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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 املقدمة:
 

التعليم الثانوي    ( تضع مديرية19من وزارة التربية الوطنية لضمان تنفيذ املناهج التعليمية في ظل الظروف االستثنائية )كوفيد  وَسعيا،  2022ــ    2021للموسم الدراس ي  اتحضير 

الوطنية  العام   للتربية  العامة  بالتنسيق مع املفتشية  أيدي  والتكنولوجي  للتعلمات  السيدات والسادة املفتشين واألساتذةبين  بما  بصفة استثنائية    لة ، املعدالتدرجات السنوية 

  يتماش ى والحجم الزمني املتاح.

هذا التخطيط بعامل الوقت الذي يجب  يشكل التخطيط لتنفيذ املناهج التعليمية عامال مؤثرا في تحقيق أهداف العملية التعليمية /التعلمية و تنمية كفاءات املتعلمين، يرتبط  

لتعلمات أداة بيداغوجية أساسية توضح كيفية تنفيذ املناهج التعليمية   أن ينظر إليه كمورد من املوارد املتاحة التي ينبغي استثمارها بالشكل األمثل، تشكل  التدرجات السنوية ل

 بحيث: 

 تراعي التوافق بين حجم التعلمات والزمن البيداغوجي املتاح، ▪

 تضبط السير املنهجي للتعلمات بما يكفل تنصيب الكفاءات املستهدفة في املناهج التعليمية، ▪

 ،مثلة والتمثيالت املوصلة إلى الكفاءات املستهدفةتضمن بناء املفاهيم املهيكلة للمادة بأقل األ  ▪

 وتيرة التعلم وقدرات املتعلم واستقالليته،  مع مراعاة  تناول املضامين و إرساء املوارد تضمن   ▪

 ،  اج املوارد وحل املشكالتوعملية تقويمها  وتنمية قدرة املتعلم على إدمبين سيرورة التعلمات   فترات للتقويم املرحلي للكفاءة بما يضمن االنسجام  تقترح ▪

آليات  قراءة وفهم مبادئ و أهداف  األساتذة  نطلب من جميع  من هذا املنطلق للتدرجات السنوية    و  البيداغوجي  التعديل  بالنسبة لكل مادة وفي كل هذا  بينهم  التنسيق فيما  و 

 ودعمهم بتقديم التوضيح الالزم. مرافقة األساتذة كما نطلب من املفتشين من أجل وضعها حيز التنفيذ،  ثانوية
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 مبادئ وأهداف التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    

 
 

 اآلليات البيداغوجية واملنهجية للتعديل البيداغوجي 
 

 آليات التعديل البيداغوجي 

 الجانب البيداغوجي الجانب املنهجي

 تحديد مالمح التخرج والكفاءات املستهدفة، 

على   التعلمات  أسابيع   28توزيع  احتساب  دون  أسبوعا 

 التقويم، 

 املرحلي للكفاءة؛ضبط التقويم 

املناهج   تنفيذ  مدى  بمتابعة  يسمح  زمني  مخطط  وضع 

 التعليمية.

 املوارد املعرفية والنشاطات: -أ

تحديد الحد الالزم من املوارد الضروري لبناء الكفاءة ) 

 املوارد املهيِكلة(،  

السندات  الوثائق،  من  األدنى  الحد  استغالل 

 والنشاطات لبناء املوارد،

 شاطات في إطار حل املشكل، الدمج بين الن

البناء   تستهدف  التي  النشاطات  التقويم  ضمن  إدراج 

 التحصيلي للتعلمات،

 املمارسات البيداغوجية:-ب

لحل   مسعى  )استغاللها ضمن  الوثائق  استغالل  منهجية 

 مشكل(،

منهجية   توضح  للمتعلم،  تقدم  منهجية،  بطاقات  بناء 

الوثائق   أنماط  مختلف  منحنيات، )استغالل  جداول، 

 نصوص، أعمدة بيانية، خرائط...(، 

تعليمات   بتقديم  للمهمات  إنجازه  أثناء  املتعلم  مرافقة 

 تيسر الحل،

            

 األهداف املبادئ األساسية 

 املحافظة على الكفاءات كمبدأ منظم؛  

 املحافظة على املفاهيم املهيكلة للمادة؛ 

لدى   اإلدماج  على  القدرة  تقويم  على  مركبة املحافظة  مشكلة  من خالل وضعيات  املتعلم 

 تستهدف التقويم املرحلي للكفاءات؛

 تنصيب لدى املتعلم الكفاءات املسطرة في املناهج التعليمية؛ 

املناهج   في  املستهدفة  األساسية  التعلمات  بإرساء  يسمح  للتالميذ  ناجع  تمدرس 

 التعليمية؛  

 دراسة في املستويات األعلى تزويد املتعلم باألسس العلمية الضرورية ملتابعة ال
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 المفاهيمي األول: مبادئ أساسية في القانون مجالال

الوحدة  أهداف التعلم الكفاءة 
 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة 
 )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  

القاعدة القانونية  

 وخصائصها. 

