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 مقدمة

 التعليم جودة لضمان الوطنية التربية وزارة من وسعيا ،9191 -9102 الدراسي للموسم التحضير إطار في

 بين للبيداغوجيا العامة المفتشية تضع باشرتها، التي لإلصالحات ومواصلة التربوي البيداغوجي، األداء وتحسين

 في بها والمعمول ، المعتمدة المرجعية للسندات مكملة عمل كأدوات التعلمات تدرج التربويين الممارسين أيدي

 إطار في المضامين تناول وتوحيد المنهاج وتنفيذ وفهم قراءة تيسير بغرض ، الثانوي التعليم مرحلة في الميدان

 هذه تسمح كما . مادة لكل المرافقة الوثائق في توضيحه تم و الذي ، المنهاج عليها التي ينص التوجيهات

 المستمرة المراقبة ومخطط البيداغوجي التقويم مخطط وبين بينه االنسجام بتحقيق المنهجية الناحية من التدرجات

 وتدخل التنفيذ، حيز وضعها أجل من التدرجات مبدأ وفهم قراءة الجميع من نطلب المعطيات لهذه وتجسيدا

 حسب التطبيقية منها خاصة -األنشطة أو تكييف لتعديل منهم الجدد خاصة األساتذة لمرافقة باستمرار المفتشين

ما  وفق مناسبة يرونها التي - للمحاكاة اآللي اإلعالم أجهزة أو التكنولوجيا لمادة المخبرية التجهيزات توفر

 .للمادة الوطنية التربية مفتش طرف من المصادقة شريطة المرصودة، الكفاءة تقتضيه
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 منهجية مذكرة
 

 البيداغوجي التنفيذ كيفية تخص هامة، تربوية توجيهات لها المرافقة والوثائق التعليمية المناهج ديباجات في وردت لقد

 األساتذة تلزم الدراسية للمقررات سنوية توزيعات مدة، منذ الوزارة واعتماد جهة، من الميدانية الممارسات أن غير للمناهج،

 كميا استكماال الستكمالها الحلول وتقديم خطيا، انجازها نسبة تقييم من والمتابعة الرقابة هيئات وتكليف تنفيذها، آجال باحترام

 في والتدرج المنهاج تنفيذ بين شاسع الفرق كون البديل تقديم بغرض بإلحاح الموضوع طرح إعادة إلى دفعنا مما تراكميا،

 تسلسليا فيه التناول يكون محضة، خطية ببرمجة زمنية حسابية مقاييس وفق معد مقيد، آلي، توزيع على يعتمد فاألول .تنفيذه

 والحشو كالتلقين سلبية ممارسات عنه ترتب مما لالمتحانات للمتعلمين الجدي التحضير بدعوى والحيثيات الجزئيات وبكل

 لبناء السنوي التدرج أي الثاني بينما. عالمات منح على التقييم واقتصر تعليل، أو تحليل دون واالسترجاع والحفظ لدى

 مبدأ الكفاءة واعتبار واستقالليته، المتعلم وقدرات التعلم وتيرة باحترام المنهاج تنفيذ بها يتم التي الكيفية على يركز التعلمات

 من كمورد المعرفية المحتويات اعتبر تربوي. كما عمل ألي وصول ونقطة منطلق بمثابة الكفاءة هذه وتكون للمنهاج، منظما

 الكفاءات إلى الموصلة والتمثيالت األمثلة بأقل للمادة المهيكلة المفاهيم شبكة إطار في .الموارد الكفاءة تخدم التي الموارد

 .المستهدفة
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 المادة ميادين وفق التعلمات بناء في السنوي التدرج

 من مرحلة التعليم الثانوي:ملمح التخرج 

 :حان البكالوريا وينتج عن التحضيريتمثل في اكتساب مجموعة من الكفاءات والمهارات التي تسمح بتحضير المتعلم المت

 على شهادة البكالوريا ومواصلة التكوين بنجاح في التعليم العالي.الحصول  .1

 التحضير لالندماج في الحياة العملية من خالل اكتساب الكفاءات التالية: .2

 والمصطلحات الضرورية )اكتساب لغة متخصصة(. ةالتحكم في المعايير والمفاهيم األساسية المحاسبية واالقتصادية والمالية والقانوني 

