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 مقدمة:

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

 التقومي وطرق املعاجلة. ريمع حتديد س بل ومعاياملناجه التعلميية 

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

طار التحضري للمومس ادلرايس جودة التّعلمي وحتسني ال داء  ، وَسعيا من وزارة الرتبية الوطنية لضامن2222ــ  2222مضن هذا الس ياق ويف ا 

ىل تنظمي المتدرس العادي بعد  التنظمي الاس تثنايئ اذلي فرضته ال وضاع الصحية جراء وابء كو  قرار العودة ا  ثر ا  فيد الرتبوي البيداغويج، وا 

لتعلمي الثانوي العام والتكنولويج بني اذلي مّس بالدان عىل غرار بدلان العامل، تضع املفتش ية العامة للرتبية الوطنية ابلتنس يق مع مديرية ا 91

ندات املرجعية املعمتدة، واملعمول هبا يف امليدان يف م رحةل التعلمي أ يدي املامرسني الرتبويني التدرجات الس نوية للتعلامت  ك داة معل ممكةّل للس ّ

 ضامينه كام هو منصوص عليه.الثانوي العام والتكنولويج، بغرض تيسري قراءة املهناج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول م

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

الكفاءة  الس يدات والسادة املفتشني التدّخل ابس مترار ملرافقة ال ساتذة لتعديل أ و تكييف ال نشطة اليت يروهنا مناس بة وفق ما تقتضيه

 املس هتدفة.
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   االول : اكتشاف المؤسسة يمالتعلّ  الميدان

 أهداف التعلم المستهدفة الكفاءة

الوحدة 

  التعليمة

السير المنهجي   المواد المستهدفة

  للوحدة

  ) المهمات (

توجيهات حول 

استعمال 

  السندات

الحجم   التقويم المرحلي و المعالجة

الساعي

  
ينجز التدفقات 

االقتصادية باستعمال 

  البرمجيات المكتبية

يحدد مفهوم النشاط  -

االقتصادي و 

 مضمونه .

يبين العالقات بين  -

  االقتصادين األعوان

 أنواعيحدد  -

  التدفقات االقتصادية

 

 1: الوحدة

 

النشاط 

 االقتصادي

مضمون تعريف و-1

  النشاط االقتصادي

  تعريف النشاط االقتصادي. 1

النشاط . مضمون 1.1

  االقتصادي
  

  االقتصاديون األعوان. 1

. تعريف العون 1.1

  االقتصادي

 األعوان. نشاط 1.1

االقتصادين ) العائالت ، 

 المؤسسات (

العالقات بين  2.1

 االقتصادين األعوان

 العائالت ، المؤسسات ()

  .التدفقات االقتصادية2

 مالحظة :

يتم تنفيذ نفس المحتوى 

 للوحدة باألفواج

 أنشطةو ذلك من خالل 

   األلى اإلعالم
   

  مكتسبات القبلية
 

المحيط العائلي  -

  للمتعلم
 

  المهمات -
 

يعرف النشاط  -

  االقتصادي

يحدد مفهوم  -

  العون االقتصادي

يذكر اهم انواع  -

  التدفقات

 وضعيات بسيطة -

تتضمن مجموعة 

من األنشطة 

 االقتصادية 

 

وضعية تتضمن  -

األعوان 

  االقتصاديون
 

بسيطة يقوم وضعية  إعطاء -

حدد فيها يالمتعلم برسم مخططات 

  ااالقتصادية و مضمونه األنشطة

  سا 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سا 21

  وضعية مركبة يقوم من خاللها المتعلم بتحديد مفهوم النشاط االقتصادي و يستخرج و يحلل العمليات االعوان االقتصادين إعطاء تقييم مدى التحكم في الكفاءة : 
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   االول : اكتشاف المؤسسة يمالتعلّ  الميدان

 الكفاءة

 المستهدفة
 أهداف التعلم

الوحدة 

  التعليمة

السير المنهجي   المواد المستهدفة

  للوحدة

  المهمات () 

توجيهات حول 

استعمال 

  السندات

التقويم المرحلي و 

  المعالجة

الحجم 

  الساعي

يحدد عالقة 

المؤسسة 

بمتعالميها 

باستعمال 

البرمجيات 

   المكتبية

يعرف مؤسسة  -

  اقتصادية
 

بصنف مجموعة  -

من المؤسسات حسب 

معيار النشاط ثم 

حسب معيار الشكل 

  القانوني
 

يحدد مختلف  -

العالقات بين 

المؤسسة و 

  متعامليها

 1الوحدة :

 

عموميات حول 

المؤسسة 

 االقتصادية

  .المؤسسة االقتصادية1

.تعريف المؤسسة 1.1

  االقتصادية

 المادية،الوسائل  1.1

  والبشريةالمالية 

. الهيكل الوظيفي 2.1

  للمؤسسة

.تصنيف المؤسسات 1

  االقتصادية

. حسب معيار  1.1

  االقتصادي

حسب معيار الشكل  .1.1

  القانوني

   . المؤسسة و متعاملوها2

  

 مالحظة :

يتم تنفيذ نفس المحتوى 

 للوحدة باألفواج

و ذلك من خالل انشطة 

   االعالم األلى

  

  مكتسبات القبلية
 

التذكير بموضوع  -

  االعوان االقتصادية
  

 المهمات :

يحدد مفهوم المؤسسة  -

 والوسائل االقتصادية 

المستعملة في نشاط 

  المؤسسة االقتصادية

يحدد المعايير التي من  -

خاللها يتم تصنيف 

  المؤسسة االقتصادية

يحدد مختلف العالقات  -

ما بين المؤسسة و 

  متعامليها
 

اعطاء بطاقة فنية  -

على شكل جدول 

لمؤسسة ما تحدد 

 فيها :
 

