العلوم اإلدارية 2
الصف الثاني الثانوي
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

 -1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 -2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي
تجعله معتزاً بدينه قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 -3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
 -4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
 -5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 -6تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق
الدراسة السليمة.
 -7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 -8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 -9تخريج عدداً من المؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
 -01تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 -00رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من
حياتهم بنجاح وسالم.
 -02إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على
وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
 -13تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

الهدف العام
تزويد المتعلم بالمعرفة والمهارات اإلدارية الضرورية التي تمكنه من ممارسة العمل اإلداري واإلشراف في المؤسسات المختلفة بكفاءة وفعالية وإعداد
كفاءات وطنية وكوادر بشرية قادرة على التواصل في التخصص الدراسي أو العمل في المجال اإلداري الستكمال احتياجات المجتمع السعودي من هذه
الكفاءات.
األهداف الثانوية
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التعرف على مفهوم اإلدارة.
التمييز بين مفهوم اإلدارية كممارسة ومفهومها كعلم.
التعرف على مكونات العملية اإلدارية.
القدرة على تعريف كل مكون من مكونات العملية اإلدارية.
القدرة على تطبيق الخطوات العلمية لحل المشكالت.
القدرة على تطبيق خطوات صنع القرار.
اكتساب مهارة التخطيط.
اكتساب مهارة إدارة االتصاالت.
اكتساب المهارات األولية للشراء.
اكتساب المهارة األولية في الشراء عن طريق اإلنترنت.
اكتساب المهارات األولية للتسويق.
اكتساب المهارة األولية في التسويق عن طريق اإلنترنت

معلومات عن المعلمة



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:



مواد التدريس:



أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة العلوم اإلدارية 2المستوى الرابع
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

مفهوم االقتصاد وأهمية خصائصه – عالقة علم االقتصاد
بالعلوم األخرى
فروع االقتصاد ومفهومها وعالقاتها – أنواع المنتجات
االقتصادية (السلع والخدمات)
مفهوم السوق وأنواعه – الحاجات اإلنسانية
الموارد االقتصادية – مفهوم المشكلة االقتصادية
النظم االقتصادية – النظام االقتصادي الرأسمالي
النظام االقتصادي االشتراكي – النظام االقتصادي اإلسالمي
الطلب  -العرض

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3
4
5
6

األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21
األحد 1441/5/28
األحد 1441/6/5

الخميس 1441/5/18
الخميس 1441/5/25
الخميس 1441/6/2
الخميس 1441/6/9

7

األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

مراجعة عامة

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

مرونة الطلب – مرونة العرض
توازن السوق – مفهوم التجارة الدولة وأهميتها
القيود على التجارة الدولية – منظمة التجارة العالمية
مفهوم التنمية االقتصادية – أهداف التنمية االقتصادية

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

األحد 1441/8/2
14
األحد 1441/8/9
15
 17+16األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/6
الخميس 1441/8/13
الخميس 1441/8/27

متطلبات التنمية االقتصادية – مؤشرات التنمية االقتصادية
التنمية االقتصادية في المملكة العربية السعودية – التضخم
الركود االقتصادي – البطالة  -الفقر
اختبارات الفصل الدراسي الثاني

مالحظات

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

المادة
مفهوم االقتصاد وأهمية خصائصه
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
كيف كان النشاط االقتصادي في العهد النبوي؟

األهداف السلوكية
أن تذكر الطالبة نبذة عن

المحتوى وفرض الدرس

العلوم اإلدارية ()2
مجسمات

صور

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب.

المالحظة المناقشة
....
الواجب المنزلي

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
اذكري نبذة عن نشأة
علم االقتصاد.

نشأة العمل وتطوره:

ً
يوميا من
 مدخل في نشأة االقتصاد :يرد إلى أسماعنا لفظ االقتصاد
نشأة علم االقتصاد.
خالل شبكات التواصل االجتماعي وعبر نشرات األخبار ،ومن قراءتنا
للصحف اليومية .كما أنه ال تخلو أية دولة من وزير متخصص في
شؤون االقتصاد الوطني ،السيما وأننا نعيش في مجتمعات حديثة
نشاط  0ص 03
تتسم بقيامها على المنظمات الكبيرة التي أفرزتها الثورة الصناعية
ابحثي في معجم
التي بدأت أواخر القرن الثامن عشر ،وما صاحبها من توسع في
من
عمليات التبادل التجاري بين الدول ،نتيجة للتحوالت المجتمعية
المصطلحات االقتصادية
النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي بسبب ظهور المصانع
عن المعنى اللغوي لكلمة
واستخدام اآلالت .وقد ظهرت من وراء ذلك الكثير من المشكالت التي
"اقتصاد".
تتعلق بكيفية استغالل الموارد االقتصادية المتاحة للوفاء بحاجات
............................
األفراد والمنظمات والمجتمع ككل.
وقد أسهم المهتمون بهذا الشأن في ايجاد الحلول لهذه المشكالت من ............................
...
خالل أرائهم التي بنيت على سنوات طويلة من الخبرة.
أن تعرف الطالبة المقصود  تعريف علم االقتصاد :ال تخلو حياتك من قرارات بيع وشراء،
واستثمار ،وسلوك إنتاجي ،يهدف إلى استغالل الموارد المتاحة
بعلم االقتصاد.
استغالل أمثل لتلبية حاجاتك ،كذلك هو العالم باقتصاده فالدول
بأسواقها والشركات اإلنتاجية والخدمية توظف علم االقتصاد لهذا
الهدف والذي يمكن تعريفه بأنه :دارسة السلوك اإلنساني وأنشطة
المجتمع في مجاالت اإلنتاج واالستهالك بهدف إشباع الحاجات
المتعددة حاضراً ومستقبالً باستخدام ما لديه من موارد متاحة.

أدوات التقويم

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

عرفي المقصود بعلم
االقتصاد.

 oأخرى ........

التدريبات

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى

حل أسئلة الكتاب.
اسم المعلمة.......................................... /

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب االلكتروني

+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
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