 وانتقادها وتحليلها بكيفية صحيحة من خالل المالحظة  ة على البحث عن المعلومات الخاصة بالظواهر االقتصادية واالجتماعيةالقدر

 االستنباط( وروح النقد العلمي.و العلمية )االستدالل

 لمالية وفي حياته الشخصية.االقتصادية والمحاسبية وا اإلعالم واالتصال وتطبيقاتها في الميادين اتالتحكم في استخدام تكنولوجي 

 المؤسسة. مردودية استخدام ميكانيزمات وأدوات التحليل للوقوف على الوضعية المالية و 

 .إعداد واستعمال الوثائق الختامية في مجال التسيير والمحاسبة 

 القرارات. اتخاذ الرياضي واإلحصائي فيالوظيفي واستعمال أدوات التحليل المحاسبي والمالي و    

 تحليلها واستخالص النتائج(. ، ميزانية )قراءة التحكم في المفاهيم القاعدية التي تسمح بتشخيص وحدة اقتصادية 

 .التمكن من االندماج في العمل الجماعي واكتساب روح المسؤولية والمبادرة 
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 مادة القانونلتدريس  ثانوي الثانية للسنة الختامية الكفاءات

 :التالية الكفاءات المتعلمين إكساب إلى واقتصاد تسيير شعبة الثانية للسنة القانون منهاج يسعى

 .األساسية القانونية والقواعد واألسس والمبادئ والمفاهيم المصطلحات في التحكم (0

 .المبادرة روح باستخدام حقيقية وضعيات في المكتسبة المعارف تطبيق (9

 .حقيقية وثائق مع التعامل خالل من القانونية التبعات تقدير مع مهنية ووضعيات حاالت تحليل (3

 .ومهنية مدنية قانونية وضعيات مع والتعامل االطالع خالل من القرارات واتخاذ الحلول وتبرير االختيار مهارات تطبيق (4

     من السطحية الحلول عن واالبتعاد والواقعية والموضوعية والنقد المالحظة دقة بممارسة والبحث التفكير مهارات تطبيق (5

 .قانونية ومفاهيم وضعيات خالل    

    المصطلحات باستعمال بالمختصين االتصال وسهولة واحترامهم اآلخرين مع والتعامل الجماعي العمل في المشاركة (6

 .المعتمدة القانونية    

 .النتائج وتصور الفروض وضع خالل من قانونية وضعيات في اتباعها الواجب والمساعي المواقف تحديد (7

 دائمة بصفة الزمن مع تماشيها ومراعاة المهنية القانونية الوثائق استعمال (8

 .الذاتي التعلم وممارسة صحيحة بطريقة وتحليلها إليها حاجة في هم التي المعلومات عن البحث مهارات تطبيق (2

 .واالقتصادية القانونية القواعد بين التكامل عالقة وإبراز االقتصادي الثقافي، االجتماعي، التطور قانون قواعد استنتاج (01
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 التقويمات

 المجال               

 الشكل
 من حيث الهدف من حيث الموضوع من حيث الزمن

 تهيئة المتعلم لبناء المعرفة الجديدة مراجعة و تفعيل المكتسبات القبلية ميقبل الفعل التعل   التقويم التشخيصي

 معالجة صعوبات التعلم الكشف عن الصعوباتحصر األخطاء و ميأثناء الفعل التعل   التقويم التكويني

 تثمين عمل المتعلمين و اتخاذ القرارات المناسبة حصر اإلجابات الصحيحة ميبعد الفعل التعل   التقويم التحصيلي
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 مبادئ أساسية في القانوناألول:  الميدان المفاهيمي

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

  على ـ يتعرف

 و القانون  

 تنظيم في دوره

 و سلوك

 أفراد عالقات

 .المجتمع

ـ التعرف على 

القانونية القاعدة 

 خصائصها.و

ـ تحديد أنواع 

 القاعدة القانونية

ـ إبراز عالقة 

 القانون بالحق و 

 األخالق   

 

 الوحدة رقم :

القانون و   11

 القانونيةالقاعدة 

 . القاعدة القانونية1

 . تعريف القاعدة القانونية1.1

 . خصائص القاعدة 1.1

 ةالقانوني       

 . أنواع القاعدة القانونية1.1

 القواعد اآلمرة أ.

