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 املقدمة:   

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 

 وطرق املعاجلة. التقومي ريمع حتديد س بل ومعاي

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

طار التحضري للمومس ادلرايس الرتبوي  ، وَسعيا من وزارة الرتبية الوطنية لضامن جودة التّعلمي وحتسني ال داء2222ــ  2222مضن هذا الس ياق ويف ا 

ثرو  ،البيداغويج قرار العودة ا ىل  ا  بالدان  اذلي مّس  91اذلي فرضته ال وضاع الصحية جراء وابء كوفيد الاس تثنايئ  التنظمي العادي بعد المتدرس  تنظميا 

لويج بني أ يدي املامرسني الرتبويني التدرجات عىل غرار بدلان العامل، تضع املفتش ية العامة للرتبية الوطنية ابلتنس يق مع مديرية التعلمي الثانوي العام والتكنو 

ندات املرجعية املعمتدة، واملعمول هبا يف امليدان يف مرحةل التعلمي الثانوي العام والتكنو  لويج، بغرض تيسري قراءة الس نوية للتعلامت  ك داة معل ممكةّل للس ّ

 املهناج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كام هو منصوص عليه.

ادة س يدا لهذه املعييات، نيلب من ال ساتذة قراءة وفه  مددأ  هذه التدرجات الس نوية من أ جل وضعها ح ز التنفيذ، كام نيلب من الس يدات والسوت 

 املفتشني التدّخل ابس مترار ملرافقة ال ساتذة لتعديل أ و تكييف ال نشية اليت يروهنا مناس بة وفق ما تقتضيه الكفاءة املس هتدفة.
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 الميدان التعلمي األول : الميكانيزمات االقتصادية 

الحجم 

 الساعي

توجيهات حول 

 استعمال السندات

 السير المنهجي للوحدة

 ) تدرج المهمات(
 أهداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستهدفة

 الكفاءة

 المستهدفة

 و المبادلة حول نصـ  سا 60

يستخرج التعلم  النقود

منه تعريف المبادلة و 

اشكالها و تعريف 

  .النقود

 

 

 

حول وظائف  نصـ 

 النقود و اشكالها.

 وسائل من ـ مجموعة

  (...شيك ) نقود، الدفع

 

 المكتسبات القبلية :

ـ التذكير بدرس وسائل الدفع 

 للسنة الثانية

 المهمات :

 ـ يعرف المقايضة

التطرق إلى صعوبات  -

 المقايضة

يستخرج خصائص النقود  ـ

 أشكالها.ووظائفها و

األقتصار على وظائف النقود 

 التالية:

 كوسيط في التبادل -

 كمقياس للقيمة - 

 كمستودع للقيم  - 

للمعامالت  النقود كوسيلة -

 اآلجلة

 ـ يحدد الجهة التي تصدر النقود 

 ـ يحدد الكتلة النقدية

 . المبادلة1

 .تعريف المبادلة 1.1

 أشكال المبادلة. 1.1

 أ ـ المقايضة

 ب ـ المبادلة بواسطة النقود

 . النقود1

 . تعريف النقود1.1

 . خصائص النقود1.1

 . وظائف النقود2.1

 . أشكال النقود 2.1

 أ ـ النقود المعدنية

 ب ـ النقود الورقية

 ج ـ النقود المصرفية ) الخطية(

 د ـ النقود االلكترونية

 . إصدار النقود2.1

 .الكتلة النقدية 2.1

 :60رقم الوحدة
 النقود

 ـ تحديد المبادلة وأشكالها

 ـ التعرف على النقود من حيث: 

 ، األشكالالخصائص، الوظائف

ـ تحديد الكتلة النقدية و الجهة 

 التي تصدرها

 دور يحدد

 في النقود

 الحياة

 االقتصادية

 النقدية الكتلة مكونات و النقود وظائف المتعلم يستخلصتقديم وضعية مركبة   تقييم مدى التحكم في الكفاءة:
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 الميدان التعلمي األول : الميكانيزمات االقتصادية 

الحجم 

 الساعي

توجيهات حول 

 استعمال السندات

 السير المنهجي للوحدة

 ) تدرج المهمات(
 أهداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستهدفة

 الكفاءة

 المستهدفة

تحضير نص  - سا 01

، اقتصادي حول السوق

، العرض االسعار

  الطلبو

تقديم عدة وضعيات  -

على أن يحدد المتعلم 

سعر التوازن و يحسب 

مختلف المرونات مع 

 تفسير النتيجة.

