التدرجاث السنىٌت -ثانىي

الجوهىرٌت الجشائزٌت الدٌوقزاطٍت الشعبٍت

وسارة التزبٍت الىطنٍت

هدٌزٌت التعلٍن الثانىي العام والتكنىلىجً

الوفتشٍت العاهت للبٍداغىجٍا

التدرجاث السنىٌت
هادة التكنىلىجٍا –تسٍٍز واقتصاد
السنت األولى ثانىي جذع هشتزك علىم وتكنىلىجٍا

سبتوبز 8102

ٔسارة انتزبٛت انٕطُٛت

التدرجاث السنىٌت -ثانىي

مقدمة
فً إطار التحضٌر للموسم الدراسً  ، 8102-8102وسعٌا من وزارة التربٌة الوطنٌة
لضمان جودة التعلٌم وتحسٌن األداء التربوي البٌداغوجً  ،ومواصلة لإلصالحات التً
باشرتها  ،تضع المفتشٌة العامة للبٌداغوجٌا بٌن أٌدى الممارسٌن التربوٌٌن تدرج التعلمات
كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعٌة المعتمدة  ،والمعمول بها فً المٌدان فً مرحلة
التعلٌم الثانوي  ،بغرض تٌسٌر قراءة وفهم وتنفٌذ المنهاج وتوحٌد تناول المضامٌن فً إطار
التوجٌه ات التى ٌنص علٌها المنهاج  ،والذى تم توضٌحه فً الوثائق المرافقة لكل مادة .
كما تسمح هذه التدرجات من الناحٌة المنهجٌة بتحقٌق االنسجام بٌنه وبٌن مخطط التقوٌم
البٌداغوجى ومخطط المراقبة المستمرة  ،وتجسٌدا لهذه المعطٌات نطلب من الجمٌع قراءة
وفهم مبدأ التدرجات من أجل وضعها حٌز التنفٌذ  ،وتدخل المفتشٌن باستمرار لمرافقة
األساتذة خاصة الجدد منهم لتعدٌل أوتكٌٌف األنشطة –خاصة منها التطبٌقٌة حسب توفر
التجهٌزات المخبرٌة لمادة التكنولوجٌا أو أجهزة اإلعالم اآللً للمحاكاة –التً ٌرونها
مناسبة وفق ماتقتضٌه الكفاءة المرصودة ،شرٌطة المصادقة من طرف مفتش التربٌة
الوطنٌة للمادة .

ٔسارة انتزبٛت انٕطُٛت

مذكرة منهجٌة
نمذ ٔردث ف ٙدٚببخبث انًُبْح انتؼهًٛٛت ٔ انٕثبئك انًزافمت نٓب تٕخٓٛبث تزبٕٚت
ْبيت ،تخص كٛفٛت انتُفٛذ انبٛذاغٕخ ٙنهًُبْح ،غٛز أٌ انًًبرسبث انًٛذاَٛت يٍ
خٓت ٔ ،اػتًبد انٕسارة ؛يُذ يذة ،تٕسٚؼبث سُٕٚت نهًمزراث انذراسٛت تهشو
األسبتذة ببزتزاو آخبل تُفٛذْب ٔ ،تكهٛف ْٛئبث انزلببت ٔ انًتببؼت يٍ تمٛٛى َسبت
اَدبسْب خطٛب،
ٔ تمذٚى انسهٕل الستكًبنٓب استكًبال كًٛب تزاكًٛب ،يًب دفؼُب إنٗ إػبدة طزذ
انًٕضٕع بإنسبذ بغزض تمذٚى انبذٚم كٌٕ انفزق شبسغ ب ٍٛتُفٛذ انًُٓبج ٔ
انتذرج فــ ٙتُفٛــذِ .فبألٔل ٚؼتًذ ػهٗ تٕسٚغ آن ،ٙيمٛذ ،يؼذ ٔفك يمبٛٚس زسببٛت
سيُٛت ببزيدت خطٛت يسضتٚ ،كٌٕ انتُبٔل ف ّٛتسهسهٛب ٔ بكم اندشئٛبث ٔ
انسٛثٛبث بذػٕٖ انتسضٛز اندذ٘ نهًتؼهً ٍٛناليتسبَبث يًب تزتب ػُّ يًبرسبث
سهبٛت كبنتهم ٔ ٍٛانسشٕ نذٖ ٔ انسفظ ٔ االستزخبع دٌٔ تسهٛم أٔ تؼهٛم ٔ ،
التصز انتمٛٛى ػهٗ يُر ػاليبث .
بًُٛب انثبَ ٙأ٘ انتذرج انسُٕ٘ نبُبء انتؼهًبث ٚزكش ػهٗ انكٛفٛت انتٚ ٙتى بٓب تُفٛذ
انًُٓبج ببزتزاو ٔتٛزة انتؼهى ٔ لذراث انًتؼهى ٔ استمالنٛتّٔ ،اػتببر انكفبءة يبذأ
يُظًب نهًُٓبج ٔ ،تكٌٕ ْذِ انكفبءة بًثببت يُطهك ٔ َمطت ٔصٕل أل٘ ػًم
تزبٕ٘ .كًب اػتبز انًستٕٚبث انًؼزفٛت كًٕرد يٍ انًٕارد انت ٙتخذو انكفبءة
انًٕارد .ف ٙإطبر شبكت انًفبْٛى انًٓٛكهت نهًبدة بألم األيثهت ٔ انتًثٛالث انًٕصهت
إنٗ انكفبءاث انًستٓذفت.
ٔسارة انتزبٛت انٕطُٛت