 ب. القواعد المكملة

 . القانون1

 . تعريف القانون1.1

 . القانون والحق1.1

 . القانون و األخالق1.1

 :المكتسبات القبلية

ـ اإلشارة إلى األحكام 

الخاصة بالتالميذ الواردة 

 في دفتر المراسلة 

 المهمات:

  القانون ضرورة ـ يبرز

  و سلوك تنظيم في  

 المجتمع أفراد عالقات  

  القاعدة خصائص يحددـ 

.القانونية  

 من ـ انطالقا  

 قانونية وضعيات

 بعض تتضمن

 سلوكات و تصرفات

يستخرج  أشخاص

خصائص القاعدة 

يربطها  القانونية و

 القانونية بالقاعدة

 يصنفها و المناسبة

و   آمرة قواعد إلى

 يعرف و مكملة

 صلته يبين و القانون

 .واألخالق بالحق

 تقويم تشخيصي

لتمكين األستاذ 

مدى من تحديد 

 استعداد

المتعلمين 

 خبرات الكتساب

 جديدة

 تقويم بنائي

سلبيات و  لتحديد

 إيجابيات العملية

 التعليمية، ومن

 إصالح ثمة

 القصور نواحي

جوانب  وتعزيز

 النجاح.

 سا 21

 : تقييم مدى التحكم في الكفاءة

 .القانونية القاعدة خصائص تحديد و المجتمع أفراد عالقات و سلوك تنظيم في القانون ضرورة يستنتج من خاللهاتتضمن سلوكات أشخاص ،  وضعيات  تقديم/ 1

 .جزاء بالضرورة عنه يترتب ال األخالق مخالفة و أن.القانون من نطاقا   أوسع األخالق أن/ تقديم وضعية تتضمن تصرفات أفراد يستخلص منها المتعلم 2
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 الميدان المفاهيمي األول: مبادئ أساسية في القانون

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

استعمال 

 السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

 القانون يصنف

 و عام قانون إلى

 و خاص قانون

 كل فروع يبين

 .منهما

ـ التمييز بين 

القانون العام و 

 الخاص

 ـ تحديد فروعهما

 الوحدة رقم :

20 

تقسيمات 

 القانون

 . القانون العام1

 . تعريف القانون العام1.1

 .أنواع القانون العام 1.1

 أ. القانون العام الداخلي

 ب. القانون العام الخارجي

 الداخلي . فروع القانون العام1.1

 الدستوري القانون  .أ

 اإلداري القانون  .ب

 المالي القانون  .ج

 الجنائي القانون  .د

 العقوبات قانون * 

 الجنائية اإلجراءات قانون* 

 . القانون الخاص2

 . تعريف القانون الخاص1.2

 . فروع القانون الخاص2.2

 المدني أ. القانون

 ب. القانون التجاري

 المدنيةج. قانون االجراءات 

 د. القانون الدولي الخاص

 :المكتسبات القبلية

 بمفهوم القانونـ التذكير 

 المهمات:

 المتعلم يصنفـ 

 محددة قانونية وضعيات

 معين لفرع النتمائها وفقا  

 و العام القانون فروع من

 الخاص

 القانون فروع ـ يحدد

 .الخاص و العام

  القانونـ تقديم 

 المدني

الجزائري

 مخططـ تقديم 

 توضيحي

 .القانون ألقسام

 

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا  3

 مجموعة قواعد قانونية مختلفة يطلب من المتعلم تصنيفها في جدول إلى قانون عام و قانون خاص و فروعهما تقديم: تقييم مدى التحكم في الكفاءة
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 الميدان المفاهيمي األول: مبادئ أساسية في القانون