   

 المكتسبات القبلية :

 ـ التذكير بعملية المبادلة

 : المهمات
 ـ يصنف األسواق

في أشكال السوق االقتصار  -

 على حالتي: 

 *المنافسة الكاملة    

 *االحتكار التام                  

اع مرونة التطرق إلى أنو -

، الطلب التالية: السعرية

 التقاطعية، الدخلية.

ـ يحدد العناصر المؤثرة في 

 الطلب و العرض

أن سعر التوازن يتحقق  يبينـ 

عندما تتساوى الكميات المطلوبة 

مع الكميات المعروضة )مع 

 التوازن سعر أن لىاالشارة ا

 منحنى تقاطع نقطة عند يتحدد

 .(الطلب منحنى مع العرض

عند تمثيل منحى العرض  -

ومنحنى الطلب يخصص محور 

الفواصل للكميات ومحور 

 التراتيب لألسعار.

 السوق .0

 السوق تعريف .1.1

 األسواق أنواع .1.1

 الخدمات و السلع سوق  أ.

 العمل .سوق  ب

 المالية .السوق  ج

 السوق أشكال .1.1

 . األسعار1

 السعر تعريف .1.1

 للسعر المحددة العناصر .1.1

 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  ج.

 :61 رقم الوحدة

 السوق واألسعار

ـ مفهوم السوق 

 أنواعهو

  

ـ مفهوم السعر 

 مكوناته.و

ـ تحديد سعر 

 التوازن

 سعر يحدد

 في التوازن

 .السوق

 وضعية مركبة يحدد سعر التوازن و يحسب المرونات و يفسر النتيجةتقديم تقييم مدى التحكم في الكفاءة: 
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 الميدان التعلمي األول : الميكانيزمات االقتصادية 

الحجم 

 الساعي

توجيهات حول استعمال 

 السندات

 السير المنهجي للوحدة

 ) تدرج المهمات(
 أهداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستهدفة

 الكفاءة

 المستهدفة

نون النقد ـ االستناد إلى قا سا 60

القرض الجزائري عند و

 تعريف النظام المصرفي.

انطالقا من هيكل النظام  -

يحدد العمليات  المصرفي

 األساسية لكل بنك.

 

 

 

 

ـ تقديم مخطط لهيكل 

النظام المصرفي في 

 الجزائر

 المكتسبات القبلية :

التذكير بالبنك كمتعامل اقتصادي  ـ

 ضروري للمؤسسة

 ت:المهما

 تصنف أنواع البنوك إلى:  ـ

البنك المركزي، البنوك التجارية، 

البنوك المتخصصة ، المؤسسات 

 المالية.

 النظام يلعبه الذي الدور يبرزـ 

 تمويل االستثمار في المصرفي

 العمليات المصرفية على: ـ يقتصرفي

 * قبول الودائع.  

* األئتمان بصوره الخمس بما فيها   

 الخصم واعادة الخصم.

 . تعريف النظام المصرفي1

 . البنوك1

 . تعريف البنوك1.1  

 . أنواع البنوك1.1  

 . العمليات المصرفية2

 :20 رقم الوحدة
 النظام المصرفي

ـ إبراز أهمية النظام 

 المصرفي

 ـ تبيان أنواع البنوك

ـ تحديد مختلف 

 المصرفيةالعمليات 

يحدد دور 

البنوك في 

الحياة 

 االقتصادية

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة: تقديم وضعية مركبة حول مختلف العمليات المصرفية
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 الميدان التعلمي الثاني : المبادالت الدولية

الحجم 

 الساعي

توجيهات حول 

 استعمال السندات

 السير المنهجي للوحدة

 ) تدرج المهمات(
 أهداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستهدفة

 الكفاءة

 المستهدفة

 سا 60

 

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

 يبين أسباب قيام التجارةـ 

 الدولية.

