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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

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

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

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

 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 تقتضيه وفق مناسبة يرونها التي - للمحاكاة ياآلل اإلعالم أجهزة أو التكنولوجيا لمادة المخبرية التجهيزات توفر

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

 
 البيداغوجي التنفيذ كيفية تخص هامة، تربوية توجيهات لها المرافقة الوثائق و 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 تقديم و خطيا، انجازها نسبة تقييم من المتابعة و الرقابة هيئات تكليف و تنفيذها، آجال باحترام

 .تنفيذه في التدرج و المنهاج تنفيذ بين شاسع الفرق كون البديل تقديم بغرض بإلحاح الموضوع طرح إعادة إلى دفعنا مما تراكميا،

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

 و لدى الحشو و كالتلقين سلبية ممارسات عنه ترتب مما لالمتحانات للمتعلمين الجدي التحضير بدعوى الحيثيات و الجزئيات

 . عالمات منح على التقييم اقتصر و ، تعليل أو تحليل دون االسترجاع و الحفظ

 و المتعلم قدرات و التعلم وتيرة باحترام المنهاج تنفيذ بها يتم التي الكيفية على يركز التعلمات لبناء السنوي التدرج أي الثاني بينما

 اعتبر تربوي. كما عمل ألي وصول نقطة و منطلق بمثابة الكفاءة هذه تكون و للمنهاج، منظما مبدأ الكفاءة واعتبار استقالليته،

 التمثيالت و األمثلة بأقل للمادة المهيكلة المفاهيم شبكة إطار في .الموارد الكفاءة تخدم التي الموارد من كمورد المعرفية المحتويات

 .المستهدفة الكفاءات إلى الموصلة
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 المادة ميادين وفق التعلمات بناء في السنوي التدرج

 من مرحلة التعليم الثانوي:ملمح التخرج 

 يتمثل في اكتساب مجموعة من الكفاءات والمهارات التي تسمح بتحضير المتعلم المتحان البكالوريا وينتج عن التحضير :

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

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

 والمصطلحات الضرورية )اكتساب لغة متخصصة(. ةوالمالية والقانوني االقتصاديةالتحكم في المعايير والمفاهيم األساسية المحاسبية و 

  دها وتحليلها بكيفية صحيحة من خالل المالحظة العلمية وانتقا واالجتماعية االقتصاديةالقدرة على البحث عن المعلومات الخاصة بالظواهر

 االستنباط( وروح النقد العلمي.و )االستدالل

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

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

 .إعداد واستعمال الوثائق الختامية في مجال التسيير والمحاسبة 

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

 تحليلها واستخالص النتائج(. ، ميزانية )قراءة حدة اقتصاديةالتحكم في المفاهيم القاعدية التي تسمح بتشخيص و 

 .التمكن من االندماج في العمل الجماعي واكتساب روح المسؤولية والمبادرة 
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 القتصاد والمناجمنتثانوي لتدريس مادة ا الثانية للسنة الختامية الكفاءات

 :إلى إكساب المتعلمين الكفاءات الختامية التالية جمنتانالمويسعى منهاج االقتصاد 

ً واألساسية  االقتصاديةالمصطلحات والتحكم في المفاهيم . 1  .استعمالها استعماالً صحيحاً شفهياً كتابيا

 .اتخاذ مواقف واضحة واعيةو االجتماعي و فهم المحيط االقتصادي . 2

 .حاالت محاسبيةو ضعيات المكتسبة في معالجة و االقتصاديةتطبيق المعارف . 3

 ا.يمثلها بيانيو كتابياً و يفسر تطورها شفهياً و اجتماعية و ظواهر اقتصادية و يحلل وضعيات . 4

 .روح النقد المبادرة انطالقاً من وثائق علميةو يطبق مهارات التفكير باستخدام دقة المالحظة . 5

 .تفسير وتنبؤو ، بتباع روح البحث العلمي من مالحظة البحثو المشاركة في العمل الجماعي . 6

 .استخدام وسائل االتصال الحديثة في مجال التخصصو محيط العالم الخارجي من خالل االطالع التفتح على . 7
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 االقتصادي النشاط :األول المفاهيميالميدان 

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

 
ط

شا
الن

 
ي

صاد
القت

ا
 

ونه
ضم

وم
. 