الوحدة  أهداف التعلم الكفاءة

 التعلمية

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

 مصادر بين يميز

 يرتبها و القانون

 قوتها حسب

 .اإللزامية

ـ تحديد المصادر 

 الرسمية 

ـ تحديد المصادر 

 التفسيرية

 :الوحدة رقم 

مصادر  20

 القانون

 . المصادر الرسمية1

 . التشريع1.1

 أ. تعريف التشريع

 التشريع ب. أنواع

 ()الدستور* التشريع األساسي 

 ()القانون* التشريع العادي 

 ()اللوائح* التشريع الفرعي 

 سالمية. مبادئ الشريعة اإل1.1

 . العرف1.1

 أ. تعريف العرف

 العرفب. عناصر 

. مبادئ القانون الطبيعي و 1.1

 قواعد العدالة 

 . المصادر التفسيرية1

 . القضاء1.1

 .الفقه1.1

 :المكتسبات القبلية

بالقانون ـ التذكير 

 الدستوري

 المهمات:

 المصادر يميز و يرتب

 التفسيرية و الرسمية

 .اإللزامية قوتها حسب

تقديم المادة األولى ـ 

 المدني من القانون

 .الجزائري

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 40

 .تدرجها و اإللزامية لقوتها وفقا   ويرتبها القانون مصادر مختلف المتعلم يستخرج ، مختلفة قانونية وضعيات على اعتماداتقييم مدى التحكم في الكفاءة : 
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 الميدان المفاهيمي األول: مبادئ أساسية في القانون

الوحدة  التعلمأهداف  الكفاءة

 التعلمية

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

 يعرف

 و  القضاء

 يحدد

 تنظيمه

 الهيكلي

 في

 الجزائر

ـ التعرف على 

 القضاء و مبادئه

ـ تحديد الهيكل 

 للقضاءالتنظيمي 

 الوحدة رقم :

التنظيم  20

القضائي 

 الجزائري

 مبادئه و القضاء تعريف .1

 القضائية السلطة .2

 القضائية السلطة تعريف .2.1

 .للقضاء الهيكلي التنظيم .2.2

 العادي القضاء  .أ

 المحاكمـ 

 القضائية المجالسـ 

 العليا المحكمةـ 

 اإلداري القضاء  .ب

 اإلدارية المحاكمـ 

 مجلس الدولةـ 

 . المحتوى البشري للقضاء2.2

 أ. القضاة

 ب. أعوان القضاء

 :المكتسبات القبلية

ـ اإلشارة إلى أن العدل ال 

 يتحقق إال من خالل العدالة

 المهمات:

 األساسية المبادئ ـ يحدد

 للقضاء

 و العادي القضاء بين يميزـ 

اإلداري القضاء

 أعوان و القضاة مهام ـ يحدد

 .القضاء

 نصوصـ تقديم 

 الخاصة تشريعية

 .القضائي بالتنظيم

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 40

 :نص / أو فقرة يستخرج منها المتعلم : تقديمتقييم مدى التحكم في الكفاءة

.القانونية القواعد بتطبيق قانونا لها المخول الجهة هي القضائية السلطة أنـ 

 سلطة صاحبة بصفتها فيها طرفا   الدولة تكون التي القضايا   اإلداري في القضاء يختص بينما العادية والمنازعات القضايا في بالنظر يختص العادي القضاء ـ أن

.وسيادة  

 .الموضوع في النظر بإعادة القضائية المجالس لدى لالستئناف قابلة المحاكم أحكام ـ أن

  األحكام ضد المرفوعة بالنقض الطعون في بالنظر تقوم كما العادية القضائية الجهات عن الصادرة القضائية لألحكام الالحقة الرقابة في يتمثل العليا المحكمة دور ـ أن

.القضائية المجالسمن الصادرة النهائية  

 .اإلدارية القضائية الجهات ألعمال المقومة الجهة هو الدولة مجلس أنـ 
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  ثاني : القانون المدنيال مفاهيميالميدان ال

السير المنهجي  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

)تدرج للوحدة 

 المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

يميز
 

ن
بي

 
ص

خ
ش

ال
 

ي
طبيع

ال
 

 و
ص

خ
ش

ال
 

ي
عتبار

ال
ا

 

ـ تحديد الشخص 

 ينالقانو

 ـ تحديد بداية 

و نهاية الشخص 

 القانوني

 20 :رقم الوحدة

 األشخاص

 ) أطراف الحق( 

 القانوني الشخص تعريف . 1

 القانونية األشخاص أنواع .2

 الطبيعي الشخص .1.2

 الشخصية بداية  .أ

 ب. نهاية الشخصية القانونية

 . الشخص االعتباري 2.2

 المعنوي()      