التأكيد على ان اهمية  -

التجارة الخارجية تكمن في 

الى و الخدمات  عتصدير السل

ع رصيد الخارج قصد رف

الدولة  من العملة 

استراد السلع و و ،الصعبة

الخدمات التي تحتاج اليها 

 الدولة.

 :مكونات ميزان المدفوعاتـ 

 أ. الحساب الجاري وعناصره

 ب. حساب رأس المال 

حساب اإلحتياطات جـ. 

 الرسمية.

عدم التطرق إلى إعداد  -

 ميزان المدفوعات

 . تعريف التجارة الخارجية1

 . أسباب قيام التجارة الخارجية1

 . أهمية التجارة الخارجية2

 . سياسة التجارة الخارجية2

 .مبدأ حرية التجارة 1.2  

 . مبدأ الحماية1.2  

 . ميزان المدفوعات2

 تعريفه 1.2  

 مكوناته 1.2  

 . توازن ميزان المدفوعات2.2  

 . المنظمة العالمية للتجارة2

.تعريف المنظمة العالمية 1.2 

 للتجارة

 . دور المنظمة العالمية للتجارة1.2 

 

 :20 رقم الوحدة
 التجارة الخارجية

ـ تحديد أسباب قيام 

 التجارة الخارجية 

 أهميتها و

ـ التعرف على ميزان 

 توازنهالمدفوعات و 

ـ تحديد دور المنظمة 

 العالمية للتجارة

يحدد 

وضعية             

التجارة 

الدولية من 

خالل 

ميزان 

 المدفوعات

 تقديم وضعية مركبة حول ميزان المدفوعات تقييم مدى التحكم في الكفاءة: 
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 الميدان التعلمي الثاني : المبادالت الدولية

الحجم 

 الساعي

توجيهات حول 

 استعمال السندات

 السير المنهجي للوحدة

 ) تدرج المهمات(
 أهداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستهدفة

 الكفاءة

 المستهدفة

نص قانوني يتضمن ـ  سا 60 

 الصرف

 والقرض النقد قانونـ 

  .الجزائري

من خالل نص  -

أقتصادي مضمونه 

عملية االستيراد، يحدد 

المتعلم قيمة السلع 

المستوردة بالعملة 

الوطنية انطالقا من 

 سعر الصرف السائد.

 

 المكتسبات القبلية :

التذكير بأن ميزان ـ 

المدفوعات هو حساب سنوي 

 لكافة المعامالت االقتصادية

 المهمات:

 ـ يبين أسباب الصرف

االقتصارفي انواع سوق  -

الصرف على سوق الصرف  

بين البنوك و سوق الصرف 

 العالمي  

 يحدد أنظمة الصرفـ 

 . تعريف الصرف 1

 . أسباب الصرف1

 . سوق الصرف2

 . تعريفه1.2

 أنواعه 1.2

 . سعر الصرف2

 . أنظمة الصرف2

 . نظام الصرف الثابت1.2 

 . نظام الصرف المرن1.2

 ) المتغير (       

 . سياسة سعر الصرف2

 . أهداف سياسة الصرف1.2

 . وسائل سياسة الصرف1.2

  :60رقم  الوحدة

 الصرف

 ـ تبيان أسباب الصرف

 ـ تحديد أنواع الصرف

 ـ تحديد أنظمة الصرف

يبين تأثير 

سعر 

الصرف 

على 

المبادالت 

 الدولية

 الصرف أنظمة يحدد ، أسبابه يبين و الصرف أنواع يحدد حول الصرف من خاللهاتقديم وضعية  تقييم مدى التحكم في الكفاءة:
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 االختالالت االقتصادية:  لثالثاالميدان التعلمي 

