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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 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  ذةالسيدات والسادة املفتشين واألساتبين  بما  بصفة استثنائية    ، املعدلة التدرجات 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  

ية تنفيذ املناهج التعليمية   ه كمورد من املوارد املتاحة التي ينبغي استثمارها بالشكل األمثل، تشكل  التدرجات السنوية للتعلمات أداة بيداغوجية أساسية توضح كيفأن ينظر إلي

 بحيث: 

 تراعي التوافق بين حجم التعلمات والزمن البيداغوجي املتاح، ▪

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

 ،تضمن بناء املفاهيم املهيكلة للمادة بأقل األمثلة والتمثيالت املوصلة إلى الكفاءات املستهدفة ▪

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

 ،  وعملية تقويمها  وتنمية قدرة املتعلم على إدماج املوارد وحل املشكالتبين 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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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 مبادئ وأهداف التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    

 
 

 اآلليات البيداغوجية واملنهجية للتعديل البيداغوجي 
 

 البيداغوجي آليات التعديل 

 الجانب البيداغوجي الجانب املنهجي

 تحديد مالمح التخرج والكفاءات املستهدفة، 

على   التعلمات  أسابيع   28توزيع  احتساب  دون  أسبوعا 

 التقويم، 

 ضبط التقويم املرحلي للكفاءة؛

املناهج   تنفيذ  مدى  بمتابعة  يسمح  زمني  مخطط  وضع 

 التعليمية.

 والنشاطات:املوارد املعرفية  -أ

تحديد الحد الالزم من املوارد الضروري لبناء الكفاءة ) 

 املوارد املهيِكلة(،  

السندات  الوثائق،  من  األدنى  الحد  استغالل 

 والنشاطات لبناء املوارد،

 الدمج بين النشاطات في إطار حل املشكل، 

البناء   تستهدف  التي  النشاطات  التقويم  ضمن  إدراج 

 للتعلمات،التحصيلي 

 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...(، 

للمهمات   إنجازه  أثناء  املتعلم  تعليمات  مرافقة  بتقديم 

 تيسر الحل،

 

 

 األهداف املبادئ األساسية 

 املحافظة على الكفاءات كمبدأ منظم؛  

 املحافظة على املفاهيم املهيكلة للمادة؛ 

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

 تستهدف التقويم املرحلي للكفاءات؛

 املناهج التعليمية؛ تنصيب لدى املتعلم الكفاءات املسطرة في 

املناهج   في  املستهدفة  األساسية  التعلمات  بإرساء  يسمح  للتالميذ  ناجع  تمدرس 

 التعليمية؛  

 تزويد املتعلم باألسس العلمية الضرورية ملتابعة الدراسة في املستويات األعلى 
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 األول : الميكانيزمات االقتصادية   المفاهيمي  مجالال
الحجم 
 الساعي

توجيهات حول  
 استعمال السندات 

 السير المنهجي للوحدة
) تدرج المهمات(    

 الكفاءة  أهداف التعلم الوحدة التعلمية  الموارد المستهدفة 

سا  05  و المبادلة حول ـ نص  

  .النقود 

 وسائل من مجموعةـ 

 .(. .شيك الدفع) نقود،

 المكتسبات القبلية: 
ـ التذكير بدرس وسائل  

 الدفع للسنة الثانية 
 المهمات :

