ورقة عمل
اسم الطالبة:

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

الـــصـــف:الثالث المتوسط
المادة  :لغتي الخالدة
الموضوع :مدخل الوحدة :حقوق وواجبات

أكملي على نمط الفعل التالي:
بكى

000

0000

000

نهى

000

من الحقوق الواردة في حديث معاذ بن جبل رضي هللا
عنه:
حق هللا00000000000000 :
حق العباد00000000000000 :

ورقة عمل
اسم الطالبة:

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

الـــصـــف:الثاني المتوسط
المادة  :لغتي الخالدة
الموضوع :تابع مدخل الوحدة :حقوق وواجبات

أكملي مما يأتي:
نفسي ــ لسقمك ــ الموت ــ يافعا ً ــ تهمل ــ المطروق ــ أجني
َ
ع ْلت ُكَ 000
غذَ ْوتك مولودا ً َو ُ

تُعَ ُّل بما  00عليك وت َ ْن َه ُل

سقم لم أَبِتْ
إذا ليلةٌ ضافَتك بال ُّ
كأنِي أنا  000دُونَك بالَّذي
الردى  000عليك وإنها
تخاف َّ

 000إال ســـاهرا ً أتمـلمـ ُل
ُ
ي 000
ط ِر ْقتَ به دُوني فعين َ
لتعلَم أن  000وقـتٌ مؤج ُل

من قائل العبارة التالية؟
أَلن جانبك لقومك يحبوك ،وتواضع لهم يرفعوك ،وابس ْط
لهم وجهك يطيعوك.
0000000000000

ورقة عمل

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ه ا َ ُ ُ
ّ ا ُ اَ ُ ْ ا
اَّلل اوب اركاته
السَلم عليكم ورحمة ِ
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده ى
لغت  1443هـ
تحضي  +توزيـ ــع  +أهداف
أنواع التحاضي
ى
وحدات ر
االسياتيجيات
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية +
الحديثة  +مرسد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس
 +نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+

ورقة عمل
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع ى
الفيات
+
اثراءات
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال
للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

ًورقة عمل

ى
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  40ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
الس دي طباعة عادية  70ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة  140ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس
المستعجل
ى
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
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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
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________

ورقة عمل
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
______________________________

STC Pay

———————————————————————
———
يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة
بقيمة  50ريال

ورقة عمل
للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