الحجم 

 الساعي

توجيهات حول 

 استعمال السندات

 السير المنهجي للوحدة

 ) تدرج المهمات(
 الموارد المستهدفة

الوحدة 

 التعلمية
 أهداف التعلم

 الكفاءة

 المستهدفة

نصوص تمس  - سا 60 

الواقع األقتصادي 

الجزائري و متعلقة 

بعالم الشغل 

 البطالة يستنتجو

المتعلم تعريف و 

أسباب البطالة و 

نوعها و آثار هذه 

 الظاهرة.

 : المكتسبات القبلية

 ـ التذكير بعوامل االنتاج 

 ) المظهر الديمغرافي  للعمل(  

 المهمات:

تعرف البطالة على اساس عدم توفر  -

فرص العمل لألشخاص القادرين عليه 

 والراغبين فيه.

ويعرف البطال حسب تعريف المكتب  -

 الدولي للعمل.

 البطالة أسباب ـ يبين

البطالة )الدورية،  أنواع ـ يحدد

 االحتكاكية، الفنية، الهيكلية، الجزئية(

 وآثارها.

 البطالة من التخفيف إجراءات ـ يحدد

 . تعريف البطالة1

 . أسباب البطالة 1

 . أنواع البطالة2

 . آثار البطالة2

 . اآلثار االقتصادية1.2

 االجتماعية. اآلثار 1.2

 . اآلثار السياسية2.2

 . إجراءات التخفيف من البطالة2

رقم  الوحدة

 البطالة: 60

 ـ تحديد أسباب البطالة

 ـ تحديد أنواع البطالة 

 ـ تبيان مختلف آثار 

 البطالة   

ـ تحديد إجراءات 

التخفيف من آثار 

 البطالة

يحدد 

أسباب و 

وسائل 

التخفيف 

من ظاهرة 

 البطالة

 مركبة حول ظاهرة البطالة يستخرج من خاللها المتعلم أنواع البطالة و مختلف اآلثار تقديم وضعية تقييم مدى التحكم في الكفاءة: 
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 االختالالت االقتصادية:  لثالميدان التعلمي الثا

الحجم 

 الساعي

توجيهات حول استعمال 

 السندات

 السير المنهجي للوحدة

 المهمات() تدرج 
 الموارد المستهدفة

الوحدة 

 التعلمية
 أهداف التعلم

 الكفاءة

 المستهدفة

 سا 60 

 

تقديم وضعيات متنوعة  -

تمس واقع األقتصاد 

الجزائري و مدى تأثره 

 بظاهرة التضخم.

أنطالقا من نصوص  -

أقتصادية يستنتج المتعلم 

ضخم و نوعه أسباب الت

 آثار هذه الظاهرة.و

 : القبليةالمكتسبات 

ـ التذكير بأهداف سياسة 

 الصرف.

 المهمات:

ـ يبين أنواع التضخم من 

خالل نص اقتصادي 

الظاهر، الكامن، الجامح، (

 .الزاحف، المكبوت(

 . تعريف التضخم1

 . أنواع التضخم1

 . أسباب التضخم2

 . آثار التضخم2

 . اآلثار االقتصادية1.2

 . اآلثار االجتماعية1.2

 التضخم. وسائل معالجة 2

 . تجميد األجور و األسعار1.2

 .مراقبة اإلصدار النقدي1.2

. تحقيق التوازن في 2.2

 الميزانية ) الموازنة( العامة.