تدرج التعلمات لمادة التكنولوجٌا
المستوى :السنة األولى  -جذع مشترك علوم وتكنولوجيا -
تقديم:

إن تدرٌس التكنولوجٌا فً السنة األولى جذع مشترك علوم وتكنولوجٌا ٌكتسً طابعا خاصا كونه ٌسمح للتلمٌذ :

-

 اكتشاف مجال التكنولوجٌا واستخدام اإلعالم األلى كأداة تطبٌقٌة التعرف على المبادئ األولٌة وتطبٌق معارف اإلعالم اآللً فً مجال التسٌٌر واالقتصاد التمكن من اكتساب القدرة على التعامل مع وضعٌات مختلفة باستعمال الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة فً مجالاإلعالم األلى وتنمٌة قدراته التواصلٌة مع اآلخر
إضافة إلى اكتساب معارف أولٌة فً مجال التسٌٌر واإلقتصاد تسمح بتنمٌة رغبته واتجاهه إلختٌار شعبة التسٌٌر
واالقتصاد فً السنة الثانٌة ثانوي .
التوزيع الزمنى  :الحجم الساعً المخصص ألنشطة التكنولوجٌا فً فرع التسٌٌر واالقتصاد فً السنة األولى جذع
مشترك هو  02ساعة توزع وفق المٌدانٌٌن اآلتٌٌن :


تسع ( )90ساعات للمجال األول  :اكتشاف المؤسسة



تسع ()90ساعات للمجال الثانى :عملٌات المؤسسة االقتصادٌة

الميدان األول  :اكتشاف المؤسسة

الوحدة األولى  :النشاط االقتصادي

مركبات الكفاءة ٌ :نجز التدفقات االقتصادٌة باستعمال البرمجٌات المكتبٌة

مؤشرات التقويم  :باستعمال معالج النصوص :
-

ٌمٌز بٌن األنشطة االقتصادٌة وغٌر االقتصادٌة.
ٌحدد العالقات بٌن األعوان االقتصادٌٌن

ٌبٌن أنواع التدفقات االقتصادٌة
األشطة البٌداغوجٌة
 ٌصنف مجموعة أنشطةعائلة إلى نشاط اقتصادي
ونشاط غٌر اقتصادي ثم
ٌصنف األنشطة االقتصادٌة
إلى انتاج –مبادلة –
استهالك

الكفاءة المستهدفة
 ٌحدد مفهوم النشاطاالقتصادي ومضمونه

ٌبن العالقات بٌن األعوان
االقتصادٌٌن.

