

هام ف

ي االنت

ا والتنمي

ة.

ب ) غير مباشرة و ل من خالل القضاء على األمية  ،ون ر الوعي
لدو جمي أبناء األمة ب ال يضمن لهب حياة واعية مستنيرة
ودورا أمثر فاعلية في بناء مجتمعااهب .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة االسالمية الصاياة في نفسيي الطفل ورعايتي بتربية إسالمية متااملة ،في خلق ي ،وجس مي ،وعقل ي،
ولغتي ،وانتماري إلى أمة االسالم.
 -2ادريب الطالب على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والفضارل .
-3انمية المهاراا األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهاراا الارمية .
 -4ازويد الطالب بالقدر المناسب من المعلوماا في مختلف الموضوعاا .
 -5اعريف الطالب بنعب هللا عليي في نفسي ،وفي بيئتي االجتماعية والجغرافية لياسن استخدام النِّ َعب ،وينف نفسي وبيئتي .
 -6اربية وقهب البديعي ،واعهد ن اطهب االبتااري ،وانمية اقدير العمل اليدوي لديهب .
-7انمية وعي الطالب ليدرك ما عليي من الواجباا ومالي من الاقوق في حدود سنِّي وخصارص المرحل ة الت ي يم ر به ا
 ،وغرس حب وطني  ،واالخالص لوالة أمره .
-8اوليد الرغبة لديي في االزدياد من العلب الناف والعمل الصالح وادريبي على االستفادة من أوقاا فراغي .
-9إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حيااي.

()2

االهداف العامة للتربية اسإسالمية

 -1التخلق بأخالق القرآن الاريب والعمل بي واالنقياد ألحاامي .
 -2االيمان بنبوة مامد صلى هللا عليي وسلب وإاباع هديي .
 -3انمية الناحية الدينية والروحية لدو الطالب وابصيرهب بالعقيدة الصاياة.
 -4اعريفهب باقيقة دينهب حتى انمو م اعرهن لاب الخير والصالح.
 -5ا رويا ال نفس عل ى مقاوم ة األه واء الفاس دة م انمي ة ال دواف الفطري ة م ن غي ر إف راط وال
افريط.
 -6انظيب عالقة المسلب بربّي و ل بمعرفة العقارد والعباداا.
 -7إن اء شخصية قوامها المثل العليا و ل ألن قلب المس لب متّص ل ب اهلل اع الى لعلم ي أن هللا مطّل
على خفاياها .فهو يراقب هللا في جمي اا ّرمااي وسانااي ويس مو بنفس ي إل ى م ا ق دّر هللا ل ي م ن
الامال .
 -8ربط جمي العلوم األخرو بالقرآن الاريب .

()3

أهداف تدريس مادة القرآن الكريم

 -1أن ياسن الطالب قراءة القرآن واجيد االواي.
 -2أن يدرك الطالب معنى ما يُتلى عليي من اخياا بصفة عامة على األقل.
 -3أن ير ّمز الطالب على الفارة الرريسية في اخياا المتلوة.
 -4ااقي ق ق در م ن الخ وع هلل والخض وع ل ي واألم ل في ي والخ و ل دو الط الب وغ رس العقي دة
الصاياة في نفوسهب.
 -5أن نغ رس ف ي نف وس الط الب ح ب الق رآن الا ريب واالهتم ام باص تي واالس تعداد له ا وض وءاا
وخ وعا ا وا دبراا وإنص ااا امتث اال لقول ي اع الى ق وإ ا ق رآ الق رآن فاس تمعوا ل ي وأنص توا لعلا ب
ارحمون ق
وفكرية يمكن تحقيقها
هناك أهداف لغوية
ّ
 -1إجادة النطق باللغة العربية.
 -2زيادة الثروة اللفظية للطالب م ادريبهب على مهاراا لغوية مثيرة.
 -3زيادة الثروة المعنوية والفارية.
 -4ازويد الطالب بجمال األسلوب القرآني وبالغتي.

()4

أهداف تدريس مادة التجويد

 -1ارغيب الطالب في هذا العلب وا جيعهب على العناية بي
 -2حث الطالب على اطبيق أحاام التجويد أيناء االوة القرآن الاريب
 -3غرس مابة الق رآن الا ريب ف ي نف وس الط الب وأق دارهب عل ى ال تالوة الص اياة خي اا الق رآن
الاريب م حسن األداء وس المة الض بط والوق ف واربي ة ال عور ال ديني ف ي نفوس هب وا دريبهب
على الصلة الدارمة باتاب هللا االوة وحفظا ا وفهما ا لمعانيي قال اعالى (ورال القرآن ارايال)
 -4الوقو