 الوحدة

  :60رقم

 التضخم

 ـ تحديد أنواع التضخم 

 ـ تحديد أسباب التضخم

ـ إبراز اآلثار المختلفة 

 للتضخم

 ـ طرق عالج التضخم 

 

يحدد 

الوسائل 

المختلفة 

لمعالجة 

ظاهرة 

 التضخم

 مركبة على شكل نص اقتصادي يستخرج من خاللها آثار التضخم و إجراءات عالجهتقديم وضعية  تقييم مدى التحكم في الكفاءة:
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 رابع: المانجمنت ) علم التسيير(الميدان التعلمي ال

الحجم 

 الساعي

توجيهات حول 

 استعمال السندات

 للوحدةالسير المنهجي 

 ) تدرج المهمات(
 أهداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستهدفة

 الكفاءة

 المستهدفة

 وضعية من انطالقا سا 60 

 مختلف المتعلم يحدد

 المساعدة العوامل

 تحفيز على

 المستخدمين

 : المكتسبات القبلية

ـ التذكير بدور المسير في 

 مجال التسيير

 المهمات:

 المسير يفرق بين القائد و -

 الشخصية المواصفات يحددـ 

 اختيار على أثرها يبين و للقائد

 .القيادة أسلوب
 البيئة و المرؤوسين أثر ـ يحدد

  .القيادة أسلوب اختيار في

الحاجات  تدرج نظرية ـ يحدد

MASLOW لماسلو
العاملين  ذات نظرية ـ يحدد

 HERZBERG.رزبرغله

 . تعريف القيادة1

 . أساليب القيادة1

 . العوامل المؤثرة في اختيار 2

 أسلوب القيادة    

 . الدافعية2

 . تعريف الدافعية 1.2

 .العوامل المؤثرة في الدافعية1.2

 نظريات الحاجات الدافعية  2.2

 أ ـ نظرية تدرج الحاجات    

 ب ـ نظرية ذات العاملين    

: 60 رقم الوحدة

 القيادة

 ـ تحديد أساليب القيادة

 ـ نظريات الدافعية 

 ) ماسلو ، هرزبرغ(

يبين العوامل 

المؤثرة في 

اختيار أسلوب 

 القيادة

 .مركبة على شكل نص اقتصادي يستنتج أساليب القيادة و العوامل المؤثرة فيهاتقديم وضعية  تقييم مدى التحكم في الكفاءة:
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 رابع: المانجمنت ) علم التسيير(الميدان التعلمي ال

الحجم 

 الساعي

توجيهات حول 

 استعمال السندات

 السير المنهجي للوحدة

 ) تدرج المهمات(
 أهداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستهدفة

 الكفاءة

 المستهدفة

 سا 60 

 

تقديم وضعية  -

تتضمن عمليات 

االتصال داخل منظمة 

المتعلم ما يستخرج 

تعريف االتصال 

 اشكالهو

تقيم وضعية  -

يستخرج المتعلم 

مكونات عملية 

االتصال و اغراض 

 االتصال 

يستنتج المتعلم من  -

الوضعيات السابقة 

 نجاح عملية االتصال.

 : المكتسبات القبلية

 ـ التذكيربأساليب القيادة

 المهمات:

وسيلة لتحسين  التأكيد على ان األتصال -

 فعالية التسيير.

 عملية مكونات و االتصال أشكال يحددـ 

 .االتصال

التأكيد عند التطرق ألغراض األتصال  -

 إلى: 

إصدار التعليمات، ضمان وصولها للمعنيين 

التقويم.بالشكل السليم، متابعة التنفيذ و

 .االتصال عملية معوقات ـ يحدد

.االتصال عملية نجاح عوامل ـ يحدد

 . تعريف االتصال0

 . أشكال االتصال1

 لاالتصامكونات عملية  -3

 . أغراض االتصال4

 . نجاح عملية االتصال0

 رقم الوحدة

 االتصال :60

ـ تحديد أشكال 

 مكوناتهاالتصال و

ـ تحديد أغراض 

 االتصال و معوقاته

ـ تحديد عوامل نجاح 

 عملية االتصال 

 دور ـ يبين

 في االتصال

 المؤسسة

 مركبة في شكل سند يستخرج من خالله:  أشكال االتصال ، مكوناته ، أغراضه و معوقاته تقديم وضعية تقييم مدى التحكم في الكفاءة: 
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 رابع: المانجمنت ) علم التسيير(الميدان التعلمي ال