 ـ يعرف المبادلة و النقود 

ـ يستخرج خصائص  

النقود ووظائفها و 

 أشكالها

ـ يحدد الجهة التي تصدر 

 النقود  

 ـ يحدد الكتلة النقدية 

. المبادلة 1  

ة  .تعريف المبادل1.1  

2.1  *  

. النقود 2  

. تعريف النقود 1.2  

. خصائص النقود 2.2  

. وظائف النقود 3.2  

. أشكال النقود  4.2  

 أ ـ النقود المعدنية 
 ب ـ النقود الورقية 

 ج ـ النقود المصرفية )الخطية(
 د ـ النقود االلكترونية 

. إصدار النقود 5.2  

.الكتلة النقدية  6.2  

  01 :رقم الوحدة
 النقود 

 ـ تحديد المبادلة  
ـ التعرف على النقود من  

حيث : الخصائص،  
 الوظائف ، األشكال 

ـ تحديد الكتلة النقدية و  
 الجهة التي تصدرها 

 دور يحدد 

 في النقود 

 الحياة

 .االقتصادية

   النقدية  الكتلة مكونات  و النقود  وظائفمنها    المتعلم يستخلص تقديم وضعية  تقييم مدى التحكم في الكفاءة: 

 
 

 اليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  .1
 يستخرج المتعلم منه تعريف المبادلة وتعريف النقود.  المبادلة والنقود، حول تحضير نص  ▪
 تحضير نص عن النقود وظائفها وأنواعها   ▪
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 التعلمات الال صفية:  .2
 . أشكال المبادلة *  2.1    

 أ ـ المقايضة            
 ب ـ المبادلة بواسطة النقود            

 
 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الال صفية:  .3

 تحضير بحث عن أشكال المبادلة. ▪

 .، قناة المعرفة...( ، الكتاب المدرسي Onefd   ،cerist استغالل مختلف الدروس عن بعد ) أرضية ▪

 توجيهات لعملية التقويم:   .4
 دور النقود في الحياة االقتصادية. وضعيات تقويمية عن تحديد  ▪
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 األول : الميكانيزمات االقتصادية   المفاهيمي  مجالال
الحجم 
 الساعي

توجيهات حول  
 استعمال السندات 

 السير المنهجي للوحدة 

() تدرج المهمات   
 الكفاءة  أهداف التعلم الوحدة التعلمية  الموارد المستهدفة 

سا 09  في  المتعلم يصنفـ  

 : جدول
  األسواق .أنواع

  المعاملة .أطراف
.طبيعة السلعة  

 موضوع التبادل

ـ من خالل معطيات  

العرض و الطلب  

 لسلعة ما 

 المكتسبات القبلية : 
ـ التذكير بعملية  

 المبادلة
 :  المهمات

 ـ يصنف األسواق 
ـ يحدد العناصر  

المؤثرة في الطلب و  
 العرض 

 سعر أن يبينـ 

 عند  يتحدد  التوازن

 منحنى تقاطع نقطة

 منحنى مع العرض 

 .الطلب 

 السوق  .1

 السوق  تعريف .1.1

2.1 . * 

 . األسعار2

 السعر تعريف . 1.2

 للسعر المحددة العناصر . 2.2

 أ .الطلب

  الطلب  . تعريف       
  الطلب  . قانون       
  الطلب  .منحنى       
  الطلب  في المؤثرة .العوامل       
  الطلب  .مرونة       

 العرض . ب 

  العرض  .تعريف      
  العرض  .قانون       
  العرض  .منحنى       
  في العرض  المؤثرة .العوامل       

  العرض  . مرونة       
 التوازن  سعر  جـ.

 02 :رقم الوحدة

 السوق واألسعار 
ـ مفهوم السوق و  

 أنواعه 
ـ مفهوم السعر و  

 مكوناته 
 سعر التوازن ـ تحديد 

 سعر یحدد

 في التوازن

 .السوق

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة: تقديم وضعية مركبة يحدد سعر التوازن و يحسب المرونات و يفسر النتيجة 

 اليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  .1
 تحضير نص اقتصادي حول السوق ، األسعار ،العرض والطلب  ▪
 المرونات المقررة. وضعيات لحساب مختلف  ▪
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 التعلمات الال صفية:   .2
 األسواق  أنواع *2.1

 الخدماتو السلع سوق  أ.    

