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 مقدمة:

دماج وتقومي املوارد الرضورية لتنصيب الكفاءات املس هتدفة يف رساء وا   املنا ج التعليمية تعّد التدرجات الس نوية أ داة بيداغوجية لتنظمي وضبط معلية بناء وا 

  التقومي ورق  املعاةجة ريمع حتديد س بل ومعاي

نه يتوجب مقاجعهتا وحتييهنا عند الاقتضاء وحىت   تس تجيب هذه التدرجات الس نوية خملتلف املس تجدات التنظيمية والبيداغوجية فا 

رار التحضري للمومس ادلرايس ، وَسعيا من وزارة الرتبية الورنية لضامن جودة التّعلمي وحتسني ال داء الرتبوي 2222ــ  2222مضن هذا الس يا  ويف ا 

ثقو  ،البيداغويج ىل  ا  ققار العودة ا  بالدان  اذلي مّس  91اذلي فقضته ال وضاع الصحية جقاء وابء كوفيد الاس تثنايئ  التنظمي العادي بعد المتدرس  تنظميا 

رسني الرتبويني التدرجات عىل غقار بدلان العامل، تضع املفتش ية العامة للرتبية الورنية ابلتنس يق مع مديقية التعلمي الثانوي العام والتكنولويج بني أ يدي املام

ندات املقجعية املعمتدة، واملعمول هبا يف امليدان يف مقحةل ال  تعلمي الثانوي العام والتكنولويج، بغقض تيسري ققاءة الس نوية للتعلامت  ك داة معل ممكةّل للس ّ

 املهناج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كام هو منصوص عليه 

لسادة وجتس يدا لهذه املعطيات، نطلب من ال ساتذة ققاءة وفهم مبدأ  هذه التدرجات الس نوية من أ جل وضعها حزي التنفيذ، كام نطلب من الس يدات وا

 دّخل ابس متقار ملقافقة ال ساتذة لتعديل أ و تكييف ال نشطة اليت يقوهنا مناس بة وفق ما تقتضيه الكفاءة املس هتدفة املفتشني الت
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 الميدان المفاهيمي األول: مبادئ أساسية في القانون

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 المهمات()تدرج 

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

  على يتعرفـ 

 القانون  

 في ودوره

 سلوك تنظيم

 وعالقات

 أفراد

 .المجتمع

على ـ التعرف 

القانونية القاعدة 

 .خصائصهاو

ـ تحديد أنواع 

 القاعدة القانونية

ـ إبراز عالقة 

القانون بالحق 

 األخالق و

 

: 10الوحدة رقم

القانون والقاعدة 

 القانونية

 . القاعدة القانونية1

 . تعريف القاعدة القانونية1.1

 . خصائص القاعدة 1.1

 القانونية       

 . أنواع القاعدة القانونية1.1

 أ . القواعد اآلمرة

 ب. القواعد المكملة

 . القانون2

 . تعريف القانون1.1

 . القانون و الحق1.1

 األخالقالقانون  و. 1.1

 المكتسبات القبلية :

ـ اإلشارة إلى األحكام 

الخاصة بالتالميذ الواردة 

 في دفتر المراسلة 

 المهمات:

  القانون ضرورة ـ يبرز

 سلوك تنظيم في  

 المجتمع أفراد وعالقات

  القاعدة خصائص يحددـ 

 .القانونية  

اإليجاز في تقديم  -
 خصائص القاعدة القانونية

االقتصار على تعريف  -
والمعنى العام  القانون لغة 

 الخاص فقط.و

 من ـ انطالقا  

 قانونية وضعيات

 بعض تتضمن

 وتصرفات  سلوكات

يستخرج  أشخاص

خصائص القاعدة 

ها يربطو القانونية 

 القانونية بالقاعدة

 ويصنفها  المناسبة

  آمرة قواعد إلى

 يعرفو  مكملةو

 صلته ويبين  القانون

 .واألخالق بالحق

 

 