ـ تحديد المشكلة 

  االقتصادية

ـ تحديد مضمون النشاط 

 االقتصادي

حدة رقم 
و
ال

0
1

 
ئ

: المباد
ا 

أل
ط

شا
سية للن

سا
 

ي
صاد

القت
ا

 

 .االقتصاديةالمشكلة . 1

 .االقتصاديةالمشكلة  . مفهوم1.1

 . . الحاجات2.1

 أ. تعريف الحاجات 

 ب. خصائص الحاجات

 ج. تصنيف الحاجات

 )األموال( الخيرات .3.1

 أ. تعريف الخيرات

 ب. تصنيف الخيرات 

 الحرة . الخيرات1 .ب

  االقتصادية . الخيرات2ب 

 االقتصاديةتعريف الخيرات   -

  االقتصاديةأنواع الخيرات   -

  قتصادياالالنشاط . 2

 قتصاديالاتعريف النشاط . 1.2

 قتصادياالمضمون النشاط . 2.2

 المكتسبات القبلية:

بتعريف العون ـ التذكير 

 األولىاالقتصادي للسنة 

 المهمات:
 المشكلة مفهوم ـ يحدد

 االقتصادية
 النشاط مضمون يحددـ 

 االقتصادي

  فقرةأو  ـ تقديم نص
  حول المشكلة  

 .االقتصادية   
  من ـ تقديم مجموعة

 .عائلة أنشطة  
 في المتعلم يرتبـ 

  أنشطة جدول

 طرف من منجزة

 مجموعة أو فرد

 :إلى أفراد من
 متعلقة أنشطة

التبادل، باإلنتاج*  

 .االستهالك

تقويم 

 تشخيصي

للوقوف على 

مدى 

 استعدادهم

 الكتساب

 جديدة خبرات

 ويم بنائيتق

تقديم أسئلة 

مكن المدرس ت

من الحصول 

على نوع من 

التغذية 

 الراجعة

 سا 30

 خيرات    فيه الحاجات األساسية والثانوية، ويرتب  جدول ملء المتعلم من خيرات يطلبو الحاجات من مجموعة تتضمن معطيات تقديم: تقييم مدى التحكم في الكفاءة

 غير مادي ) معنوية( مادية و                                       
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 االقتصادي النشاط :األول المفاهيميالميدان 
 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول استعمال 

 السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

 ـ يحدد

 بين العالقات

 فئات مختلف

 األعوان

 .االقتصاديين

ـ تحديد األعوان 

  االقتصاديين
ـ إبراز العالقات 

بين األعوان 

 االقتصاديين

 02الوحدة رقم 

عوان األ: 

 قتصاديوناال

 قتصاديوناالعوان ألا تعريف. 1

  قتصاديوناالعوان ألا فئات. 2

 ت. الالعائ. 1.2

 .3.2 االقتصاديةالمؤسسات . 2.2

 المالية  المؤسسات

 دارات العموميةاإل. 4.2

 )العالم الخارجي)  الخارج.5.2

 المكتسبات القبلية:
بدرس األعوان التذكير ـ 

 ولى ثانوية األللسن االقتصاديين

 المهمات:
 هي ما سيقوم به المتعلم()

االقتصاديين األعوان يحددـ 
 بين العالقات يبرز -

 االقتصاديين األعوان

 تحتوي ـ تقديم وثيقة

 أنشطة مجموعة

النشاط  ألعوان

 .االقتصادي

 تقويم تشخيصي
موارد لفحص 

 سابقة
 تقويم بنائي

 تقديم أسئلة
    تصحيح قصد 
الفورية  أخطائه

 أثناء التنفيذ

 سا 30

 االقتصاديينوضعية ينجز من خاللها مخططا للعالقات بين األعوان  تقديم: تقييم مدى التحكم في الكفاءة

 

 

 االقتصادي النشاط :األول المفاهيميالميدان 
 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 المعالجةو 

الحجم 

 الساعي

حدد
ي

 
ت

التدفقا
 

شئة
النا

 
ن

بي
 

ن
وا

ع
أل
ا

 
ن

صاديي
القت

ا
 

الل
خ

 
ورة

الد
 

صادية
القت

ا
. 