 العمل  .سوق  ب    

 المالية .السوق جـ   

 السوق أشكال  3.1

 

 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الالصفية:  .3
 األنترنت( تكليف المتعلم بالبحث عن أنواع وأشكال السوق )الكتاب المدرسي،  ▪
 .المدرسي الكتاب   ،...( المعرفة قناة  ، Onefd ،   cerist )أرضية بعد   عن الدروس  مختلف استغالل ▪

 توجيهات لعملية التقويم:    .4
 . وضعيات تقويمية متعلقة بالمرونات وتفسيرها  ▪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

                                                                                           وزارة التربية الوطنية   7 

 

وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 األول : الميكانيزمات االقتصادية   المفاهيمي  مجالال
الحجم 
 الساعي

توجيهات حول  
 استعمال السندات 

 السير المنهجي للوحدة
) تدرج المهمات(    

 الكفاءة  أهداف التعلم الوحدة التعلمية  الموارد المستهدفة 

سا 05 ـ االستناد إلى قانون   

النقد والقرض 

 الجزائري 

ـ تقديم مخطط لهيكل  

المصرفي في  النظام 

 الجزائر

 

 المكتسبات القبلية: 
التذكير بالبنك كمتعامل   ـ

 اقتصادي ضروري للمؤسسة
 ت: المهما

 ـ يصنف البنوك 

 النظام يلعبه الذي الدور يبرزـ 

 تمويل االستثمار في المصرفي

 العمليات المصرفية ـ يحدد 

. تعريف النظام المصرفي 1  

. البنوك 2  

. تعريف البنوك 1.2  

أنواع البنوك . 2.2  

. العمليات المصرفية 3  
 

 03:رقم الوحدة
  النظام المصرفي 

ـ إبراز أهمية النظام  
 المصرفي 

 ـ تبيان أنواع البنوك 
ـ تحديد مختلف العمليات  

 المصرفية 

يحدد دور  
البنوك في  

الحياة 
 االقتصادية 

 العمليات المصرفية تقييم مدى التحكم في الكفاءة: تقديم وضعية مركبة حول مختلف 

 

 اليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  .1
 تحضير وضعية تتضمن معلومات عن النظام المصرفي وأنواع البنوك  ▪
 العمليات المصرفية عند تناول   اعتمادات صندوق، خطابات الضمان، االعتماد المستندي، الخصم وإعادة الخصم( االقتصار على قبول الودائع ومنح االئتمان ) ▪

 توجيهات لعملية التقويم:   .2
 إنجاز وضعيات تقويمية باستغالل ما طرح في مواضيع البكالوريا السابقة وتعويد المتعلم على منهجية اإلجابة.           
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 الثاني: المبادالت الدولية  المفاهيمي  مجالال
الحجم 
 الساعي

توجيهات حول  
 استعمال السندات 

 السير المنهجي للوحدة
) تدرج المهمات(    

 الكفاءة  أهداف التعلم الوحدة التعلمية  الموارد المستهدفة 

سا 06 ـ تقديم نص حول   

 التجارة الخارجية 

ـ تقديم نموذج لميزان  

المدفوعات في 

 الجزائر لسنة معية 

 

 المكتسبات القبلية : 
ـ التذكير بالعون  
االقتصادي العالم  

 الخارجي  
 ت: المهما

ـ يبين أسباب قيام التجارة 

 الدولية و أهميتها 

ـ يوضع مكونات ميزان  

 المدفوعات 

. تعريف التجارة الخارجية1  

. أسباب قيام التجارة الخارجية 2  

. أهمية التجارة الخارجية 3  

. سياسة التجارة الخارجية 4  

التجارة .مبدأ حرية 1.4  

. مبدأ الحماية 2.4  

. ميزان المدفوعات 5  

تعريفه  1.5  

. مكوناته 2.5  

. توازن ميزان المدفوعات 3.5  

6  *  

  04:رقم الوحدة
التجارة 

 الخارجية

ـ تحديد أسباب قيام  
التجارة الخارجية و  

 أهميتها  
ـ التعرف على ميزان  
 المدفوعات و توازنه 

 