 أ. تعريف الشخص االعتباري

ب .بداية و نهاية الشخص 

 االعتباري

 ج. أنواع الشخص االعتباري

 ـ الشخص االعتباري العام

 ـ الشخص االعتباري الخاص

 :المكتسبات القبلية

بعالقة ـ التذكير 

 القانون بالحق

 المهمات:

 أنواع ـ يبين

 .القانونية األشخاص

 المدني ـ القانون

  الجزائري

(22)المادة 

 التأسيسي ـ العقد

ما لشركة

 الحالة ـ وثائق

 .المدنية

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا  40

  التفرقة و القانونية األشخاص المتعلم  ديحدمختلفة  وضعيات في القانونية األشخاص من مجموعة منمن  ضتت معطيات على اعتمادا  : تقييم مدى التحكم في الكفاءة

 .معنوية و طبيعية أشخاص إلى تصنيفها و  بينها                                      
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 التدرجات السنوية

 الميدان المفاهيمي الثاني : القانون المدني

الوحدة  أهداف التعلم الكفاءة

 التعلمية

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

 يحدد

 مميزات

 الشخص

 .القانوني

 

 
 
 

 ـ تحديد االسم وخصائصه

ـ تعريف الحالة و تحديد 

 أنواعها

 ـ تحديد الموطن و أنواعه

 ـ تحديد الذمة و أهميتها

ـ تعريف األهلية و تحديد 

أنواعها و أحكامها و آثارها 

 القانونية

الوحدة 

 10رقم :

مميزات 

الشخص 

 القانوني

 . مميزات الشخص الطبيعي1

 . االسم1.1

 تعريف االسم و أنواعهأ. 

 ب. خصائص االسم

 ج. طرق اكتساب االسم

 د. حماية االسم

 . الحالة1.1

 أ. تعريفها

 ب. أنواعها

 . الموطن 1.1

 أ. تعريفه

 ب. أنواعه

 ج. أهميته

 . الذمة المالية1.1

 أ. تعريفها

 ب. أهميتها

 . األهلية1.1

 أ. تعريفها

 ب. أنواعها

 فيها المؤثرة ج.العوامل

 :المكتسبات القبلية

ـ التذكير بالشخص 

 القانوني

 المهمات:

 خصائص يبينـ 

.الطبيعي الشخص
 خصائص ـ يبين

 .االعتباري الشخص

 المدني القانونـ 

 .الجزائري
 التجاري ـ القانون

.الجزائري
 الحالة ـ قانون

 .المدنية

تقويم 

 تشخيص

 

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 20
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 التدرجات السنوية

 االعتباري الشخص مميزات. 2

 . االسم1.2

 . الحالة2.2

 . الموطن2.2

 .الذمة المالية2.2

 .االهلية2.2

 لشخص الخاص الموطن و العام أنواع الموطن ، : شروط اكتساب الجنسية الجزائرية   المتعلم يحدد معينة قانونية وضعيات من انطالقا  تقييم مدى التحكم في الكفاءة: 

 .والضرر النفع بين تدور و التي و الضارة   نافعةالتصرفات ال،  طبيعي ما
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 التدرجات السنوية

 مفاهيمي الثاني: القانون المدنيالميدان ال

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

يميز بين 

الحقوق 

و  السياسية

الحقوق 

المدنية العامة 

 و الخاصة

ـ تعريف الحق و 

 أركانه

تحديد أنواع ـ 

 الحقوق

) التركيز على 

الحقوق المالية بما 

يتماشى و ملمح 

 التخرج

 :7الوحدة رقم 
 الحقوق

 الحقوق تعريف . 1

 الحقوق أنواع .0

 السياسية الحقوق .1.2

 المدنية الحقوق 2.2

 العامة الحقوق  أ.

 الخاصة الحقوق  ب.