الحجم 

 الساعي

توجيهات حول 

 استعمال السندات

 السير المنهجي للوحدة

 ) تدرج المهمات(
 أهداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستهدفة

 الكفاءة

 المستهدفة

 في ـ نصوص سا 60 

حول  المانجمنت

يستخرج المتعلم  الرقابة

مراحل الرقابة 

 انواعها واساليبها .و

 : المكتسبات القبلية

 ومستوياتها الرقابة بمفهوم ـ التذكير

 المهمات:

 الرقابة عملية خصائص يظهرـ 

  .الفعالة

 .الرقابة أنواع بين ـ يميز

  الرقابة أساليب ـ يبين

  .التقليدية  

  الرقابة أساليب ـ يبين

.المتخصصة  

 . مراحل الرقابة 1

 الرقابة الفعالة عملية. خصائص 1

 . أنواع الرقابة 2

 . الرقابة المسبقة1.2

 . الرقابة أثناء التنفيذ1.2

 .الرقابة الالحقة2.2

 . أساليب الرقابة 2

 . الرقابة التقليدية1.2

 المتخصصة. الرقابة 1.2

 :06 رقم الوحدة

 الرقابة

ـ تحديد مراحل 

 خصائص الرقابةو

ـ تبيان أنواع 

 الرقابة

يحدد 

أساليب 

 الرقابة

 مركبة على شكل سند يتم من خالله استنتاج : خصائص ، أنواع و أساليب الرقابة تقديم وضعية  تقييم مدى التحكم في الكفاءة:
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 رابع: المانجمنت ) علم التسيير(الميدان التعلمي ال

الحجم 

 الساعي

توجيهات حول استعمال 

 السندات

 السير المنهجي للوحدة

 ) تدرج المهمات(
 أهداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستهدفة

 الكفاءة

 المستهدفة

 ميزانية من ـ انطالقا سا 60 

 المتعلم يصنف ما مؤسسة

 داخلية تمويلها إلى مصادر

 وخارجية

 عمليات حول نصوصـ 

 .التمويل

 

 : المكتسبات القبلية

 ـ التذكير بمدخل تمويل 

 التثبيتات  

 المهمات:

  األساسية المهام يحددـ 

  .التمويل لوظيفة  

يقتصر في اعداد برامج  -

التمويل على تحديد مبلغ 

 االحتياجات و التاريخ و المدة 

يركز في تنظيم الخزينة  -

االيرادات على توقع 

 والنفقات.

ن التمويل التأكيد على أ -

، الذاتي يضم االحتياطات

.المؤونات و األهتالكات



 التمويل وظيفة . تعريف1

 لوظيفة التمويل األساسية المهام .1

 المؤسسة احتياجات تحديد .1.1

 األموال لرؤوس

 . إعداد برامج التمويل1.1

 .تنظيم الخزينة2.1

 األموال المتاحة. تسيير رؤوس 2.1

 . مصادر تمويل المؤسسة2

 . التمويل الذاتي 1.2

 .التمويل الخارجي1.2

 .عمليات تمويل المؤسسة 2

 االقتصادية    

 . التمويل القصير المدى1.2

) العمليات التجارية أو عمليات  

 االستغالل(

. التمويل المتوسط و الطويل 1.2

 المدى ) عمليات االستثمار(

 :00رقم الوحدة

 التمويل

ـ تحديد المهام األساسية 

 لوظيفة التمويل

ـ تحديد مصادر 

 التمويل

 ـ تحديد أنواع التمويل

يبين كيفية 

تمويل 

 المؤسسة 

 مركبة على شكل سند يستخرج منه مهام التمويل و مصادره و أنواعهتقديم وضعية  تقييم مدى التحكم في الكفاءة:

 
 

 