يحدد وضعية              
التجارة 

الدولية من  
خالل ميزان  

 المدفوعات 

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة: تقديم وضعية مركبة حول ميزان المدفوعات  

 
 اليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  .1

 تحضير نص اقتصادي يتضمن معلومات عن التجارة الخارجية، أسبابها، سياستها.  ▪
 ومكوناته. تحضير وضعية عن ميزان المدفوعات   ▪

 التعلمات الالصفية:  .2
 . المنظمة العالمية للتجارة  *6                

 .تعريف المنظمة العالمية للتجارة  1.6

 . دور المنظمة العالمية للتجارة 2.6
 آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الالصفية:  .3

 عناصر البحث حسب المنهاج الرسمي للمادة تكليف المتعلم بانجاز بحث عن المنظمة العالمية للتجارة مع تحديد  ▪
 .المدرسي الكتاب   ،...( المعرفة قناة  ، Onefd ،   cerist أرضية)  بعد   عن الدروس  مختلف استغالل ▪

 حل وضعيات تقويمية هادفة مع استغالل مواضيع البكالوريا السابقة.  توجيهات لعملية التقويم: .4
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 المبادالت الدولية الثاني :  المفاهيمي  مجالال

الحجم  

 الساعي

توجيهات حول 

 استعمال السندات

 السير المنهجي للوحدة 

) تدرج المهمات(    

الوحدة   الموارد المستهدفة 

 التعلمية 

 الكفاءة  أهداف التعلم 

سا  03  نص قانوني يتضمن ـ  

 الصرف

 والقرض  النقد  قانونـ 

  .الجزائري

 

 القبلية: المكتسبات 

ميزان  التذكير بأن ـ 

المدفوعات هو حساب 

سنوي لكافة المعامالت 

 االقتصادية 

 المهمات: 

 ـ يبين أسباب الصرف 

 ـ يحدد أنظمة الصرف

 . تعريف الصرف  1

 . أسباب الصرف 2

 . سوق الصرف 3

 . تعريفه 1.3

 أنواعه  2.3

 . سعر الصرف4

 . أنظمة الصرف 5

 . نظام الصرف الثابت 1.5 

 . نظام الصرف المرن 2.5

 ) المتغير (        

6 . * 

رقم  الوحدة

05   :

 الصرف

 ـ تحديد أنواع الصرف 

 ـ تبيان أسباب الصرف

 ـ تحديد أنظمة الصرف 

یبين تأثير سعر  

الصرف على 

 المبادالت الدولية 

 الصرف  أنظمة یحدد، أسبابه ویبين الصرف أنواع یحدد حول الصرف من خاللهاتقييم مدى التحكم في الكفاءة: تقدیم وضعية 

 

 اليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:   .1
 تحضير وضعية تخدم عناصر الدرس بالتدرج.  ▪
 االقتصار على سوق الصرف بين البنوك وسوق الصرف العالمي.  ▪

 التعلمات الالصفية:  .2
 سياسة سعر الصرف  *6

 . أهداف سياسة الصرف1.6

 . وسائل سياسة الصرف 2.6

 الممارسات البيداغوجية الالصفية: آليات تنفيذ  .3
 تكليف المتعلم بإنجاز بحث عن سياسة سعر الصرف مبينا اهداف ووسائل سياسة الصرف.  ▪
 .المدرسي الكتاب   ،...( المعرفة قناة  ، Onefd ،   cerist أرضية)  بعد   عن الدروس  مختلف استغالل ▪
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 . توجيهات لعملية التقويم:  4
 استغالل مواضيع البكالوريا السابقة حل وضعيات تقويمية هادفة مع  ▪
 حل وضعيات مركبة تشمل عدة وحدات تعلمية سابقة  ▪

 

 االختالالت االقتصادیة :  لثالثا المفاهيمي  مجالال

الحجم  

 الساعي

توجيهات حول 

 استعمال السندات

 السير المنهجي للوحدة 

) تدرج المهمات(    

الوحدة   الموارد المستهدفة 

 التعلمية 

التعلم أهداف   الكفاءة  

سا  05    اقتصادية ـ نصوص  

  موضوع تتناول  

 .والبطالة التشغيل  

 

 : القبليةالمكتسبات 

ـ التذكير بالدراسة النوعية  

 للسكان.

