المهارات االدارية 1
الصف الثانى الثانوى
التحضير بطريقة التعلم النشط

 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتتعلم للتى الكتوا واإلنستاا والحيتاة وت ويتده بالماتاايم األساستية التتي تجعلته معتت ا بدينته
قادرا على الدعوة لليه والدفاع عنه.
 .3تمكيا االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطا اإلسالمي العام والوطا الخاص المملكة العربية السعودية.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أاداف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية التاكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
 .7لعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلاة في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلميا للعمل في مياديا الحياة بمستوى الئق.
 .9تخريج عددا ما المتعلميا والمؤاليا مسلكيا وفنيا لسد حاجة البالد.
 .11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة لسالمية سليمة.
 .11رعاية المتعلميا على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الاكرية واالناعاليتة ومستاعدتهم علتى اجتيتا اتمه المرحلتة متا حيتاتهم بنجتاح
وسالم.
 .12لكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة ما اال دياد ما العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الاراغ على وجه مايد ت دار به
شخصية الارد وأحوال المجتمع .
 .13تكويا الوعي اإليجابي المي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجااات المضللة.

الهدف العام
ت ويد المتعلم بالمعرفة والمهارات اإلدارية الضرورية التتي تمكنته متا ممارستة العمتل اإلداري واإلشتراف فتي المؤسستات المختلاتة بكاتاءة وفعاليتة
ولعداد كااءات وطنية وكوادر بشرية قادرة على التواصل في التخصص الدراسي أو العمل في المجال اإلداري الستكمال احتياجات المجتمع السعودي
ما امه الكااءات.

األاداف الثانوية













التعرف على ماهوم اإلدارة.
التميي بيا ماهوم اإلدارية كممارسة وماهومها كعلم.
التعرف على مكونات العملية اإلدارية.
القدرة على تعريف كل مكوا ما مكونات العملية اإلدارية.
القدرة على تطبيق الخطوات العلمية لحل المشكالت.
القدرة على تطبيق خطوات صنع القرار.
اكتساب مهارة التخطيط.
اكتساب مهارة لدارة االتصاالت.
اكتساب المهارات األولية للشراء.
اكتساب المهارة األولية في الشراء عا طريق اإلنترنت.
اكتساب المهارات األولية للتسويق.
اكتساب المهارة األولية في التسويق عا طريق اإلنترنت..
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الخميس 1441/5/4

الدروس

ماهوم الدافعية  -ماهوم الدافعية لإلنجا  -قياس الدافعية لإلنجا
متطلبات النجاح واإلنجا ( - )1متطلبات النجاح واإلنجا ( - )2تركي
الخميس 1441/5/11
مهاري ()1
تركي مهاري ( - )2تركي مهاري ( - )3ماهوم التطوير الماتي
الخميس 1441/5/18
كيف تطور ناسك؟  -ارسم ماتك  -ماهوم الثقة بالناس
الخميس 1441/5/25
كيف تبني ثقتك بناسك؟  -مهاري ( - )1تركي مهاري ()2
الخميس 1441/6/2
ماهوم المشكلة وخصائصها  -أنواع المشكالت  -استرتيجيات حل
الخميس 1441/6/9
المشكالت
أساليب حل المشكالت  -لدراك وجود المشكلة وتحديداا  -تحديد
الخميس 1441/6/16
األسباب المحتملة للمشكلة
تحديد الحلول والبدائل  -اختيار البديل األفضل  -تنايم الحل وتقييم
الخميس 1441/6/23
النتائج
تركي مهاري ( - )1تركي مهاري ( - )2تركي مهاري ()3
الخميس 1441/6/31
واجه مشكالتك باقتدار  -ماهوم الوقت  -ماهوم لدارة الوقت
الخميس 1441/7/7
الوقت في حياتنا  -مضيعات الوقت  -خطوات اإلدارة الناجحة للوقت 1
الخميس 1441/7/14
خطوات اإلدارة الناجحة للوقت  - 2تركي مهاري ( - )1تركي مهاري
الخميس 1441/7/21
()2
تركي مهاري ( - )3ابدأ التنايم وال تتردد  -ماهوم االتصال  -أامية
الخميس 1441/7/28
االتصال
أشكال االتصال  -عناصر االتصال  -معوقات عملية االتصال  -عوامل
الخميس 1441/8/6
نجاح االتصال الاعال
مهارات االستماع الاعال  -مهارات التحدث الاعال  -مهارات الكتابة  -التواصل اإللكتروني
الخميس 1441/8/13
تركي مهاري - 1تركي مهاري - 2ابدأ تواصلك اآلا
الخميس 1441/8/27

االختبارات

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

المهارات اإلدارية 1
سبورة مكية
 تعلم تعاوني

أا تلخص الطالبة أامية الدافعية.