 تقويم تشخيصي

لتمكين األستاذ 

مدى من تحديد 

 استعداد

المتعلمين 

 خبرات الكتساب

 جديدة

 تقويم بنائي

سلبيات  تحديدل

إيجابيات و

 التعليمية, العملية

 إصالح ثمة ومن

 القصور نواحي

جوانب  وتعزيز

 .النجاح

 سا 22

 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

 .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

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

استعمال 

 السندات

التقويم المرحلي 

 المعالجةو

الحجم 

 الساعي

 يصنف

 إلى القانون

 عام قانون

 وقانون

  خاص

 فروع ويبين

 .منهما كل

ـ التمييز بين 

القانون العام 

 الخاصو

 ـ تحديد فروعهما

 :10الوحدة رقم 

 تقسيمات القانون

 . القانون العام1

 . تعريف القانون العام1.1

 .أنواع القانون العام 1.1

 أ. القانون العام الداخلي

 ب. القانون العام الخارجي

 القانون العام الداخلي. فروع 1.1

 الدستوري القانون  .أ

 اإلداري القانون  .ب

 المالي القانون  .ج

 . القانون الخاص0

 . تعريف القانون الخاص1.2

 . فروع القانون الخاص2.2

 أ.القانون المدني

 ب. القانون التجاري

 

 :المكتسبات القبلية

 ـ التذكير بمفهوم القانون

 المهمات:

 المتعلم ـ يصنف

 محددة قانونية وضعيات

 معين لفرع النتمائها وفقا  

 العام القانون فروع من

 الخاص و

 القانون فروع ـ يحدد

 .الخاص و العام

لى القانون ـ االقتصار ع

الدستوري و اإلداري 

 المالي.و

ـ االقتصار على القانون 

 المدني و التجاري .

  القانونـ تقديم 

الجزائري المدني

 مخططـ تقديم 

 ألقسام توضيحي

 .القانون

 

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 

 تقويم بنائي

انطالقا من 

وضعية تتضمن 

أمثلة عن مختلف 

فروع القانون , 

يطلب من المتعلم 

 تصنيفها.

 سا  3

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

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 المهمات()تدرج 

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

 بين يميز

 مصادر

 القانون

 ويرتبها

 قوتها حسب

 .اإللزامية

ـ تحديد المصادر 

 الرسمية 

ـ تحديد المصادر 

 التفسيرية

 :10الوحدة رقم 

 مصادر القانون

 . المصادر الرسمية1

 . التشريع1.1

 التشريعأ. تعريف 

 ب.أنواع التشريع

 * التشريع األساسي ) الدستور(

 * التشريع العادي ) القانون(

 * التشريع الفرعي ) اللوائح(

 سالمية. مبادئ الشريعة اإل1.1

 . العرف1.1

 أ. تعريف العرف

 ب. عناصر العرف

. مبادئ القانون الطبيعي 1.1

 قواعد العدالة و

 . المصادر التفسيرية2

 .القضاء1.1

 .الفقه1.1

 المكتسبات القبلية :

ـ التذكير بالقانون 

 الدستوري

 المهمات:

 المصادر يميز و يرتب

 التفسيرية و الرسمية

 .اإللزامية قوتها حسب

ـ االستناد إلى القانون 

المدني في مختلف 

 المصادر.

 

ـ تقديم المادة األولى 

 المدني من القانون

 .الجزائري

إجراء مختلف 

 التقويمات  

, لزمنحسب ا

الموضوع 

 والهدف

 

 سا 20

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

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية التعلمأهداف 

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

 يعرف

  القضاء

 ويحدد

 تنظيمه

 في الهيكلي

 الجزائر

ـ التعرف على 

 القضاء 

 مبادئهو

ـ تحديد الهيكل 

التنظيمي 

 للقضاء
 :10 وحدة رقمال

التنظيم القضائي 

 الجزائري

 مبادئه و القضاء تعريف .0

 القضائية السلطة .0

 القضائية السلطة تعريف .2.1

 .للقضاء الهيكلي التنظيم .2.2

 العادي القضاء  .أ

 المحاكمـ 

 القضائية المجالسـ 

 العليا المحكمةـ 

 اإلداري القضاء  .ب

 اإلدارية المحاكمـ 

 ـ مجلس الدولة

. المحتوى البشري 2.2

 للقضاء

 أ. القضاة

 ب. أعوان القضاء

 المكتسبات القبلية :

ـ اإلشارة إلى أن العدل ال 

 يتحقق إال من خالل العدالة

 المهمات:

 األساسية المبادئ ـ يحدد

 للقضاء

 العادي القضاء بين يميزـ 

اإلداري والقضاء

  القضاة مهام ـ يحدد

 .القضاء وأعوان

 نصوصـ تقديم 

 الخاصة تشريعية

 .القضائي بالتنظيم

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 

 تقويم بنائي

يطلب من 

المتعلم إنجاز 

هيكل تنظيمي 

للقضاء في 

 الجزائر.