على افاصيل اخياا وأدراك مراميها وإشارااها واضمينااها م التأير بها وانمية

الروح الدينية لديهب ومساعداهب على أن يتخلقوا بخلق القرآن الاريب
 -5اذوقهب لجمال األسلوب القرآني المتمثل فيما امتاز ب ي الق رآن م ن حي ث رص ف حروف ي واراي ب
ملمااي
 -6الخ وع القلبي واالطمئنان النفسي.
 -7التخلق بالقرآن والعمل بي.
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة -----
مدرسة ......................................... :
المادة
التجويد

موضوع الدرس

التاريخ
14..../..../....هـ

فضل تالوة القرآن الكريم

الصف والمرحلة
الصف السادس االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

عدد الحصص
1

التمهيد
يفضل أن يقسم المعلم الطالب الى مجموعات تعاونية ويطلب من كل مجموعة ذكر بعض فضل تالوة القرآن الكريم وأهميته .
الهدف األول

أن يذكر الطالب ثالثة من فضائل القران الكريم .

الزمن المقترح

7

االستراتيجيات
االستراتيجية

التعلم التعاوني

وصف االستراتيجية

استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات ،وإلى تنمية المهارات االجتماعية ،وتكوين االتجاه
السليم نحو المواد الدراسية.


دور المعلم




دور المتعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق
ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت
الحاجة.
ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني ،وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد
الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

التعبير عن رأيه بح ّريّة ودون خوف ،وإلقاء األسئلة ،واإلجابة عن بعض التساؤالت ،وعرض أفكاره ،ويحصل على
فرصة آمنة للمحاولة والخطأ ،والتعلّم من خطئه.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

مناقشة الطالب في فضل كتاب هللا

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

يكون التقويم أثناء عرض الدرس بتوجيه اسئلة الى الطالب عن كل جزئية تم دراستها .مناقشة الطالب في فضل كتاب
هللا

أسئلة الدرس

نوع السؤال
مقالي

نص السؤال
اكتب ثمرة من ثمرات تالوة القران ؟
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نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

تقويم ختامي في نهاية الدرس عن جميع أجزاء الدرس والتأكد من اتقان الطالب للمهارات .
نوع السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال

صواب وخطأ

من أهمية تالوة القران التحلي بحسن الخلق

صواب وخطأ

تالوة القران ال تزيد في االجر والثواب

صواب وخطأ

من فضل تالوة القران أن بكل حرف عشر حسنات

الهدف الثانى

أن يذكر الطالب حديثا عن فضل القران الكريم.

الزمن المقترح

5

االستراتيجيات
االستراتيجية

التعلم التعاوني

وصف االستراتيجية

استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات ،وإلى تنمية المهارات االجتماعية ،وتكوين االتجاه
السليم نحو المواد الدراسية.


دور المعلم




دور المتعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق
ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت
الحاجة.
ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني ،وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد
الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

التعبير عن رأيه بح ّريّة ودون خوف ،وإلقاء األسئلة ،واإلجابة عن بعض التساؤالت ،وعرض أفكاره ،ويحصل على
فرصة آمنة للمحاولة والخطأ ،والتعلّم من خطئه.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض قصص الصحابة مع تالوة كتاب هللا على جميع الطالب مع الوضوح والتنويع في املحتوى.

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

مناقشة الطالب في فضل كتاب هللا

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

يكون التقويم أثناء عرض الدرس بتوجيه اسئلة الى الطالب عن كل جزئية تم دراستها
نوع
السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال

إكمال
الناقص

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة والحسنة بـ .........
أمثالها وال أقول((الم )) حرف ولكن ألف حرف والم حرف و ميم حرف )

إكمال

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة والحسنة بـعشر أمثالها
()7

وال أقول ((الم )) حرف ولكن ألف حرف و ) .........

الناقص
نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

تقويم ختامي في نهاية الدرس عن جميع أجزاء الدرس والتأكد من اتقان الطالب للمهارات .
نوع السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال

إكمال الناقص

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( اقرؤوا القران فانه يأتي  .........ألصحابه يوم القيامة ))

صواب وخطأ

يحرص المسلم على تالوة القران الكريم

صواب وخطأ

القران ال يشفع ألصحابه يوم القيامة

الهدف الثالث

أن يرغب الطالب اصدقاءه في قراءة القران الكريم باالحكام التجويدية .

الزمن المقترح

7

االستراتيجيات
االستراتيجية

التعلم التعاوني

وصف االستراتيجية

استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات ،وإلى تنمية المهارات االجتماعية ،وتكوين االتجاه
السليم نحو المواد الدراسية.


دور المعلم




دور المتعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق
ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت
الحاجة.
ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني ،وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد
الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

التعبير عن رأيه بح ّريّة ودون خوف ،وإلقاء األسئلة ،واإلجابة عن بعض التساؤالت ،وعرض أفكاره ،ويحصل على
فرصة آمنة للمحاولة والخطأ ،والتعلّم من خطئه.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض قصص الصحابة مع تالوة كتاب هللا على جميع الطالب مع الوضوح والتنويع في املحتوى.