ٌربط مضمون النشاطاالقتصادي بالعون
االقتصادي المناسب .
ٌبٌن فً مخطط مبسطالعالقات بٌن األعوان
االقتصادٌٌن (العائالت –
المؤسسات )
ٌحدد أنواع التدفقات
 ٌرسم مخططات تبٌنمختلف التدفقات االقتصادٌة االقتصادٌة
بٌن األعوان (العائالت –
المؤسسات

أ-القسم بكامله
المضامٌن
 -0تعرٌف ومضمون النشاط االقتصادي
0.0تعرٌف النشاط االقتصادي
8.0مضمون النشاط االقتصادي
 -8األعوان االقتصادٌون
0.8تعرٌف العون االقتصادي
 8.8نشاط األعوان االقتصادٌٌن
(العائالت –المؤسسات )
 2.8العالقات بٌن األعوان االقتصادٌٌن
(العائالت –المؤسسات)
 -2التدفقات االقتصادٌة

التوقٌت

18سا

أنشطة اإلعالم اآللى
 ٌستعمل معالجالنصوص
إلعداد مخطط
النشاط
االقتصادي
وتصنٌف
مجموعة من
األنشطة
االقتصادٌة إلى
انتاج –مبادلة –
استهالك
 ٌستعمل معالجالنصوص
إلعداد مخطط
إلبراز العالقات
بٌن العائالت –
المؤسسات
 ٌستعمل معالجالنصوص
إلعداد
مخططات تبٌن
أنواع التدفقات
بٌن األعوان
االقتصادٌٌن

ب-التفوٌج (نصف القسم )
المضامٌن
الكفاءات المستهدفة
-

ٌنجز مخطط
النشاط
االقتصادي

-

ٌنجز مخطط
العالقة بٌن
العائالت
والمؤسسات

-

التوقٌت
-0تعرٌف ومضمون النشاط االقتصادي

18سا
-8األعوان االقتصادٌون

-2التدفقات االقتصادٌة
ٌعد مخططات تبٌن أنواع
التدفقات

الوحدة الثانٌة ( : )18عمومٌات حول المؤسسة االقتصادٌة
مركبات الكفاءة ٌ :حدد عالقات المؤسسة بمتعاملٌها باستعمال البرمجٌات المكتبٌة .
مؤشرات التقوٌم  :باستعمال معالج النصوص :
ٌعرف المؤسسة االقتصادٌة .ٌصنف المؤسسة االقتصادٌة حسب معٌاري النشاط والشكل القانونً .ٌبٌن العالقات بٌن المؤسسة ومتعاملٌهااألشطة البٌداغوجٌة
(التعلم)
-

-

ٌعرف مؤسسة
اقتصادٌة انطالقا
من بطاقة وصفٌة
لها تحتوى على
اإلسم  ،الموضوع
والوسائل
المستعملة
ٌصنف فً جدول
قائمة تتضمن
مجموعة من
المؤسسات حسب

ا-
الكفاءات المستهدفة

القســـم بكاملــــه
المضامٌن

على المؤسسة اإلقتصادٌة

-

التوقٌت

 -0المؤسسة اإلقتصادٌة
 0.0تعرٌف المؤسسة اإلقتصادٌة
 8.0الوسائل المادٌة ،المالٌة والبشرٌة

ٌصنف
المؤسسات
-8تصنٌف المؤسسات اإلقتصادٌة
اإلقتصادٌة حسب  0.8حسب معٌار النشاط
معٌاري النشاط

12سا

والشكل القانونى
.

معٌار النشاط ثم
حسب معٌار
الشكل القانونى .

-

ٌحدد طبٌعة
العالقات فً
شكل تدفقات
حقٌقٌة ،مالٌة
،انطالقا من
مخطط المؤسسة
ومتعاملٌها

ٌوضح العالقات بٌنالمؤسسة والزبائن ،
الموردٌن ،البنوك والدولة

أنشطة اإلعالم اآللى
ٌستعمل معالج النصوصإلنجاز مخطط ٌظهر فٌه
الوسائل المادٌة والمالٌة
والبشرٌة للمؤسسة.
ٌستعمل معالج النصوصلتصنٌف قائمة من
المؤسسات فً جدول حسب
معٌار النشاط ثم حسب
الشكل القانونً
ٌستعمل معالج النصوصإلنجاز مخطط ٌظهر فٌه
العالقات بٌن المؤسسة
وتعاملٌها

8.8حسب معٌار الشكل القانونى

-2المؤسسة ومتعاملوها

ب-التفوٌج (نصف القسم )
المضامٌن
الكفاءات المستهدفة
ٌنجز مخطط الوسائل-0المؤسسة اإلقتصادٌة
المادٌة والمالٌة والبشرٌة
ٌصنف المؤسسات حسبمعٌار النشاط ثم معٌار
الشكل القانونً
ٌنجز مخططا للعالقات بٌنالمؤسسة ومتعاملٌها

