تحليل محتوى
المبحث :الثقافة المالية
عدد الدروس 4 :دروس
عنوان الوحدة :المال في حياتنا

الصف :السابع

القيم واالجتاهات

املفردات

املفاهيم واملصطلحات

األفكار واحلقائق

* أهمية المال
المال ضروري في حياتنا
دور المال في سعادة
االنسان
االكتفاء الذاتي
المقايضة

*المال
المقايضة
االكتفاء الذاتي
االدخار
الجانب الصحي
الجسدي
الجانب الفكري
الجانب العاطفي
التعامل النقدي
الموارد البشرية
الموارد الطبيعية
عيوب
السلع
اختزان القيمة

*االكتفاء الذاتي اعتماد الفرد
على إمكاناته الخاصة لتلبية روح التعاون
احتياجاته من السلع
والخدمات

الصفحات 65--7
األسئلة
صفحة 15

صفحة 25
*تسمى مجموعة العناصر
الطبيعية التي تعود بالفائدة
على االنسان موارد طبيعية

يقدر أهمية المال في صفحة 31
الحياة
صفحة 38

*تسمى مجموعة المعارف
والمهارات والخبرات
والتدريب والمؤهالت
المتوفرة لدى الفرد موارد
بشرية

االستغالل األمثل
للموارد
القناعة

صفحة 48
صفحة 61
صفحة 63/62
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الوسائل واألنشطة
الدروس المحوسبة
أوراق األعمال
الوسائل التعليمية
دليل المعلم
السبورة والطباشير
الملونة
األنشطة االثرائية
والعالجية
معلومات يتم الحصول
عليها من االنترنت أو
المكتبة المدرسية

تحليل محتوى
المبحث :الثقافة المالية
عدد الدروس 7 :دروس
عنوان الوحدة :إدارة المال

الصف :السابع
املفردات

املفاهيم واملصطلحات

*النقود السلعية والنقود
النقود المعدنية
المعدنية
النقود السلعية
النقود الورقية والنقود
النقود الورقية
االئتمانية
النقود االئتمانية
العملة النقدية
وسيط للتبادل
وظائف النقود
الوعي المالي بين الماضي مقياس القيمة
والحاضر
الدفع اآلجل
إدارة
ظهور
أسباب
الوعي المالي
األموال الشخصية
االمثال الشعبية
السجالت المالية
إدارة المال الشخصي
المصروف
السجالت المالية
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األفكار واحلقائق
*تطورت التعامالت
النقدية من نقود سلعية
الى معدنية ثم ورقية
ثم ائتمانية
*النقود القانونية
النقود التي تستمد
قوتها من قوة القانون
وقبول األفراد لها قبوال
عاما
*المال الشخصي قدرة
الفرد التحكم في
إيراداته بما يحقق
منفعة أكبر
*من األسباب الى
إدارة المال الشخصي
هو قلة الموارد المالية
والمال طاقة قابلة
للنمو والتضاعف بال
توقف

القيم واالجتاهات

الصفحات143-65:
األسئلة

روح التعاون

صفحة 79

يعي أهمية المال
الشخصي وادارته
بنجاح

صفحة 95

ترشيد استهالكه
المالي

الوسائل واألنشطة
الدروس المحوسبة
أوراق األعمال
الوسائل التعليمية

صفحة 107

دليل المعلم
السبورة والطباشير
الملونة

صفحة 114
التخطيط السليم للمال

صفحة 124
صفحة 131
صفحة
143/142/141

األنشطة االثرائية
والعالجية
معلومات يتم الحصول
عليها من االنترنت أو
المكتبة المدرسية