ـ التمييز بين 

التدفقات الحقيقية و 

 المالية

ـ تبيان طبيعة 

 االقتصاديةالدورة 

 الوحدة رقم :

الدورة  00

 االقتصادية

  االقتصاديةالتدفقات .1

 تعريف التدفقات.1.1

 التدفقاتأنواع . 2.1

 أ. التدفقات الحقيقية

 ( النقدية)  ب. التدفقات المالية

  االقتصاديةالدورة . 2

 االقتصاديةتعريف الدورة . 1.2

 الدورة الحقيقية. 2.2

 الدورة المالية .3.2

 المكتسبات القبلية:

ـ اإلشارة إلى الوحدة 

التعلمية ) التدفقات و 

إثباتها( مادة التسيير 

 المحاسبي

 المهمات:
 التدفقات بين ـ يميز

 المالية و الحقيقية
 الدورة طبيعة يبينـ 

 االقتصادية

 شكلـ تقديم 

 لعالقات تخطيطي

 األعوان

 االقتصاديين
 مخططـ تقديم  

 .االقتصادية للدورة
 من انطالقاـ 

 اقتصادية وضعية

 منها يستخلص

 التدفقات 

تقويم 

 تشخيصي

 تقديم أسئلة ...

 

 تقويم بنائي

تقديم أسئلة 
..... 

 سا 30

 وضعية مركبة يستخرج منها أنواع التدفقات و يصنفها في جدول تقييم مدى التحكم في الكفاءة : تقديم



 

  8                                                                     وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 التدرجات السنوية

 مفاهيمي الثاني : اإلنتاج و عوامل اإلنتاجالميدان ال

الوحدة  أهداف التعلم الكفاءة

 التعلمية

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي
ن

يبي
 

ل
شكا

أ
 

ج
إلنتا

ا
 

 و
حدد

ي
 

القيمة
 

ضافة
الم

. 

 ـ تبيان أشكال 

 اإلنتاج  

 ـ تحديد القيمة 

 المضافة  

 الوحدة رقم :

 اإلنتاج 00

 نتاج إلتعريف ا. 1

 نتاج إلأهمية ا. 2

 نتاج إلأشكال ا. 3

 السلعينتاج إلا. 1.3

 نتاج غير السلعي إلا .2.3

  ) القيمة المضافة)نتاج إلقياس ا. 4

 مفهوم القيمة المضافة. 1.4

 حساب القيمة المضافة. 2.4

 المكتسبات القبلية:
بمضمون  ـ التذكير 

النشاط االقتصادي 

 اإلنتاج 

 المهمات:
  .اإلنتاج شكلي ـ يحدد

المضافة القيمة يحسبـ 

 ـ تقديم وثيقة

 إنتاج على تحتوي

 إنتاج و سلعي

سلعي غير
 محاسبية و وثيقة

 على تحتوي

 و منتجات

 .استهالكات
 خالل منـ 

 معطيات

 لمؤسستين

 النشاط مختلفتي

 المتعلم يحسب

 المضافة القيمة

 .منهما لكل

تقويم 

 تشخيصي

............... 

 تقويم بنائي

.................. 

 سا 30

 معطيات يصنف من خاللها أشكال اإلنتاج و يقوم بحساب القيمة المضافة تقديم تقييم مدى التحكم في الكفاءة :
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 الميدان المفاهيمي الثاني : اإلنتاج و عوامل اإلنتاج
 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

 شروط ـ يحدد

  عوامل تنسيق

 اإلنتاج  

  دور يحدد ـ 

  التقني التقدم  

  عملية في   

 .اإلنتاج  

 ـ تحديد عوامل 

 اإلنتاج و دور   

 كل واحد منها   

 في العملية    

 اإلنتاجية   

 ـ قياس إنتاجية 

 عوامل اإلنتاج  

 المؤشرات  ـ

 الديمغرافية  

ـ تنسيق عوامل 

 اإلنتاج

 00:الوحدة رقم

نتاج إلعوامل ا

 وتنسيقها

 العامل الطبيعي. 1

 تعريفه. 1.1

 مكونات العامل الطبيعي. 2.1

 نتاجيةإلدوره في العملية ا .3.1

 تقييم العامل الطبيعي. 4.1 

 العمل. 2

 تعريف العمل. 1.2

 العمل. ضرورة .2.2

 تقسيم العمل. 3.2

 العمل  المظهر الديمغرافي في.4.2

 الدراسة الكمية للسكان أ.