 ـ حقوق األسرة           

 ـ الحقوق المالية          

 الحقوق العينية 

 الحقوق الشخصية 

 الحقوق الذهنية 

 

 :المكتسبات القبلية

بأهلية األداء  ـ التذكير

)ما للشخص من حقوق 

  و ما عليه من التزامات(

 المهمات:

 .الحقوق أنواع ـ يحدد

 الحقوق أنواع ـ يبين

 .المالية

 أحكام على يعتمدـ 

 المدني القانون

 لتحديد الجزائري

 .الحقوق أنواع

ـ تقديم مخطط 

 :تقسيمات الحقوق 

 سياسية.الحقوق ال -1

 : الحقوق المدنية  -2

 حقوق عامة أ ـ 

 :حقوق خاصةب ـ 

 حقوق عائلية ـ 

 )أسرية(    

 حقوق ماليةـ 

 الحقوق المالية :

 حقوق عينيةـ 

  شخصية ـ 

 أو الذهنية  معنويةـ  

إجراء 

مختلف 

   التقويمات

حسب الزمن 

، الموضوع 

 و الهدف

 

 سا 40

 :تقييم مدى التحكم في الكفاءة

 الحقوق هذه تصنيف بتحديد المتعلم يقوم الحقوق من مجموعة تتضمن معطيات إلى استنادا   /0                                  

 .صحيحة بصفة بينها بالربط المتعلم يقوم الحقوق من مجموعة تقابلها القانونية التصرفات من مجموعة تقديم/ 9                                  
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 التدرجات السنوية

 الميدان المفاهيمي الثاني: القانون المدني

الوحدة  أهداف التعلم الكفاءة

 التعلمية

السير المنهجي  الموارد المستهدفة

 للوحدة 

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

 بين يميز

 و العقارات

 المنقوالت

 ـ التمييز بين 

 موالاأل

 شياءاألو 

 و ـ تحديد العقارات 

 أنواعها  

 ـ تحديد المنقوالت 

 و أنواعه   

 الوحدة رقم :

 األموال 10

 األشياء و

 واألشياء األموال تعريف. 1

 طبيعتها حسب األموال تصنيف .0

 العقارات .1.2

 العقارات تعريف  أ.

 العقارات أنواع  ب.

 المنقوالت .2.2

 المنقوالت تعريف . أ

 المنقوالت أنواع . ب

 . أهمية التفرقة بين العقارات 2

 و المنقوالت     

 :المكتسبات القبلية

بالحقوق ـ التذكير 

المالية و ربطها 

 باألموال و األشياء

 المهمات:

 و األموال بين ـ يميز

 .األشياء

 إلى األموال ـ يصنف

 ومنقوالت  عقارات

) حسب الطبيعة و 

التخصيص للعقارات ، 

حسب الطبيعة و المآل 

 للمنقوالت (

ـ انطالقا من 

،  281 المواد

من القانون  281

  المدني الجزائري

ـ انطالقا من 

 إثبات وثائق

 .الملكية

إجراء مختلف 

التقويمات 

الزمن ، حسب 

الموضوع و 

 الهدف

 سا 40

 ومنقوالت عقارات إلى جدول في بتصنيفها المتعلم يقوم األموال من مجموعة تتضمن وثيقة من انطالقا   تقييم مدى التحكم في الكفاءة:
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 التدرجات السنوية

 الميدان المفاهيمي الثاني: القانون المدني

الوحدة  أهداف التعلم الكفاءة

 التعلمية

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول استعمال 

 السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

حدد
ي

 
آثار
 

اللتزام
ا

 

 ـ تحديد موضوع 

 لتزام اال  

 ـ تحديد مصادر 

 االلتزام  

 ـ تحديد آثار 

 االلتزام  

 الوحدة رقم :

 االلتزام  9

 االلتزام تعريف. 1

 االلتزام موضوع. 0

 بعمل بالقيام االلتزام .1.2

 عمل عن باالمتناع االلتزام .2.2

 . االلتزام بتقديم شيء ما2.2

 . مصادر االلتزام 2

 . آثار االلتزام 2

 . التنفيذ العيني 1.2

 . التنفيذ عن طريق التعويض2.2

 :المكتسبات القبلية

ـ التذكير بالتزامات التلميذ 

)األحكام الخاصة 

 (بالتالميذ بدفتر المراسلة

 المهمات:

 موضوع  ـ يحدد

 .رهمصادو

.االلتزام آثار يبينـ 

 ـ انطالقا من 

  المدني القانون  

 الجزائري  

      22 )المواد 

،111 ،110،102.....). 