 سا 20

 :/ أو فقرة يستخرج منها المتعلم  تقديم نصتقييم 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 المنازعات و القضايا في بالنظر يختص العادي القضاء ـ أن

.سيادة و  
 .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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 الميدان المفاهيمي الثاني : القانون المدني 

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 المعالجةو

الحجم 

 الساعي

ز
يمي

 
ن
بي

 
ص

خ
ش
ال

 
ي
طبيع

ال
و 

 
ص

خ
ش
ال

 
ي
ر
عتبا

ال
ا

 

ـ تحديد 

الشخص 

 ينالقانو

 ـ تحديد بداية 

نهاية الشخص و

 : 10 الوحدة رقم القانوني

أطراف ) األشخاص

 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 :

ـ التذكير بعالقة القانون 

 بالحق

 المهمات:

 األشخاص أنواع ـ يبين

 .القانونية

 التطرق إلى بداية

ونهاية الشخصية 

القانونية للشخص 

الطبيعي والشخص 

 االعتباري بإيجاز.

 المدني ـ القانون

 الجزائري 

(22)المادة 

 التأسيسي ـ العقد

ما لشركة

 الحالة ـ وثائق

 .المدنية

إجراء مختلف 

 التقويمات  

, لزمنحسب ا

الموضوع 

 والهدف

 

 سا 22
 

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

 .ومعنوية  طبيعية أشخاص إلى وتصنيفها  بينها                                      
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 الميدان المفاهيمي الثاني : القانون المدني

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 المعالجةو

الحجم 

 الساعي

 يحدد

 مميزات

 الشخص

 .القانوني

 

 

 

 

ـ تحديد االسم 

 وخصائصه

ـ تعريف الحالة 

 تحديد أنواعهاو

الموطن ـ تحديد 

 أنواعهو

 ـ تحديد الذمة 

 أهميتهاو

تعريف األهلية ـ 

وتحديد أنواعها 

وأحكامها  

 آثارها القانونيةو

 :10 الوحدة رقم

مميزات الشخص 

 القانوني

 . مميزات الشخص الطبيعي0

 . االسم1.1

 أ. تعريف االسم و أنواعه

 ب. خصائص االسم

 ج. طرق اكتساب االسم

 د. حماية االسم

 . الحالة2.1

 أ. تعريفها

 ب. أنواعها

 . الموطن 2.1

 ج. أهميته .ب. أنواعه .أ. تعريفه

 . الذمة المالية1.1

 أ. تعريفها 

 ب. أهميتها

 . األهلية2.1

 أ. تعريفها

 ب. أنواعها

 فيها المؤثرة ج.العوامل

 االعتباري الشخص . مميزات0

 . االسم1.2

 . الحالة2.2

 .الموطن2.2

 .الذمة المالية2.2

 .االهلية1.2

 المكتسبات القبلية :

ـ التذكير بالشخص 

 القانوني

 المهمات:

 الشخص خصائص ـ يبين

 .الطبيعي

 الشخص خصائص ـ يبين

 .االعتباري

ـ يقتصر على الجنسية 

األصلية و المكتسبة عن 

 طريق التجنس.