ـ تحديد أنواع  

 القاعدة القانونية 

ـ إبراز عالقة  

 القانون بالحق و  

 األخالق    
 

  الوحدة رقم : 

القانون و    01

 القاعدة القانونية 

 . القاعدة القانونية 1

 . تعريف القاعدة القانونية1.1

 . خصائص القاعدة  1.2

 القانونية        

 . أنواع القاعدة القانونية 3.1

 أ. القواعد اآلمرة 

 ب. القواعد المكملة 

 . القانون 2

 . تعريف القانون 2.1

 
 

 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  يحدد ـ 

.القانونية   

 من ـ انطالقا  

 قانونية وضعيات 

 بعض  تتضمن

 سلوكات و تصرفات 

أشخاص يستخرج 

القاعدة خصائص 

يربطها   القانونية و

 القانونية بالقاعدة

 يصنفها و  المناسبة

و   آمرة قواعد  إلى

 يعرف و  مكملة

 . القانون

 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  02

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة:  

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

 المتعلم بين القواعد اآلمرة والمكملة. / تقديم وضعيات من خاللها يُميز 2

 .جزاء بالضرورة  عنه يترتب  ال األخالق مخالفة و أن.القانون من نطاقا   أوسع األخالق أن/ تقديم وضعية تتضمن تصرفات أفراد يستخلص منها المتعلم 3
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  ➢

 القانونية. اإليجاز في تقديم خصائص القاعدة  -
 اإلقتصار على تعريف القانون لغة و بالمعنى العام والخاص فقط.  -

 
 التعلمات الالصفية:  ➢
 التمييز بين القواعد األمرة والمكملة -
 القانون والحق  -
 القانون و األخالق  -

 
 آليات تنفيذ التعلمات الالصفية:  ➢
 إلى مراجع متعلقة بمدخل للعلوم القانونية.  اإلستناد  -

 
 توجيهات لعملية التقويم:  ➢
 تقديم وضعيات من الواقع  يبرز من خاللها المتعلم جميع مكتسباته.  -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 األول: مبادئ أساسية في القانونالمجال المفاهيمي 

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة
 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة
 )تدرج المهمات(      

توجيهات حول  
 استعمال السندات 

التقويم المرحلي  
 و المعالجة 

الحجم  
 الساعي 

 يصنف القانون

 و عام قانون إلى

 و خاص  قانون

 كل فروع يبين

 .منهما

ـ التمييز بين  

القانون العام و  

 الخاص 

 ـ تحديد فروعهما 

الوحدة  

 02رقم : 

تقسيمات  

 القانون 

 . القانون العام 1

 . تعريف القانون العام 1.1

 .أنواع القانون العام  2.1

 أ. القانون العام الداخلي

 ب. القانون العام الخارجي 

 . فروع القانون العام الداخلي3.1

 الدستوري  القانون  أ.

 اإلداري  القانون  ب.

 المالي  القانون  ج.

 الجنائي  القانون  د.

 العقوبات  قانون * 

 الجنائية  اإلجراءات  * قانون

 . القانون الخاص 2

 . تعريف القانون الخاص 1.2

 . فروع القانون الخاص 2.2

 أ. القانون المدني 

 ب. القانون التجاري 

 ج. قانون االجراءات المدنية 

 د. القانون الدولي الخاص 

 المكتسبات القبلية: 

ـ التذكير بمفهوم  

 القانون 

 المهمات:

 المتعلم يصنفـ 

 محددة قانونية وضعيات 

 لفرع النتمائها وفقا  

 القانون فروع من معين

 الخاص  و العام

 القانون فروع ـ يحدد 

 .الخاص  و العام

  القانونـ تقديم 

المدني الجزائري 

 ـ تقديم مخطط

 ألقسام توضيحي

 .القانون 

التمييز بين   -

القانون العام  

 والخاص 
 

 تقويم تشخيصي 

 
 
 
 

