اسم الطالبة:
....................

الموضوع :سلوكيات وقيم العمل

أكملي ما يلي:

حثت األحاديث النبوية على طلب العمل والكسب
الحالل .فقد روى البخاري وأحمد وابن ماجه
عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ما
أكل ،...........................................وأن نبي
هللا.".............................................................

اإلسالم أمر الناس بالعمل والسعي في طلب
الرزق وجعله عبادة والدليل على ذلك:

ض َذلُوالً فَا أمشُوا فِي
"ه َُو الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم ا أْلَ أر َ
او ُكلُوا ِمن ِّر أزقِ ِه َوإِلَ أي ِه النُّشُو ُر"
َمنَا ِكبِ َه َ

أنتجت الحضارة اإلسالمية لنا وللعالم:

ض َوا أبتَ ُغوا
ضيَتأ ال َّ
"فَإ ِ َذا قُ ِ
صالةُ فَانت َِش ُروا فِي اْلَ أر ِ
ض ِال ََّّللِ َو أاذ ُك ُروا َّ
َّللاَ َكثِيراًلَ َعلَّ ُك أم تُ أفلِ ُحونَ "
ِمنأ فَ أ

ضِ من الشريعة اإلسالمية إرشادات تحث على
العمل والكسب والعمل المشروع والدليل على
ذلك:

فنون العمارة والهندسة والطب والرياضيات.

اسم الطالبة:
....................
األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية +
المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+

اسم الطالبة:

حل اسئلة الكتاب

....................
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
من  48ساعة الى (لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
) 72ساعة
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل

اسم الطالبة:
....................

لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة

لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940

اسم الطالبة:
....................

____________________________
البنك السعودي الفرنسي
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
–———————————————————————————————

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

اسم الطالبة:
....................

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

