العلوم اإلدارية 2
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة التعلم النشط

يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي:















المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك
تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
المساهمة في إكساب المتعلمات القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام
الدراسي كامال.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس بنا ًء على اختيارها ووفق
قدراتها ،وفي المدرسة التي تريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في إطار
من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به
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التعريف بعلم االقتصاد والعالقة بينه وبين العلوم األخرى.
التعرف على االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي وأهم موضوعاتهم وتفسير العالقة بينهم.
التعرف على السلع بأنواعها والخدمات وخصائصها والوعي بمفهوم السوق والمقارنة بين أنواعه.
التعرف على الحاجات اإلنسانية والعوامل المحددة لها والتمييز بين أنواعها مع شرح خصائصها وكيف يشبع اإلنسان حاجاته منها.
تعريف الموارد وأنواعها وشرح خصائصها ،وتعريف الندرة النسبية ووصف طبيعة المشكلة االقتصادية وأسبابها.
توضيح عناصر المشكلة االقتصادية وطريقة عالجها فينظم المختلفة وانتقاداتها.
التعرف على الطلب والعنواصر المكونة منها والمقارنة بين طلب الفرد والسوق والعوامل المختلفة المؤثرة فيه.
التعرف على العرض والعوامل المؤثرة فيه والمقارنة التغير في العر والكمية المعروضة وتوازن السوق.
التعرف على مفهوم المرونة وحسابها وتعد أنواعها مع ذكر العوامل المؤثرة في مرونة الطلب.
حساب مرونة العرض وبيان أنواعها والعوامل المؤثرة في مرونة الطلب.
التعرف على الناتج القومي وأهميته وأبرز صعوبات قياسه.
التعرف على الدخل القومي وطريقة االنفاق الكلي لحساب الدخل القومي والتمييز بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي وحسابه.
التعرف على الطلب الكلي والعرض الكلي مع ذكر مفهوم التوازن الكلي وتفسير الحاالت المختلفة للتوازن الكلي والحالة المثلى لالقتصاد.
التعريف بالتجارة الدولية والتمييز بينها وبين المالية الدولية واختالفها عن التجارة الداخلية مع شرح مزايا التجارة بين الدول.
التعرف على ميزان المدفوعات واألقسام المكونة منه والتمييز بين التوازن الحسابي والتوازن االقتصادي.
التعريف بسعر الصرف وأنظمته ودوره في تحديد سعر الصرف األجنبي.
التعرف على منظمة التجارة العاملية ووظائفها ومبادءها وايجابيات وسلبيات عضويتها.
التعرف على التضخم وأنواعه وقياسه واآلثار المترتبة عليه ووسائل عالجه.
التعرف على الركود االقتصادي وأسبابه وخصائصه واآلثار الناتجة عنه وأهم وسائل عالجه.
توضيح مفهوم البطالة والمقارنة بين أنواعها مع ذكر اآلثار االقتصادية المترتبة عليه وأبرز أسبابها وأساليب عالجها.
تحديد مفهوم الفقر وأسبابه ووسائل عالجه.
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( نظام المقررات )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

التدريب – القيادة – نظريات القيادة – القيادة االوتوقراطية – القيادة الترسلية

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

القيادة الديمقراطية – الرقابة – مبادئ وانواع الرقابة
خطوات الرقابة – طرق الرقابة – الرقابة فى االسالم – اهم االجهزة الرقابية
األربعاء والخميس إجازة مطوله
االتصال واهميته وعناصره – اهداف االتصال وانواعه – وسائل االتصال – مبادئ
ومعوقات االتصال
المنشآت الصغيرة – خطوات المنشآت الصغيره
معوقات المنشآت الصغيرة
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

تعريف االدارة واه\ميتها وخصائصها – هل االدارة علم ام فن  +اهداف االدارة –
مجاالت االدارة – عناصر العملية االدارية
خصائص التخطيط وانواعه – عناصر التخطيط – خطوات التخطيط
صفات التخطيط الفعال ومعوقاته – دور التخطيط وابرز االجهزة فى المملكة –
تعريف التنظيم وانواعه
االحد اجازة مطولة
مبادئ التنظيم – خصائص التنظيم  +التصميم التنظيمي  +الهيكل التنظيمي –
الخريطة والدليل التنظيمية
االشراف االداري – التوجيه – الحفز
إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
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(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الدرس

( مفاهيم اقتصادية عامة ) 1

هل تستطيع أن تدخر من مصروفك اليومي ؟
أوراق
شرائح إلكترونية
عرض مرئي
سبورة ذكية
 قطع الورق والفلين
تجارب عملية
كتاب الطالب
نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

األربعاء

الثالثاء

الخميس

 فرز المفاهيم  أعواد المثلجات  التدريس التبادلي  القبعات الست  المسابقات  أسئلة البطاقات  فكر-زواج-شارك  البطاقات المروحية 
الرؤوس المرقمة  أخرى ... ...

رابط تفاعلي
استماع

عرفي علم االقتصاد

ما هي عالقة علم االقتصاد بعلم االجتماع

تقويم ختامي

معلومة إثراءيه
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثراءيه عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

عمل بحث بالرجوع الي مصادر المكتبة واالنترنت

الخبرات السابقة

عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى :
علم الجغرافيا  :يسهم في مجال دراسة الموارد الطبيعية المتاحة .
علم التاريخ  :نتعلم منه تطور االثنيناث االقتصادية وارتباطها ببعضها البعض .
علم االجتماع  :يساعدنا على فهم هيكل المجتمع اإلنساني .
علم النفس  :يقدم عديدًا من األدوات لتفسير وتحليل السلوك اإلنساني

تقويم قبلي

تعريف علم االقتصاد .
-شرح عالقة االقتصاد بالعلوم األخرى

مناقشة الطالبات في مفردات الدرس بعد تقسيمهم لعدة مجموعات تتنافس فيما
بينها لتحقيق األهداف :
تعريف علم االقتصاد  :طرح تعريفات عن علم االقتصاد ومناقشة المجموعات فيها
واختيار أفضلها
ومن تعريفات علم االقتصاد  ( :علم إنساني  ،ألنه يهتم بسلوك الفرد والمجتمع )
( علم معني بكيفية تعظيم الثروة عن طريق تطوير األنشطة اإلنتاجية )

نشاط إثرائي

تقويم بنائي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

التقويم

رقابة ذاتية

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة
تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس

)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
----------------------------------------------

بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان

SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة

030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

