إدارة التعليم
المدرسة

المــادة:
الصف:
اسم الطالبة:

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

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

الفصل:

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

الوحدة:

التربية األسرية
األول االبتدائي

الدرس:

مسكني

..................... /1

بيتي

أذكري فوائد البيت

اكتبي مكونات البيت

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

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

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

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

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

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

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
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مالبسي

أصل األشياء بأصحابها:
ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضي ر
اليبية االرسية
ن
الثان
اس
ي
لعام  1442ـه للفصل الدر ي
تحضي  +توزي ع  +أهداف

أنواع التحضي
ر
االسياتيجات +مرسد  +الطريقة البنائية +وحدات ر
مرسوع الملك عبدهللا
التعلم النشط الجديد +
ر
ر
اسياتيجيات بالزمن  +الطريقة الطولية الجديدة  +الطريقة العرضية  +الحديثة  +اسياتيجيات
ر
باالسياتيجيات  +الحديثة
طريقة مدارس االبناء  +عرضية بالزمن  +عرضية

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



متقن المعيار %100

متقدمة



متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

متمكنة
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+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
+
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
ررسح
متفوقة



متقن المعيار %100

متقدمة
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التوصيل للرياض والخرج مجانا
من  48ساعة اىل  ( 72لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس
)ساعة
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي  20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
الس دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة  100ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس
)من  48ساعة اىل  72ساعة(
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
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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............................................ /

إدارة التعليم
المدرسة

المــادة:
الصف:
اسم الطالبة:

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

التربية األسرية
األول االبتدائي
.......................................................................

الفصل:

..................................................................
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ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ي
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
فرنس
البنك السعودي ال
ي
K2213000185
) اي بان (
متفوقة
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SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال
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 :للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
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