  ـ تقديم وثائق

  التزامات إثبات  

 معينة  

إجراء مختلف 

التقويمات 

حسب الزمن ، 

الموضوع و 

 الهدف

 سا 40

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة :

 .جدول في موضوعها حسب وتصنيفها مصدرها  بتحديد المتعلم يقوم من مجموعة التزامات انطالقا  / 1                                     

 الطرفين التزام آثار المتعلم منها يستنتج التزامات تتضمن البيع حالة مثل قانونية وضعية من انطالقا  / 9                                  
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 التدرجات السنوية

 الميدان المفاهيمي الثاني: القانون المدني

الوحدة  أهداف التعلم الكفاءة

 التعلمية

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

استعمال 

 السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

حدد
ي

 
آثار
 

 

العقد
.

 

 ـ تحديد تقسيمات العقد

 ـ تحديد أركان العقد

  القانوني التصرف)

  (عام بوجه     

 ـ تحديد آثار 

الوحدة 

 12رقم :

 العقد

 . تعريف العقد1

 . تقسيمات العقد 1

 . أركان العقد1

 الرضا 1.1

 . المحل1.1

 . السبب1.1

 . شروط صحة العقد1

 . األهلية1.1

 ()العقود الشكلية . الكتابة1.1

 (. التسليم )العقود بعوض1.1

 .وسائل إثبات العقد1

 .آثار العقد 2

 :المكتسبات القبلية

 ـ التذكير بالعقد كمصدر لاللتزام

 المهمات:

 صحيحا . تعريفا   العقد يعرفـ 

  وموضوعه العقد أطراف ـ يبين

  المختلفة التقسيمات بين ـ يميز

.للعقد  

 الطرفين على العقد آثار ـ يبين

 .الغير على و المتعاقدين

ـ انطالق من 

المدني  القانون

الجزائري

 إثبات و وثائق

 .عقود

إجراء مختلف 

التقويمات 

حسب الزمن ، 

الموضوع و 

 الهدف

 سا 40

 :المتعلم من بيئة وضعية قانونية مركبة و  من انطالقا  : تقييم مدى التحكم في الكفاءة 

 ونوعه   وموضوعه العقد أطراف المتعلم يستخلص/ 0

 صحته  وشروط العقد أركان / يبين9

 .عنه المترتب والجزاءالعقد  إثبات وسيلة / يحدد3

 .عنه المترتب الجزاء و إثبات العقد وسيلة / يحدد4
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 التدرجات السنوية

 مفاهيمي الثالث : القانون التجاريالميدان ال

الوحدة  أهداف التعلم الكفاءة

 التعلمية

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة

 تدرج المهمات( )     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

 شروط يحدد

 صفة اكتساب

 و التاجر

 المهنية التزاماته

ـ تحديد شروط 

اكتساب صفة 

 التاجر

ـ تحديد التزامات 

 التاجر

 الوحدة رقم :

 التاجر  11

 التاجر تعريف. 1

 التاج صفة اكتساب شروط. 2

 . احتراف األعمال التجارية1.2

 . األهلية التجارية2.2

 . التزامات التاجر2

 . مسك الدفاتر التجارية1.2

 . القيد في السجل التجاري2.2

 :المكتسبات القبلية

ـ اإلشارة إلى أشخاص 

يمارسون التجارة في 

 بيئة المتعلم

 المهمات:

 اكتساب شروط ـ يبين

التاجر. صفة

 .التاجر التزامات ـ يحدد

 القانونـ انطالقا من 

 .الجزائري التجاري

 المواد على يعتمد) 

 من10،  9،  6 ، 5

التجاري  القانون

  الجزائري(

 السجل وثيقةـ تقديم 

 .التجاري

إجراء مختلف 

التقويمات 

حسب الزمن ، 

الموضوع و 

 الهدف

 سا 40

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة :

 .الربح تحقيق أجل من متكررة بصفة قصد البيع بالشراء يقوم أحدهما طبيعيين تتضمن شخصين قانونية مركبة وضعية من انطالقا                                     