 ب.الدراسة النوعية للعمل

 رأس المال . 3

 تعريفه. 1.3

 أهميته. 2.3

 أشكاله .3.3

 نتاجإلتنسيق عوامل ا. 4

 نتاجإلمفهوم تنسيق عوامل ا. 1.4

 اإلنتاج شروط تنسيق عوامل. 2.4

 . اإلنتاجية3.4

 . التقدم الفني5

 . تعريفه1.5

 . مصادره2.5

 . آثاره3.5

 المكتسبات القبلية:
بتعريف االنتاج ـ التذكير 

و جعله المنطلق في تقديم 

 الدرس

 المهمات:
  التكاملي الدور ـ يبرز

  في اإلنتاج لعوامل  

.اإلنتاج عملية  
  اإلنتاجية دور يوضح ـ

  تنسيق فعالية قياس في  

اإلنتاج عوامل  
  التقني التقدم آثار ـ يبين

 .اإلنتاجية العملية في  

 معطياتـ تقديم 

 عملية عن عددية

 عاملي تنسيق

 رأس و العمل

 مؤسسة في المال

 عند اقتصادية

 .معين إنتاج حجم

 ـ تقويم 

 تشخيصي

 

 

 

 

 

 

 ـ تقويم بنائي

 

 سا 20

إنتاجية كل  بحساب المتعلم يقوم، ينتجان نفس السلعة  مختلفتينمؤسستين  في المال رأس و العمل عاملي عن عددية معطيات تقديمتقييم مدى التحكم في الكفاءة : 

 عنصر من عاملي العمل و رأس المال و إنتاجية تنسيق عوامل اإلنتاج و إبداء الرأي.
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 مفاهيمي الثالث : الدخل و تخصيصهالميدان ال

الوحدة  أهداف التعلم الكفاءة

 التعلمية

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

 ـ يحدد

الدخل و 

  يخصصه

تحديد أنواع ـ 

 االستهالك

ـ تحديد العوامل 

المؤثرة في 

 االستهالك

ـ إبراز العالقة بين 

 االستهالكالدخل و

الوحدة 

 00رقم :

الدخل و 

 تخصيصه

 تعريف الدخل الوطني. 1

 تخصيص الدخل الوطني. 2

  االستهالك. 3

 االستهالك تعريف .1.3

  االستهالكأنواع . 2.3

 ئيالوسيط والنها االستهالكأ ـ 

 جيالفوري والتدري االستهالكب ـ 

 عيالفردي والجما ج. االستهالك

 االستهالك يالعوامل المؤثرة ف. 3.3

 والدخل االستهالك ينقة بالالع. 4.3

 المكتسبات القبلية:
بعملية ـ التذكير 

كعنصر من  االستهالك

 النشاط االقتصادي

 المهمات:
  المؤثرة العوامل ـ يحدد

 .االستهالك في  
 االستهالك عالقة ـ يحدد

 حساب خالل من بالدخل

 الميل و المتوسط الميل

 .ستهالكلال الحدي

 معطيات مـ تقدي

 عن عددية

 من مستويات

 وكيفية الدخل

 تخصيصه

 لالستهالك

 ً  من ـ انطالقا

 يصنف معطيات

 أنواع التلميذ

 في االستهالك

 يحسبو جدول

 المتوسط الميل

 الحدي الميل و

 و لالستهالك

 .يفسرهما

تقويم 

 تشخيصي

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 30

 .ويفسرهما لالستهالك الحدي الميل و المتوسط الميل، يحسب من خاللها المتعلم  والدخل االستهالك عنمعطيات عددية  تقديمتقييم مدى التحكم في الكفاءة : 
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 التدرجات السنوية

 الميدان المفاهيمي الثالث : الدخل و تخصيصه

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي
ن

يبي
 

القة
الع

 
ن

بي
 

ك
ال

ه
ست

ال
ا

 
 و

خار
الد

ا
 

 و
ستثمار

ال
ا

 

ـ تحديد العوامل 

المؤثرة في 

 االدخار

ـ حساب الميل 

المتوسط والحدي 

لالدخار 

 تفسيرهماو

تبيان أهمية ـ 

و تحديد  االستثمار

 مصادره

 00الوحدة رقم :

تخصيص الدخل 

  االدخارـ 

 ستثمارالوا

  االدخار. 1

 هميتهأو االدخارتعريف . 1.1

 االدخارأنواع . 2.1

 ختياريالا االدخارأـ      

 جباري إلا االدخار -ب     

 االدخارالعوامل المؤثرة في . 3.1

 ستثمار الا. 2

 هميتهأستثمار والتعريف ا .1.2

  االستثماراتتصنيف . 2.2

  االستثماراتعملية تمويل  . 3.2

 تعريف عملية التمويل أ .

