المادة :القرآن الكريم /5ت المستوى الخامس

اسم الطالبة:

الموضوع :حفظ اآليات من سورة
العنكبوت من 35/1

التاريخ14..../...... /...... :هـ

سبِيلَنَا)
(اتَّبِ ُعوا َ
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ص ْينَا)
(و َو َّ
َ
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(خطَايَا ُك ْم)
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.

أكملي اآليات التالية:
َّللا ...............................
َو َمنْ َجا َه َد فَإِنَّ َما يُ َجا ِه ُد لِنَ ْف ِ
س ِه إِنَّ َّ َ
...................................................................................
...................................................................................
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......................................................................................
...................................................................................
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س
 ..............................................................................إِنَّا ُكنَّا َم َع ُك ْم أَ َولَ ْي َ
َّ
صدُو ِر ا ْل َعالَ ِمينَ (.)10
َّللاُ بِأ َ ْعلَ َم ِب َما فِي ُ

المادة :القرآن الكريم /5ت المستوى الخامس

اسم الطالبة:

الموضوع :حفظ اآليات من سورة العنكبوت من
69/36

التاريخ14..../...... /...... :هـ

أكملي اآليات الكريمة:
صبَ ُحوا فِي
فَ َك َّذبُوهُ فَأ َ َخ َذ ْت ُه ْم ال َّر ْجفَةُ فَأَ ْ
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.........................................................................................
...........................................................................................
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 .........................................................................اتَّ َخ َذتْ بَ ْيتا ً َوإِنَّ أَ ْو َه َن
ون (.)41
ت َل ْو َكانُوا يَ ْعلَ ُم َ
ت لَبَ ْيتُ ا ْل َع ْن َكبُو ِ
ا ْلبُيُو ِ

( َجاثِ ِمينَ )

صبًا)
( َحا ِ

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

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

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

األخوة معلمين و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
السالم عليكم ورحمة َّللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
وبجميع طرق التحضير الحدثية
(تحضير خماسي +مشروع الملك عبدَّللا ” وحدات “ +االستراتيجيات
الحديثة  +مسرد)
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل
طباعة ملونة  +السي دي =  150لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  80لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل داخل مدينة الرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية 50لاير
للفيدكس المستعجل
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0555107025
0505107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين و المعلمات خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز
الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