 المهمات: 

البطالة  أسباب  ـ يبين
  و البطالة أنواع ـ يحدد 

آثارها   
  التخفيف إجراءات  ـ يحدد 

 البطالة  من  

 . تعريف البطالة 1

 . أسباب البطالة  2

 . أنواع البطالة 3

 . آثار البطالة 4

 . اآلثار االقتصادية 1.4

 . اآلثار االجتماعية 2.4

 . اآلثار السياسية 3.4

 . إجراءات التخفيف من البطالة5

رقم  الوحدة

 : البطالة 06

 ـ تحديد أسباب البطالة 

 ـ تحديد أنواع البطالة  

 ـ تبيان مختلف آثار  

 البطالة   

تحديد إجراءات  ـ 

 التخفيف من آثار البطالة 

 

یحدد أسباب و 

وسائل عالج  

 ظاهرة البطالة

 مركبة حول ظاهرة البطالة یستخرج من خاللها المتعلم أنواع البطالة و مختلف اآلثار  تقييم مدى التحكم في الكفاءة: تقدیم وضعية 

 
 . اليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  1

 تحضير نص حول البطالة يستخرج منه تعريفها، أسبابها وأنواعها.  ▪
 التطرق إلى تعريف كل من البطالة والبطال.  ▪
 الدورية، الهيكلية، الجزئية، التقنية  البطالة التالية:االقتصار على أنواع  ▪
 تحضير وضعية تتضمن آثار البطالة وإجراءات التخفيف منها.   ▪

 . توجيهات لعملية التقويم:  2
 . حل وضعيات تقويمية هادفة مع استغالل مواضيع البكالوريا السابقة  ▪
 حل وضعيات مركبة تشمل عدة وحدات تعلمية سابقة.  ▪
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 االختالالت االقتصادیة :  لثالثا المفاهيمي  مجالال

الحجم  

 الساعي

توجيهات حول استعمال  

 السندات

 السير المنهجي للوحدة 

) تدرج المهمات(    

الوحدة   الموارد المستهدفة 

 التعلمية 

 الكفاءة  أهداف التعلم 

سا  06   ـ تقديم نصوص اقتصادية 

    موضوع تتناول  

 .التضخم  

 

 المهمات: 

ـ يبين أنواع التضخم  

من خالل نص  

 اقتصادي  


 . تعريف التضخم 1

 . أنواع التضخم 2

 . أسباب التضخم 3

 . آثار التضخم 4

 . اآلثار االقتصادية 1.4

 . اآلثار االجتماعية 2.4

 . وسائل معالجة التضخم 5

 . تجميد األجور واألسعار1.5

 .مراقبة اإلصدار النقدي 2.5

 ة  . تحقيق التوازن في الميزاني3.5

 ) الموازنة( العامة      

رقم:  الوحدة

 التضخم   07

 ـ تحديد أنواع التضخم  

 ـ تحديد أسباب التضخم 

 ـ إبراز اآلثار المختلفة   

 للتضخم   

 ـ طرق عالج التضخم  

 

یحدد الوسائل 

المختلفة 

لمعالجة ظاهرة 

 التضخم

 مركبة على شكل نص اقتصادي یستخرج من خاللها آثار التضخم و إجراءات عالجهتقييم مدى التحكم في الكفاءة: تقدیم وضعية 