 ب. مصادر التمويل 

 المكتسبات القبلية:
بتخصيص ـ التذكير 

 الدخل إلى جزئين

 المهمات:
 المؤثرة العوامل ـ يحدد

 االدخار في
 من كل عالقة يحددـ 

 االدخارو االستهالك

 حساب خالل من بالدخل

 والميل المتوسط الميل

 لهم الحدي

 الداخلية المصادر ـ يبين

 الخارجية المصادر و

 .االستثمارات لتمويل

ً ـ   من انطالقا

عددية  معطيات

 الدخل عن

 يحسب االدخارو

 الميل المتعلم

 الميل و الحدي

 لالدخار المتوسط

 .يفسرهما و
 

 تقوم تشخيصي

 

 

 

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 23

 .ويفسرهما لالستهالك الحدي الميل و المتوسط الميليحسب من خاللها المتعلم  ، والدخل االدخار عنتقديم معطيات عددية يم مدى التحكم في الكفاءة: تقي
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 التدرجات السنوية

 االتقتااديةالمؤسسة  مفاهيمي الرابع:الميدان ال

 السير المنهجي للوحدة الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة
 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 
 استعمال السندات

التقويم 
المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 
 الساعي

 الدور ـ يبرز
 االقتصادي

 االجتماعيو
 للمؤسسة

 االقتصادية
 ويبين

 عالقاتها
 .بمحيطها

 يصنف ـ 
 المؤسسات
 االقتصادية

 لمعيار وفقا  
النشاط و 
المعيار 
و  القانوني

 .معيار الحجم

ـ إبراز الدور 
 االقتصادي

واالجتماعي 
 للمؤسسة

 االقتصادية
إظهار عالقة ـ 

المؤسسة 
 بمحيطها

تصنيف ـ 
المؤسسات 
وفقا  االقتصادية

 :للمعايير التالية

 النشاط 

 القانوني 

 الحجم 

 8 الوحدة رتقم:
مدخل إلى 
المؤسسة 
 االتقتاادية

 االقتصادية. تعريف المؤسسة 0

 االقتصادية. خصائص المؤسسة 9

  االقتصادية. دور المؤسسة 3

  االقتصادية. تصنيف المؤسسات 4

 معيار النشاط . 0.4

 . المعيار القانوني9.4

 . معيار الحجم3.4

 . المؤسسة ومحيطها5

 المحيط االقتصادي. 0.5

 . المحيط القانوني9.5

 . المحيط السياسي 3.5

الثقافي و . المحيط 4.5

 التكنولوجي 

 المكتسبات القبلية:
بما ورد في ـ التذكير 

و  الوحدة ) المؤسسة
التسيير ( مادة التسيير 

 المحاسبي و المالي
 (9) س     

 المهمات:
 المؤسسة ـ يعرف

 ويحدد االقتصادية
 االقتصادي دورها

 االجتماعيو
 المؤسسات ـ يصنف

 االقتصادية
 المؤسسة عالقات ـ يحدد

 .بمحيطها

 بطاقة ـ تقديم

 لمؤسسة وصفية
 .اقتصادية
 جدولـ تقديم 
 لبطاقات تلخيصي
 تخص وصفية

 من مجموعة
 المؤسسات
 االقتصادية
 من ـ انطالقا  
 تتعلق معطيات
 من بمجموعة
 يقوم المؤسسات

 بتصنيفها المتعلم
 وفقا   جدول في

 لمعيار النشاط
 القانوني والمعيار

 .الحجم معيار و

تقويم 
 تشخيصي

 
 
 

 تقويم بنائي

 سا 18

 مجموعة مؤسسات اقتصادية تنشط في محيطات مختلفة يصنفها المتعلم في جدول حسب المعايير و المحيطات التي درست  تقديمتقييم مدى التحكم في الكفاءة : 
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 التدرجات السنوية

 االقتصاديةالمؤسسة  الميدان المفاهيمي الرابع:

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

و 
سة 

س
ؤ
سبة للم

س بالن
ور التقيي

يبرز د

ك
هل

ست
الم

 

ـ تحديد خصائص 

 التقييس و أهدافه

 أنواع ديحدتـ 

 المواصفات

ـ تحديد عالقة 

التقييس باإلنتاج و 

 التوزيع

 9 الوحدة رقم :