المواد التعليمية المساندة
التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

مناقشة الطالب في فضل كتاب هللا

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

يكون التقويم أثناء عرض الدرس بتوجيه اسئلة الى الطالب عن كل جزئية تم دراستها

أسئلة الدرس

نوع السؤال
صواب وخطأ

نص السؤال
رغب الرسول في قراءة القران الكريم

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

تقويم ختامي في نهاية الدرس عن جميع أجزاء الدرس والتأكد من اتقان الطالب للمهارات .
()8

نوع السؤال

أسئلة الدرس

صواب وخطأ

نص السؤال
رغب الرسول في قراءة القران الكريم

الهدف الرابع

أن يقرأ الطالب االيات المقررة مراعيا االحكام التجويدية .

الزمن المقترح

10

االستراتيجيات
االستراتيجية

التعلم التعاوني

وصف االستراتيجية

استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات ،وإلى تنمية المهارات االجتماعية ،وتكوين االتجاه
السليم نحو المواد الدراسية.



دور المعلم



تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق
ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت
الحاجة.
ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني ،وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد
الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

التعبير عن رأيه بح ّريّة ودون خوف ،وإلقاء األسئلة ،واإلجابة عن بعض التساؤالت ،وعرض أفكاره ،ويحصل على
فرصة آمنة للمحاولة والخطأ ،والتعلّم من خطئه.

دور المتعلم
الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

عارض البيانات/التلفاز

الوسيلة التعليمية

يمكن عرض قصص الصحابة مع تالوة كتاب هللا على جميع الطالب مع الوضوح والتنويع في املحتوى.

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

مناقشة الطالب في فضل كتاب هللا

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

مالحظة قراءة الطالب االيات المقررة مراعيا االحكام التجويدية .

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم
أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

التكاليف المنزلية
التكاليف المنزلية

ممكن أن يكلف المعلم الطالب بإلبحث عن قصص الصحابة والتابعين عن فضل كتاب هللا في الشفاء والبركة وغير ذلك .

زمن التكاليف
المنزلية
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نوع
السؤال

األسئلة

نص السؤال

مقالي

اكتب ثمرة من ثمرات تالوة القران ؟

صواب
وخطأ

من أهمية تالوة القران التحلي بحسن الخلق

صواب
وخطأ

تالوة القران ال تزيد في االجر والثواب

صواب
وخطأ

رغب الرسول في قراءة القران الكريم

إكمال
الناقص

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة والحسنة بـ  .........أمثالها وال
أقول((الم )) حرف ولكن ألف حرف والم حرف و ميم حرف )

إكمال
الناقص

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة والحسنة بـعشر أمثالها وال أقول
((الم )) حرف ولكن ألف حرف و ) .........

إكمال
الناقص

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( اقرؤوا القران فانه يأتي  .........ألصحابه يوم القيامة ))

صواب
وخطأ

يحرص المسلم على تالوة القران الكريم

صواب
وخطأ

من فضل تالوة القران أن بكل حرف عشر حسنات

صواب
وخطأ

القران ال يشفع ألصحابه يوم القيامة

اسإرشادات /المالحظات
يطلب المعلم من الطالب الوضوء لكل حصة تالوة لكتاب هللا تعالى .
تنويع التعليم
التعلم التعاوني

المصادر
المقرر الدراسي

اسم المعلم

أ............................................... /

اسم قائد المدرسة

أ_______________________ /

اسم المشرف التربوي

أ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
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س َال ُم َعلَي ُا ْب َورحمة ه
ال ّ
هللاِ َوبَ َر َمااُيُ
يسر مؤسسة التااضير الاديثة
أن اقدم لاب

ااضير موق عين المعلب العام

لمادة التجويد الصف السادس االبتدائي
عدد صفحات المادة  147 :صفحة
الطباعة العادية  150 :لاير
الطباعة الملونة  300 :لاير
باالضافة إلى سي دي ياتوي على
+
يالية عروض بور بوينت مختلفة لال درس
+
متاب الطالبة ودليل المعلمي
+
سجالا التقويب والمهاراا حسب نظام نور
+
مجلداا اختباراا متنوعة
+
أوراق قياس لال درس
+
أوراق عمل لال درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
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حل أسئلة الاتاب
+
خرارط ومفاهيب
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجمي الفتراا
+
إيراءاا
التوصيل للرياض والخر مجانا
التوصيل لباقي مدن المملاة عبر الفيدمس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة  50لاير
لاجز طلباب واسجيل معلوماا االستالم:
إلاترونيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويماناب طلب اوزي المنهج او عينة
او ال راء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
أو
للطلب من داخل المملاة يمان االاصال على رقب:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
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0555107025
0557977722
وااسب التااضير
0555107025
0557977722
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