 بنائي تقويم  

انطالقا من  

وضعية تتضمن  

امثلة عن  

مختلف فروع  

القانون ، يطلب  

من المتعلم  

 تصنبفها 

 سا  2

 تقديم مجموعة قواعد قانونية مختلفة يطلب من المتعلم تصنيفها في جدول إلى قانون عام و قانون خاص و فروعهماتقييم مدى التحكم في الكفاءة:  -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  ➢

 . الخاص  و العام القانون فروع من معين فرع   المتعلم محددة، من خاللها يصنف قانونية وضعيات  -

 على تقديم فروع القانون العام الداخلي وفروع القانون الخاص في شكل مخطط دون شرح الفروع.  االقتصار  -
 

 التعلمات الالصفية:  ➢
➢  
 شرح فروع القانون العام الداخلي و فروع القانون الخاص. -
-  
 آليات تنفيذ التعلمات الالصفية:  ➢

 
 إلى مراجع متعلقة بمدخل للعلوم القانونية.  االستناد -

 
 توجيهات لعملية التقويم:  ➢

 
 تقديم وضعيات من الواقع  يبرز من خاللها المتعلم جميع مكتسباته.  -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

األول: مبادئ أساسية في القانونالمجال المفاهيمي   

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   03

 القانون 

. المصادر الرسمية 1  

. التشريع 1.1  

 أ. تعريف التشريع 

 ب. أنواع التشريع 

 * التشريع األساسي )الدستور(

 * التشريع العادي )القانون( 

. مبادئ الشريعة اإلسالمية 2.1  

. العرف 3.1  

 أ. تعريف العرف

. مبادئ القانون الطبيعي و  4.1

 قواعد العدالة  

التفسيرية . المصادر 2  

. القضاء 1.2  

.الفقه 2.2  

 المكتسبات القبلية: 

ـ التذكير بالقانون  

 الدستوري 

 المهمات:

 المصادر يميز و يرتب 

 التفسيرية و الرسمية

 .اإللزامية قوتها حسب 

ـ تقديم المادة األولى  

 المدني من القانون

 .الجزائري

ترتيب مصادر   -

القانون حسب  

 قوتها اإللزامية 

 تقويم  تشخيصي 

تعريف القواعد  

 القانونية 

 

 تقويم بنائي 

إنطالقا من مواد  

قانونية  و   

نصوص قانونية  

يستخرج المتعلم  

 مصادرها 

 

 

سا  04  

 .تدرجها و اإللزامية لقوتها وفقا   ويرتبها القانون مصادر مختلف المتعلم يستخرج ، مختلفة قانونية وضعيات على اعتماداتقييم مدى التحكم في الكفاءة : 
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  ➢

 

 إلى الدستور الجزائري.. االستناد  -

 ترتيب مصادر القانون حسب قوتها اإللزامية في شكل مخطط . -

 دئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة دون شرح.التطرق لمبا -

 التطرق للمصادر التفسيرية دون شرح.  -

 

 التعلمات الالصفية:  ➢
 

 التشريع الفرعي )اللوائح(   -

 عناصر العرف  -

 

 آليات تنفيذ التعلمات الالصفية:  ➢
 

 اإلستناد إلى القانون المدني الجزائري..  -
 
 توجيهات لعملية التقويم:  ➢

 
 . تقديم وضعيات من الواقع  يبرز من خاللها المتعلم جميع مكتسباته 
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 األول: مبادئ أساسية في القانونالمجال المفاهيمي 
الوحدة   أهداف التعلم  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  

 التنظيمي للقضاء 

الوحدة رقم :  

التنظيم   04

القضائي  

 الجزائري 

 مبادئه  و القضاء تعريف .1

 القضائية  السلطة .2

 القضائية  السلطة تعريف .2.1

 .للقضاء الهيكلي التنظيم .2.2

 العادي القضاء  أ.

  ـ المحاكم

  القضائية المجالسـ 

  العليا ـ المحكمة

 اإلداري القضاء  ب.

 اإلدارية  ـ المحاكم

 ـ مجلس الدولة

 . المحتوى البشري للقضاء3.2

 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

 نصوص ـ تقديم 

 الخاصة تشريعية

 .القضائي  بالتنظيم

 تقويم تشخيصي 

 

 

تقويم بنائي  

يُطلب من المتعلم  

انجاز هيكل  

تنظيمي للقضاء  

 في الجزائر 

 

 

 سا  04

 تقديم نص / أو فقرة يستخرج منها المتعلم: تقييم مدى التحكم في الكفاءة:  
.القانونية  القواعد  بتطبيق قانونا لها المخول الجهة هي القضائية السلطة أنـ 

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

 .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 ـ أن
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  ➢

 