 

 . اليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:  1
 تحضير نص اقتصادي حول التضخم يستخرج منه تعريفه، أسبابه وأنواعه.  ▪
 . الكامن، التضخم الجامح التضخمالتضخم الظاهر،  يقتصر في أنواع التضخم على: ▪

 تحضير وضعية تتضمن آثار التضخم ووسائل معالجته.   ▪
 . توجيهات لعملية التقويم:  2

 . حل وضعيات تقويمية هادفة مع استغالل مواضيع البكالوريا السابقة  ▪
 حل وضعيات مركبة تشمل عدة وحدات تعلمية سابقة.  ▪
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 رابع: المانجمنت ) علم التسيير( ال المفاهيمي  مجالال

الحجم  

 الساعي

توجيهات حول استعمال  

 السندات

 السير المنهجي للوحدة 

) تدرج المهمات(    

الوحدة   الموارد المستهدفة 

 التعلمية 

 الكفاءة  أهداف التعلم 

سا  06   يحدد  وضعية من انطالقا 

 العوامل مختلف المتعلم

 تحفيز على المساعدة

 المستخدمين 

 :  المكتسبات القبلية

ـ التذكير بدور المسير 

 في مجال التسيير 

 المهمات: 

 المواصفات  يحدد ـ 

 يبين و للقائد  الشخصية

 اختيار على أثرها

 .القيادة أسلوب 
 المرؤوسين أثر ـ يحدد 

 اختيار في البيئة و

 .القيادة أسلوب 
 ج تدر نظرية ـ يحدد 

 .الحاجات 
 ذات  نظرية ـ يحدد 

 العاملين 


 

 . تعريف القيادة 1

 . أساليب القيادة 2

 . العوامل المؤثرة في اختيار 3

 أسلوب القيادة    

 . الدافعية4

 . تعريف الدافعية 1.4

 .العوامل المؤثرة في الدافعية 2.4

 أ ـ نظرية تدرج الحاجات     

 ب ـ نظرية ذات العاملين    

: رقم  الوحدة

 القيادة  08

 

 أساليب القيادة ـ تحديد 

 ـ نظريات الدافعية 

 ) ماسلو ، هرزبرغ( 

یبين العوامل  

المؤثرة في  

اختيار أسلوب 

 القيادة

 مركبة على شكل نص اقتصادي یستنتج أساليب القيادة و العوامل المؤثرة فيها تقييم مدى التحكم في الكفاءة: تقدیم وضعية 

 

 البيداغوجية الصفية: . اليات تنفيذ الممارسات 1
 تحضير نص يتضمن معلومات عن القيادة، أساليب القيادة ▪
 تحضير نص عن الدافعية والعوامل المؤثرة فيها  ▪

 . توجيهات لعملية التقويم:  2
 . السابقة  البكالوريا  مواضيع  استغالل  مع  هادفة تقويمية  وضعيات  حل ▪
 . سابقة تعلمية وحدات   عدة  تشمل  مركبة  وضعيات  حل ▪
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 رابع: المانجمنت ) علم التسيير( ال المفاهيمي  مجالال

الحجم  

 الساعي

توجيهات حول 

 استعمال السندات

 السير المنهجي للوحدة 

) تدرج المهمات(    

الوحدة   الموارد المستهدفة 

 التعلمية 

 الكفاءة  أهداف التعلم 

سا  04   يبين نص  من ـ انطالقا 

 االتصال أشكال المتعلم

 ما  منظمة مستوى على

الرئيس   بين

 والمرؤوسين 

 : القبليةالمكتسبات 

 ـ التذكير بأساليب القيادة

 المهمات: 

