تحضير مادة

العلوم اإلدارية 2
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

يهددددددد لمددددددام الملددددددرراة إالمرحلددددددة العالويددددددة ملددددددي محدددددددا لللددددددة لو يددددددة دددددد التعلدددددديم العددددددالو
إأهدا ه وهياكله وأساليإه ومضاميله ويسعي ملي تحليق اآلت :

المساهمة
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تحليق مرام سياسة التعليم

المملكة العرإية السعودية من التعليم العالو
الدليا واآلخرة.

تعزيز العليدة اإلسالمية الت تستليم إها لمرة المتعلم للكون واإللسان والحياة
تعزيز قيم المواطلة والليم االجتما ية لدى المتعلم.
المساهمة مكساب المتعلمين اللدر المالئم من المعار والمهاراة المفيدة و ق تخطيط ملهج يرا
خصائص المتعلمين هذه المرحلة.
تلمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتلويع الخإراة التعليمية الملدمة له.
تلليص الهدر الوقة والتكالي وذلك إتلليل حاالة الرسوب والتععر الدراسة وما يترتب ليهما
من مشكالة لفسية واجتما ية واقتصادية وكذلك دم م ادة العام الدراس كامالً.
تلليل وتركيز دد الملرراة الدراسية الت يدرسها المتعلم الفصل الدراس الواحد.
تلمية قدرة المتعلم لي اتخاذ اللراراة الصحيحة إمستلإله مما يعمق علته لفسه ويزيد مقإاله لي
إلاء لي اختياره وو ق قدراته و المدرسة الت يريدها.
المدرسة والتعليم طالما أله يدرس ً
ر ع المستوى التحصيل والسلوك من خالل تعويد المتعلم للجدية والموامإة.
مكساب المتعلم المهاراة األساسية الت تمكله من امتالك متطلإاة الحياة العملية والمهلية من خالل تلديم
ملرراة مهارية يتطلب دراستها من قإل جميع المتعلمين.
تحليق مإدأ التعليم من أجل التمكن واإلتلان إاستخدام استراتيجياة وطرق تعلم متلو ة تتيح للمتعلم
رصة الإح واالإتكار والتفكير اإلإدا .
تلمية المهاراة الحياتية للمتعلم معل :التعلم الذات ومهاراة التعاون والتواصل والعمل الجما
مطار من الليم المشتركة والمصالح
والتفا ل مع اآلخرين والحوار والملاقشة وقإول الرأ اآلخر
العليا للمجتمع والوطن.
تطوير مهاراة التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التللية الحديعة والمعلوماتية و توميفها ايجاإيا
الحياة العملية
تلمية االتجاهاة اإليجاإية المتعللة إحب العمل المهل الملتج واإلخالص العمل وااللتزام إه.

الهدف العام
تزويد المتعلم إالمعر ة والمهاراة اإلدارية الضرورية الت تمكله من ممارسة العمل اإلدار واإلشرا
المؤسساة المختلفة إكفاءة و عالية وم داد كفاءاة وطلية وكوادر إشرية قادرة لي التواصل التخصص
الدراس أو العمل المجال اإلدار الستكمال احتياجاة المجتمع السعود من هذه الكفاءاة.

األهداف الثانوية
لي مفهوم اإلدارة.
 .1التعر
 .2التمييز إين مفهوم اإلدارية كممارسة ومفهومها كعلم.
لي مكولاة العملية اإلدارية.
 .3التعر
 .4اللدرة لي تعري كل مكون من مكولاة العملية اإلدارية.
 .5اللدرة لي تطإيق الخطواة العلمية لحل المشكالة.
 .6اللدرة لي تطإيق خطواة صلع اللرار.
 .7اكتساب مهارة التخطيط.
 .8اكتساب مهارة مدارة االتصاالة.
 .9اكتساب المهاراة األولية للشراء.
اكتساب المهارة األولية الشراء ن طريق اإللترلة.
.10
اكتساب المهاراة األولية للتسويق.
.11
اكتساب المهارة األولية التسويق ن طريق اإللترلة
.12

معلوماة ن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفو

الت تدرسها:

 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع ملهج مادة (العلوم االدارية )1
األسإوع