 اإلستناد إلى الدستور الجزائري. -

 التطرق لمبادئ القضاء بدقة واختصار. -

 الهيكلي للقضاء في شكل مخطط التطرق إلى التنظيم  -

 ال توجد    التعلمات الالصفية: ➢
 
 آليات تنفيذ التعلمات الالصفية: التوجد  ➢
 
 توجيهات لعملية التقويم:  ➢

 تقديم وضعيات من الواقع  يبرز من خاللها المتعلم جميع مكتسباته 
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 الثاني : القانون المدني  المجال المفاهيمي 

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

 المهمات(

توجيهات حول  
 استعمال السندات 

التقويم المرحلي  
 و المعالجة 

الحجم  
 الساعي 

 بين يميز

 الشخص 

و  الطبيعي

 الشخص 

 االعتباري 

ـ تحديد الشخص  

 القانوني 

 ـ تحديد بداية  

الشخص   و نهاية

 القانوني 

  05 :الوحدة رقم 

 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 

و نهاية الشخص  ب .بداية

 االعتباري 

 ج. أنواع الشخص االعتباري 

 ـ الشخص االعتباري العام 

 ـ الشخص االعتباري الخاص 

 المكتسبات القبلية: 

ـ التذكير بعالقة  

 القانون بالحق 

 المهمات:

 أنواع ـ يبين

 .القانونية  األشخاص 

 المدني ـ القانون

 الجزائري  

( 25)المادة 

 التأسيسي ـ العقد 

ما لشركة

 الحالة وثائق ـ

 .المدنية

 تقويم تشخيصي 

 

 

 

 تقويم بنائي 

إنطالقا من  

وضعية تتضمن  

أشخاص قانونية  

 مختلفة. 

 سا   03

 

  التفرقة و القانونية األشخاص  المتعلم  مختلفة يحدد  وضعيات  في القانونية األشخاص  من مجموعة تتضمن  من معطيات  على اعتمادا  تقييم مدى التحكم في الكفاءة: 

 معنوية  و طبيعية أشخاص  إلى تصنيفها و   بينها                                      
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  ➢

 اإلستناد إلى القانون المدني الجزائري وقانون األسرة الجزائري.  -

 اإليجاز في التطرق لبداية ونهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي والشخص اإلعتباري.  -

 

 ال توجد    التعلمات الالصفية: ➢
 
 آليات تنفيذ التعلمات الالصفية: التوجد  ➢

 
 توجيهات لعملية التقويم:  ➢
 

 من خاللها المتعلم جميع مكتسباته  تقديم وضعيات من الواقع  يبرز
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 الثاني : القانون المدني المجال المفاهيمي 

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  
 06رقم :

مميزات  
الشخص 
 القانوني 

 الطبيعي. مميزات الشخص 1

 . االسم 1.1

 أ. تعريف االسم و أنواعه 

 ب. طرق اكتساب االسم 

 . الحالة 2.1

 أ. تعريفها 

 ب. أنواعها 

 . الموطن  3.1

 أ. تعريفه 

 ب. أنواعه 

 ج. أهميته 

 . الذمة المالية 4.1

 أ. تعريفها 

 . األهلية 5.1

 أ. تعريفها 

 ب. أنواعها 

 فيها  المؤثرة ج.العوامل

 االعتباري  الشخص  مميزات . 2

 . االسم 1.2

 المكتسبات القبلية: 

ـ التذكير بالشخص  
 القانوني 
 المهمات:

 الشخص  خصائص  يبينـ 

.الطبيعي 
 خصائص  ـ يبين

 االعتباري  الشخص 

يتم شرح كل عناصر   -

 .األهلية 

 المدني القانونـ 

 .الجزائري

 التجاري ـ القانون

.الجزائري
 الحالة ـ قانون

 .المدنية

تقويم  

 تشخيصي 

 
 
 
 

 تقويم بنائي 

إنطالقا من  

وضعيات   

تتضمن  

مميزات  

الشخص 

الطبيعي و  

مميزات  

الشخص 

 اإلعتباري 

 سا  10
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 . الحالة 2.2

 . الموطن 3.2

 .الذمة المالية 3.2

 .االهلية 4.2

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

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

 

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  ➢

 إلى القانون المدني الجزائري   االستناد  -

 ونهاية الشخصية القانوني للشخص الطبيعي. اإليجاز في التطرق لبداية  -

 في أنواع الجنسية يتم التطرق للجنسية األصلية و الجنسية المكتسبة عن طريق الزواج فقط. -

