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انتذرجاث انسنىٌت  -ثانىي -

مقدمة
فً إطار التحضٌر للموسم الدراسً  ، 8102-8102وسعٌا من وزارة التربٌة الوطنٌة لضمان جودة التعلٌم
وتحسٌن األداء التربوي البٌداغوجً  ،ومواصلة لإلصالحات التى 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
التوجٌهات التً ٌنص علٌها المنهاج  ،والذى تم توضٌحه فً الوثائق المرافقة لكل مادة  .كما تسمح هذه التدرجات
من الناحٌة المنهجٌة بتحقٌق االنسجام بٌنه وبٌن مخطط التقوٌم البٌداغوجً 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
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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

يخطظ انتذرج ٔفك ٔزذاث انًبدة
انٕزذة رلى -1-انمبٌَٕ ٔانمبػذة انمبََٕٛت
المٌدان
الكفاءة المستهدفة
األول
مبادئ أساسٌة فً تحدٌد دور القانون فً
سلوك
تنظٌم
القانون
أفراد
وعالقات
المجتمع

أنشطة التعلم

المضامٌن المعرفٌة

التوجٌهات المنهجٌة والبٌداغوجٌة

 .1القاعدة القانونٌة

 10سا

 .0.0تعرٌف القاعدة القانونٌة
 .8.0خصائص القاعدة
القانونٌة

ـ ٌبٌن المتعلم ضرورة القانون  .8القانون
انطالقا ً من وضعة قانونٌة
 .0.8تعرٌف القانون
مستمدة من الواقع المعٌش.
ـ انطالقا من أمثلة لسلوكات
وتصرفات األشخاص ٌعرف  .8.8القانون و الحق
القانون و ٌبٌن صلته بالحق
 .0.8القانون و األخالق
واألخالق.

المدة
الزمنٌة

ـ ٌستنتج من خالل أمثلة خصائص القاعدة
القانونٌة المتمثلة فً:
 قاعدة سلوك تحكم الروابط االجتماعٌة.
 قاعدة عامة و مجردة.
 قاعدة ملزمة
ـ ٌعرف القانون انطالقا ً من القواعد
القانونٌة.
ـ ٌبٌن أن الحقوق ٌقرها و ٌحمٌها القانون.
ـ ٌبرز أن األخالق أوسع نطاقا ً من القانون.
ـ مخالفة األخالق ال ٌترتب عنه بالضرورة
جزاء.

انىحذة رلى ( :)2تمسًٍاث انمانىٌ
المجال المفاهٌمى
األول
مبادئ أساسٌة فً
القانون

الكفاءة المستهدفة

أنشطة التعلم

ـ ٌصنف القانون إلى ـ ٌنجز المتعلم مخططا ً
قانون عام و ٌبٌن فروع القانون
قانون خاص و
انطالقا ً من معطٌات.
ٌبٌن فر وع كل
منهما.

المضامٌن المعرفٌة
 .0القانون العام
 .0.0تعرٌف القانون
العام
 .8.0أنواع القانون العام

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة
ـ ٌعتمد فً التفرقة بٌن
القانون العام و القانون
الخاص

على

معٌار

السلطة و السٌادة.

أ ـ القانون العام الداخلً
ب ـ القانون العام الخارجً
 .0.0فروع القانون العام
الداخلً
أ ـ القانون الدستوري
ب ـ القانون اإلداري
جـ ـ القانون المالً
د ـ القانون الجنائً
ـ قانون العقوبات
ـ قانون اإلجراءات
الجنائٌة

المدة الزمنٌة

ـ ٌلخص تقسٌمات القانون
فً مخطط توضٌحً.

10سا

ـ

ٌصنف
وضعٌات

المتعلم

 .2انمانىٌ انخاص

قانونٌة

 .8.0تعرٌف القانون الخاص

الخاص أن أطرافه ال

 .8.8فروع القانون الخاص

ٌملكون سلطة أو سٌادة

محددة وفقا ً النتمائها
لفرع معٌن من فروع
القانون
الخاص.

العام

و

أ ـ القانون المدنً
ب ـ القانون التجاري
جـ ـ قانون اإلجراءات
المدنٌة
د ـ القانون الدولً الخاص

ـ ٌبرز عند تعرٌف القانون

طرف على آخر.

انىحذة رلى ( :)3يصادر انمانىٌ
المجال المفاهٌمً
األول

الكفاءة المستهدفة

المضامٌن المعرفٌة

أنشطة التعلم

 .0المصادر الرسمٌة

مبادئ أساسٌة
فً القانون

ٌمٌز بٌن مصادر
القانون و ٌرتبها
قوتها
حسب
اإللزامٌة.

ـ اعتمادا على وضعٌات قانونٌة
مختلفة ٌ ،ستخرج المتعلم
مختلف مصادر القانون
وٌرتبها وفقا ً لقوتها اإللزامٌة
و تدرجها.