 لمؤسسة وا

 التقييس

 ساسيةأمفاهيم . 1

 تعريف التقييس . 1.1

 خصائص التقييس. 2.1

 أنواع المواصفات. 3.1

 أـ حسب الموضوع 

 ساسيألحسب النظام ا ـ ب

 . أهداف التقييس4.1

 . التقييس في المؤسسة2

 باإلنتاجقة التقييس الع.1.2

 قة التقييس بالتوزيعالع. 2.2

 حماية المستهلك -أ 

 ئةحماية البي -ب 

 المكتسبات القبلية:

ـ اإلشارة إلى شروط 

 السالمة المرورية

 المهمات:

التقييس خصائص يحددـ 

المواصفات أنواع يحددـ 

 التقييس فائدة يبرزـ 

 و للمنتج بالنسبة

 .البيئة حماية و المستهلك

 لشرح ملصقاتـ 

 منتج مواصفات

 وإرشادات

 االستعمال

ً ـ   من انطالقا

 منتجات مجموعة

 يستخلص متنوعة

 خصائص منها

 .التقييس

 

تقوم 

 تشخيصي

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 30

 التقييس خصائص يستنتج الخ،...والتعبئة األمن و الجودة حيث من المنتوج في المطلوبة المواصفات تتضمن وثيقةتقديم تقييم مدى التحكم في الكفاءة : 
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 التدرجات السنوية

 االقتصاديةالمؤسسة  الميدان المفاهيمي الرابع:

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

حدد
ي

 
ل
ح

مرا
 

ي
عمليت

 
ن

وي
التم

 
 و

ق
وي

س
الت

. 

 التموينـ تحديد عملية 

 ـ تحديد عملية التسويق
 10الوحدة رقم :

لمؤسسة ا

و  االقتصادية

 الوظيفة التجارية

 االقتصادية. وظائف المؤسسة 1

 . تعريف الوظيفة1.1

 . أنواع الوظائف 1.1

 . الوظيفة التجارية1

 . التموين1.1

 أ . تعريف التموين

 ب. عملية الشراء

 * تعريف عملية الشراء

 * مراحل عملية الشراء

 ج. تسيير المخزونات

 . التسويق1.1

 أ. تعريف التسويق

. المراحل المتعلقة بمراحل  ب

 التسويق

 دراسة السوق 
 قنوات التوزيع 
 اإلشهار 
 ترقية المبيعات 
 حماية المستهلك 

 المكتسبات القبلية:
ـ التذكير بما جاء في 

 الوحدة الرابعة 

) العمليات التجارية و 

لمادة  وثائقها (

التكنولوجيا  فرع تسيير 

 و اقتصاد (

 المهمات:
 عملية مراحل ـ يحدد

الشراء
 عملية مراحل ـ يحدد

 .التسويق

 مخططـ تقديم 

هيكل  يمثل

 .للمؤسسة وظيفي
ً ـ   من  انطالقا

 نشاط موضوع

 يتم المؤسسة

 مراحل تناول

 الشراء عملية

تقويم 

 تشخيصي

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 30

ً  المتعلم ينجزمعطيات مختلفة  تقديمتقييم مدى التحكم في الكفاءة :   .المنتوج تسويق مراحل الشراء و مختلف فيه يبين مخططا
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 التدرجات السنوية

 جمنت ) علم التسيير(مفاهيمي الخامس : المناالميدان ال

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي
ن

يبي
 

ور
د

 
سير

الم
 

ي
ف

 
ظمة

المن
. 

ـ تحديد مفهوم 

 المسير المنظمة و

 ـ تحديد مهارات

 المسير

 11الوحدة رقم :

المبادئ األساسية 

 جمنتللمنا

 جمنت. تعريف المنا1

ائف األساسية لعملية . الوظ1

 التسيير

 المسير. المنظمة و3

 . تعريف المنظمة1.3

 . المسير 1.3

 أ. تعريف المسير

 المسيرب. مهارات 

 ج. دور المسير

 المكتسبات القبلية:

الوحدة  ـ اإلشارة إلى

األولى لمادة التسيير 

 المحاسبي و المالي

 (2 نةسال) 

 المهمات:

 الوظائف ـ يحدد

 التسيير لعملية األساسية

 .المسير دور ـ يبين

 يمثل ـ تقديم  مخطط

 .ما منظمة وظائف
 مجموعة خالل منـ 

 المتعلقة األعمال من

 المتعلم يقوم بالتسيير

 بربطها

 من يناسبها ما مع

 األساسية الوظائف

 .للتسيير

تقويم 

 تشخيصي

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 30

 للتسيير األساسية بالوظائف يربطها و صنف المتعلمي مؤسسته مستوى على المدير بها يقوم التي األنشطة من مجموعة تقديم :تقييم مدى التحكم في الكفاءة 
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 التدرجات السنوية

 ) علم التسيير( المناجمنتالميدان المفاهيمي الخامس : 

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي
حدد

ي
 

ور
د

 
ط

طي
خ

الت
و 

 
ظيم

التن
 

ي
ف

 
عملية
 

سيير
الت

.
 

ـ تحديد أنواع 

 وأهداف التخطيطـ

 ـ 

 12الوحدة رقم :

 التنظيمالتخطيط و 
 . التخطيط1

 . تعريف التخطيط1.1

 . أنواع التخطيط1.1

 . أهداف التخطيط3.1

 . التنظيم1

 . تعريف التنظيم1.1

 . خطوات عملية التنظيم1.1

 . أنواع التنظيم الهيكلي3.1

 أ. حسب الوظائف

 المسئوليةب. حسب تدرج 

 * المستوى التأسيسي

 * المستوى اإلداري

 * المستوى العملي

 المكتسبات القبلية:
بما درس في ـ التذكير 

 11الوحدة التعلمية رقم 

 المهمات:
 وأهداف أنواع ـ يحدد

.التخطيط
 أنواع و خطوات يحدد ـ

 .التنظيم

 األستاذ يستعينـ 

 لتوضيح بمخطط

 التنظيمي الهيكل

 حسب للمؤسسة

 و الوظائف تدرج

 المسؤوليات تدرج

تقويم 

 تشخيصي

 

 

 

 

 تقويم بنائي

 

 سا 30

 :تقييم مدى التحكم في الكفاءة 
 .القاعدة إلى القمة من المؤسسة مستوى على القرار نزول المتعلم تدرج يبين، مخطط من انطالقا   (0
 .، و حسب الوظائف أسفل إلى أعلى من المسؤوليات تدرج حسبللمؤسسة  الهيكليإنجاز التنظيم  من خاللهايتم تقديم وضعية مركبة حول التنظيم  (9
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 التدرجات السنوية

 ) علم التسيير( المناجمنتالميدان المفاهيمي الخامس : 

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم الكفاءة

 )تدرج المهمات(     

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

حدد
ي

 
ور

د
 

القيادة
و 

 
الرقابة
 

ي
ف

 
عملية
 

سيير
الت

. 

إبراز أهمية ـ 

صنع و اتخاذ 

 القرار

 10الوحدة رقم :

 القيادة و الرقابة
 . القيادة1

 همية اتخاذ القرارأ. تعريف و1.1

 . خصائص القرار1.1

 معايير القرار 3.1

 القرار. المسير و1.1

 موضوع القرار أ .

 ب. مستوى القرار

 ج. أنواع القرار

 . الرقابة1

 . تعريف الرقابة1.1

 . مستويات الرقابة1.1

 المكتسبات القبلية:

 شارة إلى قرارات ـ اإل

 مجلس القسم   

 المهمات:
 و موضوع ـ يبين

القرار أنواع و مستوى
 .الرقابة مستويات ـ يحدد

 ـ تقديم وثائق

 إدارية لقرارات

 متنوعة
 

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 30

 وضعية مركبة يستنتج المتعلم من خاللها: تقييم مدى التحكم في الكفاءة : تقديم

 .وثقة بحماس بها المكلفين تنفيذ األعمال قصد المنظمة أعضاء من اآلخرين قدرات استقطاب فن القيادةاعتبار ـ 

 المناسب. الوقت في المنظمة تعترض التي والصعوبات المشاكل حل إلى القرار ـ سعي

.وجدت إن االنحرافات تصحيح أجل من اإلنجاز(الفعلي) األداء وبين المسطرة األهداف بين المقارنة أساس على الرقابة ـ تقوم

 .األخرى الوظائف من غيرها من أكثر التخطيط بوظيفة الرقابة وظيفة ـ ارتباط

 

 ساعة 80السنوي  الحجم الساعي

  