ـ يقتصر عند التطرق 

للحالة العائلية لمميزات 

 الشخص الطبيعي على : 

 التعريف . -

 ألنواعها .اإلشارة  -

 المدني ـ القانون

 .الجزائري

 التجاري ـ القانون

 .الجزائري

 الحالة ـ قانون

 .المدنية

إجراء مختلف 

 التقويمات  

, لزمنحسب ا

الموضوع 

 والهدف

 

 سا 00

 

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

 والضرر. النفع بين تدور التيو الضارةو التصرفات النافعة, طبيعي ما
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 الميدان المفاهيمي الثاني: القانون المدني

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

يميز بين 

الحقوق 

السياسية 

والحقوق 

المدنية العامة 

 الخاصةو

ـ تعريف الحق 

 أركانهو

ـ تحديد أنواع 

 الحقوق

التركيز على )

الحقوق المالية 

 بما يتماشى 

 ملمح التخرجو

: 71الوحدة رقم 

 الحقوق

 الحقوق تعريف . 0

 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 :

هلية األداء )ما ـ التذكير بأ

ما حقوق وللشخص من 

 عليه من التزامات( 

 :المهمات

  .الحقوق أنواع ـ يحدد

 الحقوق أنواع ـ يبين

 .المالية

ـ يقتصر عند التطرق: 

للحقوق السياسية 

  الحقوق العينيةو

والحقوق الذهنية على 

ذكر بعض التعريف و

النماذج كأمثلة توضيحية 

 عن كل نوع فقط.

 أحكام على ـ يعتمد

 المدني القانون

 لتحديد الجزائري

 .الحقوق أنواع

ـ تقديم مخطط 

 :تقسيمات الحقوق 

 الحقوق السياسية. -1

 الحقوق المدنية :  -2

 أ ـ حقوق عامة 

 ب ـ حقوق خاصة :

 ـ حقوق عائلية 

 )أسرية(    

 ـ حقوق مالية

 الحقوق المالية :

 ـ حقوق عينية

 ـ شخصية  

 ـ  معنوية أو الذهنية 

إجراء مختلف 

  التقويمات 

, لزمنحسب ا

الموضوع 

 الهدفو

 

 سا 10

 
 

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة :

 الحقوق هذه تصنيف و بتحديد المتعلم يقوم الحقوق من مجموعة تتضمن معطيات إلى / استنادا  1                                  

 .صحيحة بصفة بينها بالربط المتعلم يقوم الحقوق من مجموعة تقابلها القانونية التصرفات من مجموعة / تقديم2                                  
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 الميدان المفاهيمي الثاني: القانون المدني

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

المرحلي و التقويم 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

 بين يميز

 العقارات

 والمنقوالت

ـ التمييز بين  

 األموال

 األشياءو 

  ـ تحديد العقارات

 أنواعهاو

ـ تحديد 

 المنقوالت

 أنواعه و

 :10 الوحدة رقم

  األموال

 واألشياء

 األشياء و األموال . تعريف0

 حسب األموال تصنيف .0

 طبيعتها

 العقارات .1.2

 العقارات تعريف  أ.

 العقارات أنواع  ب.

 المنقوالت .2.2

 المنقوالت تعريف . أ

 المنقوالت أنواع . ب

. أهمية التفرقة بين 2

 المنقوالتو  العقارات

 المكتسبات القبلية :

 ـ التذكير بالحقوق المالية 

 األشياءو  ربطها باألموالو

 المهمات:

  .األشياء و األموال بين ـ يميز

 عقارات إلى األموال ـ يصنف

 ومنقوالت  

حسب الطبيعة و التخصيص )

  للعقارات , حسب الطبيعة

 المآل للمنقوالت (و

يقتصر في أهمية التفرقة بين 

العقار و المنقول على القانون 

 المدني .

ـ انطالقا من 

,  282المواد 

من القانون  282

 المدني الجزائري 

ـ انطالقا من 

 إثبات وثائق

 .الملكية

اء مختلف إجر

التقويمات حسب 

  , الموضوعالزمن

 الهدفو

 سا 10

 

 ومنقوالت عقارات إلى جدول في بتصنيفها المتعلم يقوم األموال من مجموعة تتضمن وثيقة من انطالقا   تقييم مدى التحكم في الكفاءة :
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 الميدان المفاهيمي الثاني: القانون المدني

