بسم اهلل الرحمن الرحيم

المادة/رياضيات.

الصف/الخامس االبتدائي

الموضوع/الوسيط والمنوال
التاريخ...................../

االسم........................./
ـــــــــــــــــــــ

أوجدي الوسيط والمنوال لكل مجموعة أعداد
مما يأتي :
12 ،8 ، 12 ، 13 ، 1
الوسيط.................................................
................................
المنوال..................................................
..............

11 ، 52 ، 52 ، 44 ، 39 ، 33 ، 28
الوسيط.................................................
.....................
المنوال..................................................
.................

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

معلمة المادة............................................ /

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا
وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير
الرياضيات
لعام  1442هـ للفصل
الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا +
خماسي  +االستراتيجيات
الحديثة  +بنائي  +التعلم النشط
 +الخطوات األربعة  +المسرد
 +الخطة التفصيلية  +الطريقة
الرباعية  +تخطيط الدروس
وفق السالسل  +طريقة التخطيط
للدروس المعتمد على االداء
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت
مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات
حسب نظام نور
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

معلمة المادة............................................ /

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع
دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض
يضاف قيمة االرسالية  50لاير
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

معلمة المادة............................................ /

للفيدكس( من  48ساعة الى
 72ساعة)

اعمال منصة مدرستي االسبوع
الواحد  60لاير سبعة اسابيع
 400لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات
اإلستالم :
للطلب من داخل المملكة يمكنكم
اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل
او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة
ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي 20
لاير
سعر المادة عن طريق االيميل
 20لاير
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

معلمة المادة............................................ /

سعر المادة مع السي دي طباعة
عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة
ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض
يضاف قيمة االرسالية  50لاير
للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
للمعلمين
——————————
–—————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة
التحاضير الحديثة”
=================
======
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA578000023360801
0954856
__________________
__________
حسابات بنوك بإسم “سعد
عبدالرحمن العتيبي”
=================
======
البنك األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA061000002106582
8000106
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

معلمة المادة............................................ /

__________________
__________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA274000000000800
1852539
__________________
__________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA352000000205255
8759940
__________________
__________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K221
3000185
__________________
__________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA471500090012788
3010006
__________________
__________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA606500000010100
1926001
__________________
__________
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

معلمة المادة............................................ /

بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA676010003068016
1166001
__________________
__________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA280500006820288
2885000
——————————
——————————
——————————
–—

يمكنكم طلب دوسيه التحضير
الخاص بالمادة بشعار الرؤية
والوزارة بقيمة  50لاير

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

معلمة المادة............................................ /

للتواصل عبر الواتس أو
االتصال تليفونيا على احدي
االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
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

معلمة المادة............................................ /

0558396004
0558396119
0505107025

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

معلمة المادة............................................ /