  .تعريف المؤسسة1

.الوسائل 1

المستعملة في 

  نشاطها

.الهدف الرئيسي 2

  لنشاطها

  

 

 

 

باستعمال معالجة النصوص 

يقوم المتعلم بإنجاز مخطط 

يبين فيه الوسائل المستعملة 

في نشاط المؤسسة 

   االقتصادية

  سا 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سا 21

 الوسائل التي تخدمها المؤسسة في نشاطها .تقييم مدى التحكم في الكفاءة : اعطاء وضعية مركبة يقوم من خاللها المتعلم بتحديد تعريف المؤسسة و 
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 : عمليات المؤسسة االقتصاديةالثاني ي مالتعلّ  الميدان

 الكفاءة

 المستهدفة
أهداف 

 التعلم

الوحدة 

 التعلمية

الموارد 

 المستهدفة

السير المنهجي 

للوحدة ) تدرج 

 المهمات (

توجيهات حول استعمال 

 السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

ينجز ميزانية  -

المؤسسة االقتصادية 

باستعمال البرمجيات 

 المكتبية

 

يميز بين  -

الممتلكات و 

 الديون
 

يحدد الذمة  -

المالية 

 لشخص ما
 

يحدد الذمة  -

المالية 

 لشخص ما
 

ينجز  -

 الميزانية
 

يحدد  -

 النتيجة

 2الوحدة : 

 

الذمة المالية 

و ميزانية 

 المؤسسة

 المالية.الذمة 1

.تعريف الذمة 1.1

 المالية

تحديد الذمة  1.1

 المالية

 . الميزانية1

. تعريف  1.1

 الميزانية

. المصادر ) 1.1

 الخصوم(

2.1 .

االستخدامات ) 

 االصول(

 . النتيجة2

  

 مالحظة :

يتم تنفيذ نفس 

المحتوى للوحدة 

 باألفواج

و ذلك من خالل 

انشطة االعالم 

 األلى
  

  

 مكتسبات القبلية
 

التذكير بمفهوم  -

المؤسسة االقتصادية و 

 يالوسائل المستعملة ف

نشاطها التجاري أو 

 .اإلنتاجي

 

 المهمات -
 

ممتلكات يحدد  -

المؤسسة و ديونها اتجاه 

 الغير

يقوم بإعداد الميزانية و  -

 كيفية تحديد النتيجة
 

 

تقديم وضعية تتضمن الحالة المالية  -

المتعلم  ايحدد من خالله األشخاص ألحد

عناصر الذمة المالية في جدولين 

الممتلكات و الديون ثم يستخرج صافي 

 . الذمة المالية لهذا الشخص

اعطاء وضعية  -

من بسيطة يحدد 

عناصر الذمة خاللها

 المالية
 

 

 

 

 

 باستعمال -

المجدول يقوم المتعلم 

بإعداد الجدولين 

الممثلين للذمة 

 المالية

 سا 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 سا 21

 مدى التحكم في الكفاءة : اعطاء وضعية مركبة يقوم من خاللها المتعلم بإعداد ميزانية مؤسسة ماتقييم 
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  : عمليات المؤسسة االقتصاديةالثاني  يمالتعلّ  الميدان

 أهداف التعلم المستهدفة الكفاءة
الوحدة 

 التعلمية

السير المنهجي  الموارد المستهدفة

للوحدة ) تدرج 

 المهمات (

حول  توجيهات

استعمال 

 السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

ينجز وثائق عمليات  -

الشراء و البيع و الدفع 

الفوري باستعمال البرمجيات 

  المكتبية

 

يعرف عمليات الشراء و  -

البيع و مراحلها و كيفية 

اثباتها بالوثائق 

  المحاسبية
 

يحدد وسائل الدفع  -

  الفوري
 4الوحدة :  

 

العمليات 

التجارية و 

 وثائقها
 

  والبيع.عمليات الشراء 1

  .مراحل عملية الشراء1.1   

  .مراحل عملية البيع1.1   

  

.الوثائق التجارية للشراء و 1

  البيع

  .وصل الطلب1.1  

  .وصل التسليم1.1  

  .الفاتورة2.1  

  

  وسائل الدفع الفوري .2

  . وصل الدفع النقدي1.2  

  الشيك. 1.2  

  

 مالحظة :

يتم تنفيذ نفس المحتوى 

للوحدة باألفواج و ذلك من 

 خالل انشطة االعالم األلى

  

  مكتسبات القبلية
 

التذكير بتعريف  -

المؤسسة 

  االقتصادية

التذكير تصنيف  -

المؤسسة حسب 

  معيار النشاط

التذكير بوظائف  -

  المؤسسة
 

  الفاتورة -

نموذج وصل  -

  النقدي

الشيك نموذج  -

  البنكي

نموذج الشيك  -

  البنكي

 

اعطاء تطبيق من  -

خالله يقوم 

 : المتعلم

 اعداد فانورة -

تحرير شيك  -

  بنكي
  

  

  

  

  

  

  

  

 باستعمال معالج -

  Excelوالنصوص 

  يقوم المتعلم

   فاتورة إعدادب
  

  

  سا 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سا 12

   وضعية مركبة يقوم من خاللها المتعلم يقوم المتعلم بإعداد فاتورة و الوصل النقدي و جدول مراقبة الصندوقاعطاء   تقييم مدى التحكم في الكفاءة :

  