أا تعرف الطالبة بعض المااايم المرتبطة
بالدافعية.

معلومة لثرائية
الواجبات المن لية
أنشطة ملف اإلنجا
أدوات التقويم

رابط تااعلي

تقويم ختامي

مراجعة ما سبق دراستة

التقويم

تقويم بنائي

أا تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أا تلتات الطالبة للى أامية الدافعية في
توجيه سلوك اإلنساا.
الخبرات السابقة

لجراءات تحقيق النواتج ما المعلمة والمتعلمة
أخطط في بداية الدرس لحلقة نقاش مع الطالبات يكوا محوراا األساسي التحدث
الدافعية واإلنجا للنجاح بشكل عام كمقدمة لها تمهيدا لما سوف يتم عرضه خالل
الدرس وملك لتنشيط أماانها حول موضوع الدافعية وأاميتها ثم أناقش معها ملخص
لتعرياات الدافعية وماهومها وأتيح لها المجال للتحدث عا اما الماهوم ما خالل
خبراتها الحياتية في المن ل أو في المدرسة مع عرض امه التعرياات في شكل ملخص
سبوري.
أطلب ما الطالبات جمع المعلومات الكافية حول أنواع الدوافع لدى اإلنساا نتيجة
لشعوره للى شيء ما وملك ما خالل اإلطالع على المواقع اإللكترونية الخاصة بالشبكة
العنكبويتة أو يارة المكتبة المدرسية والبحث عا الكتب الخاص بهما المجال وتدويا
امه المعلومات داخل الكراس المدرسي على أا أقوم بمناقشة امه المعلومات معها.
أثير ااتمام الطالبات لمعرفة أامية الدافعية ،وملك ما خالل تنظيم المعلومات وجمعها
حول أامية الدافعية للارد وملك ما خالل ملخص سبوري يتضما امه األامية ثم
مناقشة الطالبات وأوجه األسئلة للطالبات عما فهما ما خالل الشرح والتحليل المقدم
لليها وأستمع إلجاباتها وأصحح ما قد يكوا فيها ما خطأ.
أجري مع الطالبات مسابقة تعليمية اادفة للوصول للحل المناسب عا األسئلة الموضحة
بالنشاط بعد عرض النشاط عليها بوسيلة عرض مناسبة حيث أطلب منها أا يتو عا
في مجموعات بحيث أطلب ما طالبة داخل كل مجموعة أا تنوب عا مجموعاتها
وتجيب عا المطلوب في المسابقة بحيث يتم مكافئة المجموعة التي تتوصل لإلجابة
الصحيحة.
أساعد الطالبات في التوصل لبعض المااايم المرتبطة بالدافعية وملك ما خالل لجراء
مشهد تمثيلي حيث يتم اختيار مجموعة ما الطالبات التي تمتلكا مهارة التمثيل واألداء
المسرحي وأطلب منها تنايم مشهد أو موقف وملك ما خالل تو يع األدوار عليها وبعد
االنتهاء ما العرض أطلب ما باقي الطالبات استنتاج امه المااايم ما خالل المشهد.
أو ع ورقة العمل على الطالبات ثم أساعداا في اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها
الورقة ما خالل قراءتها عليها ثم أقوم بمتابعة الطالبات خالل لجاباتها وأع
الطالبات الالتي يحصلا على أفضل الحلول.

نشاط لثرائي

أجيبي عا النشاط الموضح وفق المطلوب.

أا تجيب الطالبة عا النشاط الموضح وفق
المطلوب.

تاكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ماني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :

تقويم قبلي

نواتج التعلم المخطط لها (األاداف)
أا توضح الطالبة ماهوم الدافعية.
أا تصنف الطالبة أنواع الدوافع لدى
اإلنساا نتيجة لشعوره للى شيء ما.

ماهوم الدافعية
موضوع الدرس
عددي بعض ما أشكال البيوت المختلاة.
أوراق نشاط
شرائح للكترونية
عرض مرئي
 قطع الورق والاليا
تجارب عملية

اليوم
التاريخ
الحصة
الاصل

األحد

االثنيا

الثالثاء

األربعاء

الخميس

وضحي ماهوم الدافعية.

صناي أنواع الدوافع لدى اإلنساا نتيجة
لشعوره للى شيء ما.

لخصي أامية الدافعية.

الروابط التااعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

الرجوع للى مصادر البحث وجمع معلومات لثرائية عا الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تاكير
كتابة
قراءة
تحدث
استماع
تنايم حقيبة اإلنجا
الواجبات المن لية ⃝
األنشطة ⃝
التدريبات ⃝
المناقشة ⃝
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝
االختبارات الشاوية ⃝
⃝
أخرى..............

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  42ساعة)
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  05لاير 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