 االتصال أشكال يحدد ـ 

 عملية ومكونات 

 .االتصال
 .االتصال أغراض  ـ يحدد 
 عملية معوقات  ـ يحدد 

 .االتصال
 نجاح عوامل ـ يحدد 

.االتصال عملية


 . تعريف االتصال1

 . أشكال االتصال 2

 مكونات عملية االتصال . 3

 . أغراض االتصال 4

 . نجاح عملية االتصال 5

رقم:  الوحدة

 االتصال  09

ـ تحديد أشكال االتصال و 

 مكوناته 

ـ تحديد أغراض االتصال  

 ومعوقاته 

ـ تحديد عوامل نجاح  

 عملية االتصال  

 دور ـ یبين

 في االتصال

 .المؤسسة

 مركبة في شكل سند یستخرج من خالله :  أشكال االتصال ، مكوناته ، أغراضه و معوقاته تقييم مدى التحكم في الكفاءة: تقدیم وضعية 

 

 . اليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية: 1
 وأشكاله. تقديم وضعية تتضمن عمليات اتصال داخل منظمة ما يستخرج المتعلم تعريف االتصال   ▪
 تقديم وضعية يستخرج المتعلم مكونات عملية االتصال وأغراض االتصال  ▪
 يستنتج المتعلم من الوضعيات السابقة نجاح عملية االتصال.  ▪

 . توجيهات لعملية التقويم:  2
 . السابقة  البكالوريا  مواضيع  استغالل  مع  هادفة تقويمية  وضعيات  حل ▪
 . ابقةس  تعلمية وحدات   عدة  تشمل  مركبة  وضعيات  حل ▪
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وآليات تنفيذها التدرجات السنوية  

 

 رابع: المانجمنت ) علم التسيير( ال المفاهيمي  مجالال

الحجم  

 الساعي

توجيهات حول استعمال  

 السندات

 السير المنهجي للوحدة 

) تدرج المهمات(    

الوحدة   الموارد المستهدفة 

 التعلمية 

 الكفاءة  أهداف التعلم 

سا  05   في ـ نصوص  

 .حول الرقابة المانجمنت 

وضعية  انطالقا من ـ 

تتعلق بإنجاز مشروع 

معين على مستوى  

 منظمة ما 

 

 المهمات: 

 عملية خصائص  يظهرـ 

 .الفعالة الرقابة
 .الرقابة أنواع بين ـ يميز



 . مراحل الرقابة 1

 . خصائص عملية الرقابة الفعالة 2

 . أنواع الرقابة  3

 . الرقابة المسبقة 1.3

 . الرقابة أثناء التنفيذ 2.3

 .الرقابة الالحقة 3.3

4 . * 

 

رقم:  الوحدة

 الرقابة  10

 ـ تحديد مراحل و 

 خصائص الرقابة   

 ـ تبيان أنواع الرقابة 

یحدد أساليب 

 الرقابة 

 مركبة على شكل سند یتم من خالله استنتاج : خصائص و أنواع الرقابة تقييم مدى التحكم في الكفاءة: تقدیم وضعية 

 اليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية:   .1
 تحضير نص يتضمن معلومات عن الرقابة، مراحل الرقابة.  ▪
 تحضير نص عن أنواع الرقابة.  ▪

 التعلمات الال صفية:  .2
 أساليب الرقابة   *4

 . الرقابة التقليدية 1.4

 الرقابة المتخصصة . 2.4
 .  آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية: 3 

 تكليف المتعلم بانجاز بحث عن أساليب الرقابة.  ▪
 .المدرسي الكتاب   ،...( المعرفة قناة  ، Onefd ،   cerist أرضية)  بعد   عن الدروس  مختلف استغالل ▪

 توجيهات لعملية التقويم:    .4
 . السابقة  البكالوريا  مواضيع  استغالل  مع  هادفة تقويمية  وضعيات  حل ▪
 . سابقة تعلمية وحدات   عدة  تشمل  مركبة  وضعيات  حل ▪

 

 .ثناء في هذه السنة الدراسيةالتمويل است 11تحذف الوحدة رقم    مالحظة هامة:


