Name:
.......................
Module: 1 Today &
Tomorrow
Lesson: 1a Computer
World

Classroom:
........................
Activity:
.......................

1. Are you ______________ (watch) the ceremony tomorrow?
2. Gary _________________ (not visit) his cousin today
because he is tired.
3. I _________________ (paint) my room on Sunday.
4. The guests __________________ (bring) their own food.
5. There are no clouds in the sky. It _________________ (not
rain) today.
6. My mother ________________ (cook) dinner for us later.

laptop - keyboard - monitor - mouse - speaker - printer

Name:
.......................
Module: 1 Today &
Tomorrow
Lesson: 1b What the
future holds

Classroom:
........................
Activity:
.......................

Match the sentences on the left with the predictions on
the right:-

1.
2.
3.
4.
5.

The kids are tired out.
I feel awful.
Fred can't keep a secret.
It's Saturday morning.
The referee is looking at
his watch.
6. We have a lot to do.
7. Liverpool is three goals
ahead.
8. Have you told Kate about
your new job?
9. They are having a big
party next week.
10.Liverpool has a very
good side.

a. We're going to have a hard
day.
b. She'll be delighted.
c. It's going to be very
crowded.
d. They are going to win
again.
e. They'll probably fall asleep.
f. He's going to blow his
whistle.
g. He'll tell everybody.
h. I think I'm going to faint.
i. The shops will probably be
very crowded.
j. I think they will win easily.

ن
ن
االنجليية
معلمي ومعلمات اللغة
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
ن
االنجليي لجميع المراحل الدراسية
أن تقدم لكم تحاضي مواد
ابتدائ ( –سمارت كالس –قت ردي –وي كان)
متوسط ( –سوبر قول –فل بالست –لفت اف)
ثانوي ( –ميقا قول –فالينق هاي –ترفلر)
_________________________________________________
وبجميع طرق التحضي الحدثية
التعلم النشط الجديد –الطريقة الخماسية +طريقة ر
مرسوع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية
ر
باالسياتيجيات  +وحدات عرضية
باالضافة ال س دي يشمل عروض بور بوينت لجميع دروس المادة  +و أوراق عم ــل خاصـة
االلكي ن
ر
وئ +خرائط ومفاهيم
بالمـادة لجميع الدروس  +وباالضافة إل حل أسئلة الكتاب +الكتاب
+خرائط ذهنية  +نماذج اختبارات  +الباوربوينت مع حل التدريبات  +السيدي التفاعل
والصوتيات
تحضي – توزيـ ــع – أهداف
طرق التواصل والتوصيل
التوصيل للرياض والخرج مجانا
او عن طريق االيميل
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس (من  48ساعة ال 72
ساعة)
األسعار :لالبتدائ والمتوسط

سعر المادة عل س دي 20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
سعر المادة طباعة عادية مع الس دي 50ريال
سعر المادة طباعة ملونة مع الس دي 100ريال
األسعار للثانوي المقررات والفصل
سعر المادة عل س دي 50ريال
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
سعر المادة طباعة عادية مع الس دي 80ريال
سعر المادة طباعة ملونة مع الس دي 120ريال
التوصيل للرياض والخرج مجانا
ر
عي الفيدكس
التوصيل لباق مدن المملكة ر
(المستعجل  24ساعة )بقيمة  50ريال فقط
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيـ ــع المنهج او عينة
او ر
الرساء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————

حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
مرصف الراجح
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ر
=======================
البنك األهل
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنس
K2213000185
(اي بان)
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

عي الواتس أو االتصال تليفونيا عل احدي االرقام التالية:
للتواصل ر
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025

