ورقة عمل
اسم الطالبة:

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

الـــصـــف:الثاني 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
َغ َذ ْوتك مولوداً َو ُع ْل ُت َك 000

ُت َعل ُّ بما  00عليك و َت ْن َهل ُ

إذا ٌ
سقم لم أَ ِب ْت
ليلة ضا َفتك بال ُّ
كأ ِّني أنا  000دُو َنك بالَّذي
الردى  000عليك وإنها
تخاف َّ

 000إال ســـاهراً أتمـلمـل ُ
فعيني 000
ُط ِر ْق َت به دُوني
َ
ٌ
وقـت
لتعلَم أن 000
ّ
مؤجل ُ

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

ورقة عمل
األخوة المعلمين والمعلمات
ال ّ
َّللا اوبا ار اكاتُهُ
س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +بنائي  +خماسي باالستراتيجيات  +ثَلثي(
الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط  +بطافات
التخطيط)
+
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة

ورقة عمل
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_________________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  140لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  70لاير
سي دي فقط =  40لاير ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل

=  20لاير

التوصيل في الرياض والخرج مجانا
وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل ( 24ساعة ) يضاف
 05لاير

ورقة عمل
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
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:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

ورقة عمل
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين 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

ورقة عمل
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكَلء لتحاضير فواز الحربي في
مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