التوقٌت

18سا

-8تصنٌف المؤسسات اإلقتصادٌة

-2المؤسسة وتعاملوها

الميدان الثانى ( : )90عمليات المؤسسة االقتصادية

الوحدة (: )12الذمة المالٌة ومٌزانٌة المؤسسة مركبات الكفاءة ٌ :نجز مٌزانٌة محاسبٌة باستخدام البرمجٌات المكتبٌةمؤشرات التقوٌم  :باستعمال معالج النصوص والمجدول :



ٌمٌز بٌن المكتبات والدٌون
ٌحدد الذمة المالٌة لشخص ما

األنشطة البٌداغوجٌة
(التعلم)
ٌحدد بتارٌخ معٌنالذمة المالٌة ألحد
االشخاص انطالقا من
قائمة لممتلكاته ودٌونه
ٌنجز مٌزانٌة مؤسسةفً بداٌة نشاطها
انطالقا من عناصر
المصادر واالستخدامات
(الخصوم واألصول )
أنشطة اإلعالم اآللى
ٌستعمل معالجالنصوص والمجدول
إلعدادجدول ٌستخرج
فٌه الذمة المالٌة الصافٌة

ا-القسم بكامله
المضامٌن
الكفاءات المستهدفة
ٌحدد عناصر الذمةالمالٌة

ٌحدد المصادر
واالستخدامات فً
مٌزانٌة المؤسسة

التوقٌت

-0الذمة المالٌة
 0.0تعرٌف الذمة المالٌة
 8.0تحدٌد الذمة المالٌة
 -8المٌزانٌة
0.8تعرٌف المٌزانٌة
8.8الموارد (الخصوم)
2.8اإلستخدامات (األصول)

ب-التفوٌج (نصف القسم)
المضامٌن
الكفاءات المستهدفة
ٌحدد الذمة المالٌة-0الذمة المالٌة
الصافٌة

18سا

التوقٌت
 18سا

ألحد األشخاص
ٌستعمل معالجالنصوص والمجدول
لتشكٌل مٌزانٌة مؤسسة
ما .

ٌنجز مٌزانٌة مؤسسةاقتصادٌة .

-8المٌزانٌة

المٌدان الثانى  :عملٌات المؤسسة االقتصادٌة
الوحدة الرابعة (: )90العملٌات التجارٌة ووثائقها
مركبات الكفاءة

ٌ :نجز وثائق عملٌات الشراء والبٌع والدفع الفوري باستعمال البرمجٌات المكتبٌة

مؤشرات التقويم  :باستعمال معالج النصوص والمجدول
-

الفاتورة عند البٌع

ٌعد :

 -وصل الدفع النقدي والشٌك

أ –القسم بكامله

األنشطة البٌداغوجٌة
(التعلم)
ٌبٌن مراحل عملٌة الشراءومراحل عملٌة البٌع فً
مخطط إنطالقا من معطٌات
حالة واقعٌة
ٌمأل نموذجا لفاتورة إنطالقامن معطٌات عملٌة بٌع بضائع
ٌمٌز بٌن حالة الدفع وحالةالقبض لمجموعة من
الوصوالت النقدٌة.
ٌمأل نموذجا لشٌك فً حالةتسدٌد فاتورة
أنشطة اإلعالم اآللً
ٌستعمل المجدول إلنجاز
الفاتورة ووسائل الدفع الفوري

الكفاءات المستهدفة

ٌ-نجز فاتورة

ٌنجز وصل الدفعالنقدى والشٌك

ب -التفوٌج (نصف القسم )
الكفاءات المستهدفة
ٌ-نجز الفاتورة

المضامٌن

التوقٌت

-0عملٌات البٌع والشراء
 0.0تعرٌف عملٌة الشراء
8.0إثبات عملٌة الشراء والبع  :الفاتورة

18سا

-8وسائل الدفع الفوري
 0.8وصل الدفع النقدي
8.8الشٌك

المضامٌن
-0عملٌات الشراء والبٌع

ٌنجز نماذج منوصل الدفع النقدي
والشٌك

-8وسائل الدفع الفوري

التوقٌت
12سا