 االستهالك. قصد بالشراء و آخر يقوم                                   

 .التاجر صفة اكتساب تتوفر فيه شروط/ يحدد المتعلم الشخص الطبيعي التي 0

 إداريا . المطلوبة الوثائق تحديد مع التجاري السجل في للتسجيل إتباعها الواجب اإلجراءات في المتعلم يبحث / 9

 .التجارية الدفاتر بمسك االلتزام معنى / تحديد3
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 التدرجات السنوية

 الميدان المفاهيمي الثالث : القانون التجاري

الوحدة  أهداف التعلم الكفاءة

 التعلمية

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

استعمال 

 السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

 األعمال يصنف

 حسب التجارية

 و الموضوع

 بالتبعية و الشكل

ـ تعريف األعمال 

 التجارية

ـ تصنيف 

 األعمال التجارية

 رقم :الوحدة 

األعمال  10

 التجارية

 التجارية األعمال تعريف .1

 التجارية األعمال تصنيف .0

 بحسب الموضوع التجارية األعمال.1.0

 الشكل بحسب التجارية األعمال .0.0

 بالتبعية التجارية األعمال .0.0

 :المكتسبات القبلية

بشروط األعمال ـ التذكير 

التجارية الكتساب صفة 

 التاجر.االكتساب صفة 

 المهمات:

 األعمال مفهوم ـ يحدد

.التجارية

  بين التفرقة معيار ـ يبين

  المدنية األعمال  

.المدنية األعمالو   

 األعمال أنواع يبين

 الموضوع بحسب تجارية

 .بالتبعية و الشكل و

إجراء  التجاري القانون

مختلف 

التقويمات 

حسب 

الزمن ، 

الموضوع 

 و الهدف

 سا 40

 ألشخاص أنشطة محددة حول تمعلوما تتضمن معطيات على بناء التحكم في الكفاءة :تقييم مدى 

 مدنية . وأعمال تجارية أعمال إلى يصنفها المتعلم / 0

 وبالتبعية. والشكل الموضوع بحسب تجارية أعمال إلى التجارية / يصنف األعمال9



 

  21                                                         وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 التدرجات السنوية

 الميدان المفاهيمي الثالث : القانون التجاري

الوحدة  التعلمأهداف  الكفاءة

 التعلمية

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

 المحل مفهوم يبين

 و التجاري

 عناصره يستخلص

 األساسية

 ـ تحديد مفهوم 

 المحل التجاري  

 ـ تحديد العناصر 

 المادية للمحل   

 التجاري  

 ـ تحديد العناصر 

 المعنوية للمحل   

 التجاري  

الوحدة 

 10رقم :

المحل 

 التجاري

 التجاري المحل تعريف .1

 التجاري المحل عناصر. 2

 المادية العناصر .1.2

 أ. البضائع

 ب. المعدات و األدوات الصناعية

 . العناصر المعنوية2.2

 أ. االتصال بالزبائن

 السمعة التجاريةب. 

 ج. االسم التجاري

 د. الحق في االيجار

هـ. حقوق الملكية األدبية و الفنية و 

 الصناعية

 :المكتسبات القبلية

بعناصر أصول ـ التذكير 

الميزانية لمادة التسيير 

 المحاسبي و المالي

 ـ التذكير بالحقوق العينية

 الحقوق المعنويةو

 المهمات:

 المعنوية العناصر ـ يبين

 .التجاري للمحل  
  المادية ـ يبن العناصر

 .التجاري للمحل  

 ستناد للقانونالابـ 

 الجزائري التجاري

إجراء مختلف 

التقويمات 

حسب الزمن ، 

الموضوع و 

 الهدف

 سا 40

 .معنوية عناصر و مادية عناصر إلى بتصنيفها المتعلم يقوم اقتصادية مؤسسة أصول جرد تتضمن معطيات من انطالقا   تقييم مدى التحكم في الكفاءة :
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 التدرجات السنوية

 الميدان المفاهيمي الثالث : القانون التجاري

الوحدة  أهداف التعلم الكفاءة

 التعلمية

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

حدد
ي

 
وم

مفه
 

ق
ورا
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