 عدم التطرق لتحديد درجات القرابة . -

 على أنواع الموطن دون شرح.  االقتصار -

 االقتصار على تعريف الذمة المالية فقط للشخص الطبيعي. -

 (االعتباري اإليجاز في تقديم مميزات الشخص المعنوي ) -

    التعلمات الالصفية: ➢
 االسم بالنسبة  للشخص الطبيعي   خصائص  -
 حماية االسم بالنسبة للشخص الطبيعي  -
 اكتساب الجنسية عن طريق التجنس  -
 درجات القرابة.  -
 شرح أنواع الموطن  بالنسبة للشخص الطبيعي.  -
 بيعي. أهمية الذمة المالية للشخص الط -
 آليات تنفيذ التعلمات الالصفية:   ➢
 القانون المدني الجزائري.  -
 توجيهات لعملية التقويم:  ➢

 تقديم وضعيات من الواقع  يبرز من خاللها المتعلم جميع مكتسباته 
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 
 

الثاني: القانون المدني المجال المفاهيمي   

الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة

 التعلمية 

 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة

)تدرج المهمات(        

توجيهات حول استعمال  

 السندات 

التقويم المرحلي  

 و المعالجة 

الحجم  

 الساعي 

يميز بين  

الحقوق  

السياسية و  

الحقوق المدنية  

العامة و  

 الخاصة 

ـ تعريف الحق و  

 أركانه 

ـ تحديد أنواع  

 الحقوق 

) التركيز على  

الحقوق المالية بما  

ملمح   يتماشى و

 التخرج 

 الوحدة  

  :7رقم 

 الحقوق 

 الحقوق  تعريف .  1

 الحقوق  أنواع .2

 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: 

ـ التذكير بأهلية األداء  

)ما للشخص من حقوق  

و ما عليه من  

 التزامات(  

 المهمات:

 .الحقوق أنواع ـ يحدد 

 الحقوق أنواع ـ يبين

 .المالية

 القانون أحكام على ـ يعتمد 

 المدني

 أنواع لتحديد  الجزائري

 .الحقوق 

ـ تقديم مخطط تقسيمات  

 : الحقوق 

 سياسية. الحقوق ال -1

 :  الحقوق المدنية   -2

 حقوق عامة  أ ـ 

 : حقوق خاصةب ـ 

 حقوق عائلية  ـ 

 )أسرية(     

 حقوق مالية ـ 

 الحقوق المالية : 

 حقوق عينية ـ 

   شخصية  ـ 

 أو الذهنية   معنوية ـ  

إجراء مختلف  

 التقويمات   

  حسب الزمن ،

الموضوع و  

 الهدف 

 

سا  04  

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة:

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

  .صحيحة  بصفة  بينها  بالربط المتعلم  يقوم الحقوق  من مجموعة تقابلها  القانونية  التصرفات  من  مجموعة تقديم -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 الممارسات البيداغوجية الصفية: آليات تنفيذ  ➢
 

 للدستور الجزائري  والقانون المدني الجزائري.  االستناد  -

 يتم التطرق ألنواع الحقوق السياسية دون شرح. -

 اإليجاز في التطرق ألنواع الحقوق المدنية دون التطرق لحقوق األسرة و الحقوق المالية. -

 ق الشخصية. اإليجاز في التطرق ألنواع الحقوق العينية و الحقو  -

 عدم التطرق للحقوق المعنوية أو الذهنية واألدبية.  -

 

    التعلمات الالصفية: ➢
 

 شرح الحقوق السياسية.  -

 حقوق األسرة   -

 الحقوق المالية.  -

 الحقوق المعنوية أو الذهنية واألدبية.  -

 

 آليات تنفيذ التعلمات الالصفية:   ➢
 

 القانون المدني الجزائري. االعتماد على مواد  -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

الثاني: القانون المدني المجال المفاهيمي   
الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة

 التعلمية 
 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة

)تدرج المهمات(        
توجيهات حول  
 استعمال السندات 

التقويم  
المرحلي و  
 المعالجة

الحجم  
 الساعي 

 بين يميز

 و العقارات 

 المنقوالت 

ـ التمييز بين   

 األموال 

واألشياء    

 ـ تحديد العقارات و  

أنواعها     

 ـ تحديد المنقوالت  

و أنواعه       

الوحدة رقم :  

08 

  األموال 

األشياءو   

 واألشياء األموال تعريف. 1

 طبيعتها حسب األموال تصنيف .2

 العقارات  .1.2

 العقارات  تعريف  أ.

 العقارات  أنواع  ب.