 الكفاءة

 المستهدفة
 أهداف التعلم

الوحدة 

 التعلمية
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 المعالجةو

الحجم 

 الساعي

 آثار يحدد

 االلتزام

 ـ تحديد موضوع 

 لتزام اال  

 ـ تحديد مصادر 

 االلتزام  

 ـ تحديد آثار 

 االلتزام  

 الوحدة رقم

 االلتزام :10

 االلتزام تعريف. 0

 االلتزام موضوع. 0

 بعمل بالقيام االلتزام .1.2

 عمل عن باالمتناع االلتزام .2.2

 . االلتزام بتقديم شيء ما2.2

 . مصادر االلتزام 0

 . آثار االلتزام 0

 . التنفيذ العيني 1.1

 . التنفيذ عن طريق التعويض2.1

 المكتسبات القبلية :

بالتزامات ـ التذكير 

التلميذ ) األحكام الخاصة  

 بالتالميذ بدفتر المراسلة (

 المهمات:

 موضوع  ـ يحدد

  .مصادرهو

.االلتزام آثار يبينـ 

 ـ انطالقا من القانون

 الجزائري المدني

 ,101 ,22) المواد,  

102, 122)..... 

 إثبات ـ تقديم وثائق

 معينة التزامات

إجراء مختلف 

ب التقويمات حس

, الزمن

 الموضوع 

 الهدفو

 سا 20

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة :

 .جدول في موضوعها حسب تصنيفهامصدرها و بتحديد المتعلم يقوم من مجموعة التزامات انطالقا   / 1                                     

 الطرفين التزام آثار المتعلم منها يستنتج التزامات تتضمن البيع حالة مثل قانونية وضعية من انطالقا  / 2                                  
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 الميدان المفاهيمي الثاني: القانون المدني

 الكفاءة

 المستهدفة
 أهداف التعلم

الوحدة 

 التعلمية
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

استعمال 

 السندات

التقويم المرحلي 

 والمعالجة

الحجم 

 الساعي

  آثار يحدد

 .العقد
ـ تحديد تقسيمات 

 العقد

 ـ تحديد أركان العقد

  القانوني التصرف)

  (عام بوجه

 ـ تحديد آثار 
الوحدة رقم 

 العقد :01

 . تعريف العقد1

 . تقسيمات العقد 2

 . أركان العقد3

 الرضا 1.1

 . المحل1.1

 . السبب1.1

 . شروط صحة العقد0

 األهلية. 1.1

 (. الكتابة )العقود الشكلية1.1

 (. التسليم )العقود بعوض1.1

 وسائل إثبات العقد .5

 آثار العقد  .6

 :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

 المتعاقدين.

على الكتابة و  االقتصارـ ـ

 االقرار كوسيلتين الثبات العقد.

ـ االقتصار على آثار العقد 

 بالنسبة للمتعاقدين.

ـ انطالق من 

المدني  القانون

الجزائري

 إثبات و وثائق

 .عقود

 

 

إجراء مختلف 

ب التقويمات حس

الموضوع   الزمن,

 الهدفو

 سا 26

 

 

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

 ونوعه   موضوعه و العقد أطراف المتعلم /  يستخلص1

 صحته  شروط و العقد أركان / يبين2

 .عنه المترتب والجزاء إثبات العقد  وسيلة / يحدد3

 .عنه المترتب الجزاء و إثبات العقد وسيلة / يحدد4

 

 

 



 التدرجات السنوية

,. 

 

 13                                                                                         وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 الميدان المفاهيمي الثالث : القانون التجاري

 الكفاءة

 المستهدفة

أهداف 

 التعلم

الوحدة 

 التعلمية
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة

 ) تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

 يحدد

 شروط

 اكتساب

التاجر  صفة

 والتزاماته

 المهنية

ـ تحديد 

شروط 

اكتساب 

 صفة التاجر

ـ تحديد 

التزامات 

 التاجر

 الوحدة رقم

 التاجر :00

 التاجر . تعريف0

 صفة اكتساب . شروط0

 التاجر

. احتراف األعمال 1.2

 التجارية

 . األهلية التجارية2.2

 . التزامات التاجر0

 . مسك الدفاتر التجارية1.2

 في السجل التجاري. القيد 2.2

 المكتسبات القبلية :

ـ اإلشارة إلى أشخاص يمارسون 

 التجارة في بيئة المتعلم

 المهمات:

 صفة اكتساب شروط ـ يبين

 التاجر.