1
2

4

من

ملي

تعري االدارة واه\ميتها وخصائصها – هل
الخيس
االحد
1443/5/1هـ 1443/5/5هـ االدارة لم ام ن  +اهدا االدارة – مجاالة
االدارة – لاصر العملية االدارية
خصائص التخطيط والوا ه – لاصر التخطيط
الخميس
االحد
هـ
1443
/
5
/
12
هـ
1443
/5/8
– خطواة التخطيط
صفاة التخطيط الفعال ومعوقاته – دور
التخطيط واإرز االجهزة ي المملكة – تعري
الخميس
االعلين
التلميم والوا ه
1443/5/16هـ 1443/5/19هـ
االحد اجازة مطولة
مإادئ التلميم – خصائص التلميم  +التصميم
الخميس
االحد
التلميم  +الهيكل التلميم – الخريطة
1443/5/22هـ 1443/5/26هـ
والدليل التلميمية

الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/10هـ

6

االحد
1443/6/13هـ

الخميس
1443/6/17هـ

7

االحد
1443/6/20هـ

الخميس
1443/6/24هـ

8

االحد
1443/6/27هـ

العالعاء
1443/6/29هـ

9

االحد
1443/7/5هـ

الخميس
1443/7/9هـ

االحد

الخميس

10
11
12
13

االشرا

االدار – التوجيه – الحفز

مجازة ملتص الفصل من 1443/6/3هـ حتي
1443/6/10هـ
التدريب – الليادة – لمرياة الليادة – الليادة
االوتوقراطية – الليادة الترسلية
الليادة الديملراطية – الرقاإة – مإادئ والواع
الرقاإة
خطواة الرقاإة – طرق الرقاإة – الرقاإة ي
االسالم – اهم االجهزة الرقاإية
األرإعاء والخميس مجازة مطوله
االتصال واهميته و لاصره – اهدا االتصال
والوا ه – وسائل االتصال – مإادئ ومعوقاة
االتصال

1443/7/12هـ 1443/7/16هـ الملشآة الصغيرة – خطواة الملشآة الصغيره
العالعاء
االحد
1443/7/19هـ 1443/7/21هــ
االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

معوقاة الملشآة الصغيرة
األرإعاء والخميس مجازة مطوله
االختإاراة

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م

االحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/6/3هـ

5

الدروس

مالحماة

إداية الدراسة للطالب للفصل الدراس العال
مجازة ملتص الفصل الدراس العال
إداية الدراسة إعد اجازة ملتص الفصل الدراس العال
إداية مجازة الفصل الدراس العال

3

التاريخ

( لمام الملرراة )

مادة :علوم إدارية 2
العنوان :الوحدة األولى
التعليم الثانوي – نظام المقررات – مسار العلوم اإلنسانية
الموضوع :مفاهيم اقتصادية امة
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تعرف علم االقتصاد.
 تصف عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى.
 تعريف االقتصاد الجزئي وأهم موضوعاته.
 تفسر العالقة بين االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي.
 تعرف السلع وأنواعها.
 توضح المقصود بالخدمات وخصائصها.
 تستنتج مفهوم السوق.
 تقارن بين أنواع األسواق.
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)

ستفهم الطالبة أن:
الفكرة الكبرى :يهتم علم االقتصاد بدراسة أنشطة المجتمع في
مجاالت اإلنتاج واالستهالك؛ بهدف إشباع حاجات المجتمع
المتعددة حاضراً ومستقبالً باستخدام ما لديه من موارد.
األفهام الباقية:
 االقتصاد الجزئي هو ذلك الفرع من علم االقتصاد الذي
يتناول أداء الصناعات المختلفة داخل االقتصاد وسلوك
الوحدات التي تتخذ القرار داخل االقتصاد مثل:
المستهلكين والشركات والمؤسسات والعمال.
 تعرف السلعة بأنها شيء يسلم إلى المشتري بغرض
زيادة المنفعة لديه ويتضمن انتقال الملكية من البائع إلى
المشتري.