 المنقوالت  .2.2

 المنقوالت  تعريف . أ

 المنقوالت  أنواع . ب 

 . أهمية التفرقة بين العقارات 3

 و المنقوالت      

 المكتسبات القبلية: 

ـ التذكير بالحقوق  

المالية و ربطها  

 باألموال و األشياء

 المهمات:

 و األموال بين ـ يميز

 .األشياء 

 إلى األموال ـ يصنف

 ومنقوالت   عقارات 

الطبيعة و   ) حسب 

التخصيص للعقارات ، 

حسب الطبيعة و المآل  

 للمنقوالت (

ـ انطالقا من  

،   682المواد 

من القانون   683

 المدني الجزائري  

ـ انطالقا من  

 إثبات  وثائق

 .الملكية

إجراء مختلف  

التقويمات  

حسب الزمن ،  

الموضوع و  

 الهدف 

سا  02  

 . ومنقوالت  عقارات  إلى جدول  في  بتصنيفها  المتعلم يقوم  األموال من مجموعة  تتضمن  وثيقة  من  انطالقا   تقييم مدى التحكم في الكفاءة:
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 

 

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  ➢

 اإلستناد إلى القانون المدني الجزائري.  -

 اإليجاز في تعريف األموال واألشياء  -

 عدم التطرق لتقسيمات األشياء -

 التفرقة بين العقارات والمنقوالت عدم التطرق ألهمية  -

    التعلمات الالصفية: ➢

 تقسيمات األشياء.  -

 أهمية التفرقة بين العقارات والمنقوالت  -

 آليات تنفيذ التعلمات الالصفية:   ➢

 القانون المدني الجزائري و قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.  -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 الثاني: القانون المدني المفاهيمي  مجالال
الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة

 التعلمية 
 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة

 )تدرج المهمات(      
توجيهات حول استعمال  

 السندات 
التقويم  

المرحلي و  
 المعالجة

الحجم  
 الساعي 

 آثار يحدد 

 االلتزام 

 ـ تحديد موضوع  

 االلتزام    

 ـ تحديد مصادر  

 االلتزام   

 ـ تحديد آثار  

 االلتزام   

 الوحدة رقم : 

 االلتزام   9

 االلتزام  تعريف.  1

 االلتزام  موضوع. 2

 بعمل  بالقيام االلتزام .1.2

 عمل  عن باالمتناع االلتزام .2.2

 . االلتزام بتقديم شيء ما 3.2

 . مصادر االلتزام  3

 . آثار االلتزام  4

 . التنفيذ العيني  1.4

 .. التنفيذ عن طريق التعويض 2.4

 المكتسبات القبلية: 

ـ التذكير بالتزامات  

التلميذ )األحكام الخاصة  

 بالتالميذ بدفتر المراسلة( 

 المهمات:

 موضوع   ـ يحدد 

 . االلتزام ومصادر

.االلتزام  آثار يبينـ 

 ـ انطالقا من 

  المدني القانون  

 الجزائري  

      53)المواد  

،107 ،106،165)...... 

  ـ تقديم وثائق

  التزامات  إثبات   

 معينة   

إجراء مختلف  

التقويمات  

حسب الزمن ،  

الموضوع و  

 الهدف 

 سا  04

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة : 
 .جدول  في  موضوعها حسب  وتصنيفها  مصدرها  بتحديد  المتعلم يقوم من مجموعة التزامات  انطالقا    -

 . الطرفين التزام آثار المتعلم منها يستنتج التزامات  تتضمن البيع حالة مثل قانونية وضعية من انطالقا    -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  ➢

 إلى القانون المدني الجزائري.  االستناد  -

 دون التطرق لمعياري تعريفه.  االلتزامتعريف  -

 دون شرح.  االلتزامالتطرق لموضوع  -

 بإيجاز.  االلتزامالتطرق لمصادر  -

 التطرق ألنواع شبه العقود دون شرح  -

 

    التعلمات الالصفية: ➢

 . االلتزاممعياري تعريف  -
 . شرح أنواع شبه العقود  -

 
 آليات تنفيذ التعلمات الالصفية:   ➢
 القانون المدني الجزائري .  -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 الثاني: القانون المدني المجال المفاهيمي 
الوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة

 التعلمية 
 السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفة

 )تدرج المهمات(      
توجيهات حول  

استعمال  
 السندات 

التقويم  
المرحلي و  
 المعالجة

الحجم  
 الساعي 

  آثار يحدد 

 .العقد 

 ـ تحديد تقسيمات العقد 

 ـ تحديد أركان العقد 

  القانوني التصرف)