 .التاجر التزامات ـ يحدد

ـ عند التطرق لمسك الدفاتر 

التجارية يقتصار على : تقديم 

المقصود من الدفاتر التجارية  

اليومي و دفتر مع ذكر  الدفتر 

 الجرد فقط .

ـ ايالء االهمية القصوى للقيد في 

السجل التجاري و إجراءات 

 التسجيل فيه.

 ـ انطالقا من القانون

 .الجزائري التجاري

 المواد على يعتمد)

 من 10,  9,  6 , 5

التجاري  القانون

  الجزائري(

 السجل ـ تقديم وثيقة

 .التجاري

راء مختلف إج

التقويمات حسب 

 الموضوع الزمن, 

 الهدفو

 سا 10

 

 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 الطبيعي التي تتوفر فيه شروط/ يحدد المتعلم الشخص 1

 إداريا . المطلوبة الوثائق تحديد مع التجاري السجل في للتسجيل إتباعها الواجب اإلجراءات في المتعلم يبحث / 2

 .التجارية الدفاتر بمسك االلتزام معنى / تحديد2
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 الميدان المفاهيمي الثالث : القانون التجاري

 الكفاءة

 المستهدفة
 أهداف التعلم

الوحدة 

 التعلمية
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم 

المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

 األعمال يصنف

 حسب التجارية

  الموضوع

 وبالتبعية  والشكل

ـ تعريف األعمال 

 التجارية

ـ تصنيف 

 التجارية األعمال

الوحدة رقم 

األعمال  :00

 التجارية

 التجارية األعمال تعريف .0

 التجارية األعمال تصنيف .0

بحسب  التجارية .األعمال1.2

 الموضوع

 بحسب التجارية األعمال .2.2

 الشكل

 بالتبعية التجارية األعمال .2.2

 المكتسبات القبلية :

ـ التذكير بشروط األعمال 

 التجارية الكتساب صفة

 االكتساب صفة التاجر.

 :المهمات

 األعمال مفهوم ـ يحدد

 .التجارية

  بين التفرقة معيار ـ يبين

  المدنية األعمال  

 .المدنية األعمال و   

 تجارية األعمال أنواع يبين

 الشكل و الموضوع بحسب

 .وبالتبعية

إجراء مختلف  التجاري القانون

التقويمات 

حسب الزمن , 

الموضوع 

 الهدفو

 سا 10

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

 مدنية . وأعمال تجارية أعمال إلى يصنفها المتعلم / 1

 وبالتبعية. والشكل الموضوع بحسب تجارية أعمال إلى التجارية / يصنف األعمال2
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 القانون التجاريالميدان المفاهيمي الثالث : 

 الكفاءة

 المستهدفة
 أهداف التعلم

الوحدة 

 التعلمية
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 المعالجةو

الحجم 

 الساعي

 مفهوم يبين

 التجاري المحل

 ويستخلص

 عناصره

 األساسية

 ـ تحديد مفهوم 

 المحل التجاري  

 ـ تحديد العناصر 

 المادية للمحل   

 التجاري  

 ـ تحديد العناصر 

 المعنوية للمحل   

 التجاري  
الوحدة رقم 

المحل  :00

 التجاري

 التجاري المحل تعريف .0

 التجاري المحل . عناصر0

 المادية العناصر .1.2

 أ. البضائع

 ب. المعدات و األدوات الصناعية

 المعنوية. العناصر 2.2

 أ. االتصال بالزبائن

 ب. السمعة التجارية

 ج. االسم التجاري

 د. الحق في االيجار

حقوق الملكية األدبية و الفنية هـ. 

 الصناعيةو

 المكتسبات القبلية :

ـ التذكير بعناصر أصول 

الميزانية لمادة التسيير 

 المحاسبي و المالي

 ـ التذكير بالحقوق العينية

 و الحقوق المعنوية

 المهمات:

 المعنوية العناصر ـ يبين

 .التجاري للمحل  

  المادية ـ يبن العناصر

 .التجاري للمحل  

ـ التطرق لعناصر 

 المحل التجاري بإيجاز.

 ـ باالستناد للقانون

 الجزائري التجاري

إجراء مختلف 

التقويمات حسب 

الزمن , 

الموضوع 

 الهدفو

 سا 10

 

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

 