األسئلة األساسية:
ما المقصود بكل من( :علم االقتصاد – السلع –
السوق؟)
حددي لماذا توافقين أو تعترضين على كل واحدة من
العبارات اآلتية( :وظيفة علم االقتصاد هي البحث في
كيفية ادخار األموال – ال يهتم الفرد بأمور االقتصاد إال
عند استالم الدخل).
حددي أي الموضوعات اآلتية ينتمي إلى االقتصاد
الجزئي ،وأيها ينتمي إلى االقتصاد الكلي( :تحديد سعر
الغسالة الكهربائية في السوق – البحث في أسباب
انتشار البطالة بين بعض الخريجين).
عللي :تشبه الخدمة السلعية من وجه وتختلف عنها من
وجه آخر.
عللي :السيارة يمكن أن تكون سلعة استهالكية أو سلعة
إنتاجية.
أعطي مثاالً واحدًا لكل مما يأتي( :السلعة االستهالكية –
السلعة الرأسمالية – السلعة المعمرة – السلعة غير
المعمرة).

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة





ستعرف الطالبة...:
تعريف االقتصاد.
االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي.
السلع والخدمات واألسواق.










ستكون الطالبة قادرة على...
تعريف علم االقتصاد.
وصف عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى.
التعرف على االقتصاد الجزئي وأهم موضوعاته.
تفسير العالقة بين االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي.
تعريف السلع وأنواعها.
توضيح المقصود بالخدمات وخصائصها.
استنتاج مفهوم السوق.
المقارنة بين أنواع األسواق.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن مفاهيم اقتصادية عامة تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن عالقة علم االقتصاد
بالعلوم األخرى.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات)"...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة الثالثة :خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (عرفي علم االقتصاد؟).
 أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (مفاهيم اقتصادية عامة).
 مالحظة /أقوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (علم االقتصاد –
السلع – السوق.)...
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن االقتصاد الجزئي ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية،
ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح أهم موضوعات االقتصاد الجزئي.
 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقالة عن العالقة بين االقتصاد
الجزئي واالقتصاد الكلي ،يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم
الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
 أقدم للطالبات فيديو تعليمي عن المنتجات االقتصادية ،يشاهدن الطالبات العرض بتركيز وانتباه ،ومن ثم يقمن
بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح المقصود بالسلعة ،مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف
التربوية المستهدفة من وراء العرض.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم يناقش تعريف الخدمة ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد
على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج
بمفهوم شامل عن خصائص الخدمات.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن السوق ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها:
(بيني أنواع السوق؟) ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش
مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث
ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :مفاهيم اقتصادية عامة
التعليم الثانوي – نظام المقررات – مسار العلوم اإلنسانية
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن :عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
مهمتك :أن تكتبين بحث.
الهدف :كتابة بحث عن عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى.
ف
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور:
أنت باحثة مدققة.
ر لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى على
شكل بحث علمي دقيق.
وظيفتك :بيان عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى.
الجمهور :الطالبات أو المجتمع.
و
تحتاج إلى :توعية الجمهور بعالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة.
ق التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعي
القارئ وتجعلينه ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
ا الناتج واألداء والغرض :بحث علمي توضحين فيه عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 3

متميز 4

اللغة

لغة طغت
عليها األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
متعددة

لغة شابتها
بعض األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
قليلة

لغة صحيحة
خالية من
األخطاء
اإلمالئية

لغة فصيحة خالية
من األخطاء
النحوية

عناصر البحث

تناول بعض
عناصر البحث
وإهمال الباقي
 افتقاد الربطالجيد بين
عناصر البحث

تناول أغلب
عناصر البحث
 لم يكن الربطبين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

تناول جميع
عناصر
البحث  -لم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

تناول جميع
عناصر البحث -
الربط بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

أسلوب غير
علمي –
ركاكة في
الصياغة

أسلوب علمي
– ركاكة في
الصياغة

أسلوب
علمي –
صياغة
بشكل جيد

أسلوب علمي
مشوق – صياغة
راقية إبداعية

المحتوى

تناول
الموضوع من
جانب واحد

تناول
الموضوع من
أكثر من جانب

تناول أغلب
جوانب
الموضوع
مع إهمال
تفاصيل
دقيقة
وحيوية

تناول جميع
جوانب الموضوع
بشكل دقيق
ومنضبط مع
تضمين البحث
لكافة التفاصيل
المطلوبة
والمهمة

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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