   ( عام بوجه     

 ـ تحديد آثار  

الوحدة  

  10رقم :

 العقد 

 . تعريف العقد 1

 . أركان العقد 2

 الرضا  1.2

 . المحل 2.2

 . السبب 3.2

 العقد . شروط صحة 3

 . األهلية 1.3

 . الكتابة )العقود الشكلية(.2.3

 . التسليم )العقود بعوض(.33

 .وسائل إثبات العقد 4

 .آثار العقد  5

 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 

يقدم آثار   -

العقد 

 باختصار 

إجراء مختلف  

التقويمات  

حسب الزمن ،  

الموضوع و  

 الهدف 

 سا  05

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

 ونوعه    وموضوعه العقد  أطراف  المتعلم يستخلص   -

 صحته   وشروط  العقد  أركان  يبين  -

 .عنه  المترتب  إثبات العقد والجزاء وسيلة  يحدد   -

 .عنه المترتب  الجزاء و  إثبات العقد  وسيلة  يحدد   -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  ➢

 إلى القانون المدني الجزائري.  االستناد  -

 يتم التطرق لوسائل إثبات العقد دون شرح.  -

 يقتصر على تقديم آثار العقد على المتعاقدين والخلف العام. -

    التعلمات الالصفية: ➢

 تقسيمات العقود.  -

 تقديم باقي آثار العقد   -

 الالصفية:  آليات تنفيذ التعلمات  ➢

 القانون المدني الجزائري   -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 الثالث : القانون التجاريالمجال المفاهيمي 
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 

 التاجر و

 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 التجارية 1.2

 . األهلية التجارية 2.2

 . التزامات التاجر 3

 . مسك الدفاتر التجارية 1.3
 

 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

 على يعتمد ) 

 9،  6 ، 5 ، 1المواد 

 القانون من10، 

  التجاري الجزائري(
 

إجراء مختلف  

التقويمات  

حسب الزمن ،  

الموضوع و  

 الهدف 

 سا  04

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة : 

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

 :   االستهالك

 .التاجر  صفة  اكتساب  ي تتوفر فيه شروط ذ يحدد المتعلم الشخص الطبيعي ال  -

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

 .التجارية الدفاتر  بمسك  االلتزام  معنى تحديد   -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 

 الممارسات البيداغوجية الصفية: آليات تنفيذ  ➢

 إلى القانون التجاري الجزائري. االستناد  -

 صفة التاجر.  اكتساب اإليجاز في تقديم شروط  -

 اإليجاز في تقديم عوارض األهلية التجارية.  -

 التطرق لمسك الدفاتر التجارية دون شرح. -

    التعلمات الالصفية: ➢

 .   القيد في السجل التجاري -

 آليات تنفيذ التعلمات الالصفية:   ➢

 القانون التجاري الجزائري  -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 الثالث : القانون التجاريالمجال المفاهيمي 
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 

الوحدة رقم :  

األعمال   12

 التجارية 

 األعمال تعريف .1

 التجارية 

 التجارية  األعمال تصنيف .2

 التجارية األعمال.1.2

 بحسب الموضوع 

 التجارية األعمال .2.2

 الشكل  بحسب

 التجارية األعمال .3.2

 بالتبعية

 المكتسبات القبلية: 

ـ التذكير بشروط األعمال التجارية  

 الكتساب صفة االكتساب صفة التاجر. 

 المهمات:

.التجارية األعمال مفهوم ـ يحدد 

  بين التفرقة معيار ـ يبين

  المدنية األعمال  

.المدنية واألعمال   

 بحسب  تجارية األعمال أنواع يبين

 .بالتبعية و الشكل و الموضوع

 القانون

 التجاري 

إجراء 

مختلف  

التقويمات  

حسب  

الزمن ،  

الموضوع  

 و الهدف 

 سا  03

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

 مدنية .  وأعمال  تجارية أعمال  إلى  يصنفها المتعلم    -

  وبالتبعية. والشكل الموضوع  بحسب  تجارية أعمال إلى التجارية يصنف األعمال  -
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  ➢

 القانون التجاري الجزائري  -

 على تقديم تعريف لكل تصنيف. واالقتصاريقدم تصنيف األعمال التجارية في شكل مخطط   -

    التعلمات الالصفية: ➢

 شرح تصنيف األعمال التجارية  -

 ليات تنفيذ التعلمات الالصفية:  آ ➢

 القانون التجاري الجزائري  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث : القانون التجاريالمجال المفاهيمي 
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

الوحدة   التعلم أهداف  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  
  13رقم :
المحل 
 التجاري 

 التجاري  المحل تعريف .1

 التجاري  المحل عناصر.  2

 المادية  العناصر .1.2

 أ. البضائع 

 ب. المعدات و األدوات الصناعية 

 . العناصر المعنوية 2.2

 أ. االتصال بالزبائن 

 ب. السمعة التجارية 

 ج. االسم التجاري 

 د. الحق في االيجار

هـ. حقوق الملكية األدبية و الفنية و  

 الصناعية 

 المكتسبات القبلية: 

ـ التذكير بعناصر أصول  
الميزانية لمادة التسيير  

 المحاسبي و المالي 
 ـ التذكير بالحقوق العينية 

 والحقوق المعنوية 
 المهمات:

 المعنوية  العناصر ـ يبين

 .التجاري للمحل  
  المادية ـ يبن العناصر

 .التجاري للمحل  

 ـ باالستناد للقانون

 الجزائري  التجاري

إجراء مختلف  
التقويمات  

حسب الزمن ،  
الموضوع و  

 الهدف 

 سا  03

  .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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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  ➢

 التجاري الجزائري القانون  -

 يتم التطرق لعناصر المحل التجاري بإيجاز.  -

 التوجد  الالصفية:   التعلمات ➢

 ال توجد آليات تنفيذ التعلمات الالصفية:  ➢
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث : القانون التجاريالمجال المفاهيمي 
الحجم  التقويم المرحلي  توجيهات حول   السير المنهجي للوحدة   الموارد المستهدفةالوحدة   أهداف التعلم  الكفاءة
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سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 الساعي  و المعالجة  استعمال السندات  )تدرج المهمات(       التعلمية 

 يحدد 

 مفهوم

 األوراق

 التجارية

 ويوضح

 في أهميتها

 المعامالت 

 المدنية 

 والتجارية 

ـ تحديد مفهوم السفتجة  1

 والبيانات اإلجبارية التي  

 تتضمنها       

 ـ تحديد مفهوم قبول  2

 و تظهير السفتجة      

 ـ تحديد مفهوم  3

 السند ألمر و     

 البيانات اإلجبارية     

 التي يتضمنها     

 تحديد مفهوم قبول   ـ4

 و تظهير السند ألمر      

 ـ تحديد مفهوم  5

 الشيك والبيانات      

 اإلجبارية التي      

 يتضمنها       

 ـ تحديد مفهوم قبول  6

 و تظهير الشيك     

  الوحدة رقم : 

 األوراق 14

 التجارية 

 التجارية  األوراق تعريف.  1

 التجارية  األوراق أنواع. 2

 السفتجة  .1.2

 تعريفها   أ.

 التي  اإلجبارية البيانات   ب.

 السفتجة  تتضمنها      

 السفتجة  قبول  ج.

 د. تظهير السفتجة  

 . السند ألمر 2.2

 أ . تعريفه        

 التي  اإلجبارية البيانات ب.       

 ألمر السند  يتضمنها            

 ج. قبول السند ألمر      

 ر تظهير السند ألم د .      
 الشيك  .3.2

 تعريفه   أ.

  اإلجبارية البيانات   ب.

 الشيك  يتضمنها التي     

 تظهير الشيك   ج

 المكتسبات القبلية: 

ـ التذكير بوثائق إثبات  

 التدفقات المالية 

  02التعليمية  ) الوحدة 

مادة التسيير المحاسبي  

 و المالي( 

 المهمات:

 األوراق أنواع ـ يبين

 . التجارية 

 و إنشاء كيفية يحدد ـ 

 األوراق تداول

 .التجارية 

ـ انطالق من  

 التجاري القانون

 األوراق و

 التجارية  

إجراء مختلف  

التقويمات حسب  

الزمن ،  

الموضوع و  

 الهدف 

 سا  04

  .سفتجة وشيك بنكي    بتحرير المتعلم يقوم محددة معطيات  على اعتمادا   تقييم مدى التحكم في الكفاءة :

 

 

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  ➢

 القانون التجاري الجزائري  -



 

  

   وزارة التربية الوطنية 30

 

سنوية وآليات تنفيذهاالتدرجات ال  

 بتم التطرق إلى تعريف األوراق التجارية والبيانات التي تحتويها فقط. -

   الالصفية:التعلمات  ➢

 ة والسند ألمر. جبول وتظهير السفت ق-

 تظهير الشيك  -

 آليات تنفيذ التعلمات الالصفية:  
 القانون التجاري الجزائري االعتماد على مواد 