 .0.0التشرٌع
أ ـ تعرٌف التشرٌع
ب ـ أنواع التشرٌع


التشرٌع األساسً (الدستور)




التشرٌع العادي (القانون)
التشرٌع الفرعً (اللوائح)

 .8.0مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة

التوجٌهات المنهجٌة والبٌداغوجٌة

ـ اإلشارة إلى معنى مصدر القانون.
ـ ٌعتمد فً تحدٌد مصادر القانون وترتٌبها
على نص المادة األولى من القانون المدنً
الجزائري.
ـ ٌرتب التشرٌع من حٌث أنواعه وتدرجه وفقا ً
لقوته اإللزامٌة.

ـ تستمد مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة من :الكتاب،
السنة اإلجماع و القٌاس.

 .0.0العرف
أ ـ تعرٌف العرف
ب ـ عناصر العرف
 .0.0مبادئ القانون الطبٌعً وقواعد العدالة
 .2المصادر التفسٌرٌة
.0.8القضاء
 .8.8الفقه

ـ اإلشارة إلى الجهة القضائٌة المعتمد على
أحكامها كمصدر تفسٌري فً الجزائر.

المدة الزمنٌة

10سا

انىحذة رلى (:)4انتنظٍى انمضائً انجسائري

المٌدان

الكفاءة المستهدفة

أنشطة التعلم

المضامٌن المعرفٌة

مبادئ
ٌعرف القضاء و ـ من خالل نموذج حكم صادر من  .0تعرٌف القضاء و مبادئه
تنظٌمه المحكمة ٌقوم المتعلم باستنتاج :
أساسٌة فً ٌحدد
القانون
فً
الهٌكلً
 الجهة القضائٌة التً أصدرت
الجزائر
الحكم
 أطراف النزاع
 موضوع النزاع
 المبادئ األساسٌة

التوجٌهات المنهجٌة والبٌداغوجٌة

ـ ٌقتصر على المبادئ األساسٌة المتمثلة فً :

 حق اللجوء إلى القضاء
 المساواة أمام القضاء
 التقاضً على درجتٌن
 الالمركزٌة القضائٌة
 ازدواجٌة القضاء ( القضاء العادي و
القضاء اإلداري)
ـ ٌتم التركٌز على أحكام الدستور فٌما ٌتعلق
بتنظٌم السلطة القضائٌة وتحدٌد مهامها.

ـ ٌلخص المتعلم فً مخطط الهٌكل  .8السلطة القضائٌة
التنظٌمً للقضاء.
 .1.1تعرٌف السلطة القضائٌة
 .1.1التنظٌم الهٌكلً للقضاء
أ ـ القضاء العادي
 المحاكم
 المجالس القضائٌة
 المحكمة العلٌا
ب ـ القضاء اإلداري
 المحاكم اإلدارٌة
 مجلس الدولة
 .2.1المحتوى البشري للقضاء
أ ـ القضاة
ب ـ أعوان القضاء

ـ اإلشارة إلى محكمة التنازع.
ـ اإلشارة إلى المجلس األعلى للقضاء كهٌئة
إدارٌة.
ـ ٌعرف القاضً و ٌحدد أنواع القضاة ( قضاة
الحكم ،التحقٌق ،النٌابة العامة) و أعوان
القضاء (كتاب الضبط ،المحامون  ،المحضرون
 ،الموثقون و الخبراء).

الالمدة الزمنٌة

10سا

انىحذة رلى ( :)5األشخاص (أطراف انحك)
المجال المفاهٌمى الثانى

القانون المدنى

الكفاءة المستهدفة

ـ ٌمٌز بٌن الشخص الطبٌعً
و الشخص االعتباري.

المضامٌن المعرفٌة

أنشطت انتعهى

ـ اعتماداً على معطٌات تتضمن  .0تعرٌففففف الشفففف
مجموعة

من

األشخاص

القانونً

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة
ـ

االعتماد
القانون

عل
المدنً

القانونٌة فً وضعٌات مختلفة  .8أنواع األش ا

الجزائري

ٌقوم المتعلم بتحدٌد األشخاص القانونٌة

تحدٌد

القانونٌة و التفرقة بٌنها و  .0.8الشخص

الشخص القانونً

تصنٌفها إلى
طبٌعٌة و معنوٌة.

أشخاص

الطبٌعً
أ ـ بداٌة الشخصٌة
ب ـ نهاٌة
الشخصٌة
 .8.8الشخص

فً
مفهوم

كطرف للحق.
ـ ٌركز على حالتً
الجنٌن والمفقود
عند التعرض لبداٌة
ونهاٌة الشخصٌة.
ـ ٌعتمد فً تحدٌد
الشخص

االعتباري

مفهوم

(المعنوي)

االعتباري

المدة الزمنٌة

10سا

أ ـ تعرٌف الشخص

وأنواعه

االعتباري

أحكام

ب ـ بداٌة و نهاٌة
الشخص االعتباري

و العقد التؤسٌسً
لشركة

جـ ـ أنواع الشخص
االعتباري

تارٌخ

االعتباري
العام
ـ الشخص
االعتباري
الخاص

القانون

المدنً الجزائري

بالتركٌز

ـ الشخص

على

ما
على
العقد

و

المدة القانونٌة له.

انىحذة رلى ( :)6يًٍساث انشخض انمانىنً
انًجال انًفاهًٍى
انثانى

القانون المدنً

انكغاءة انًستهذفت

ٌحدد ممٌزات
الشخص القانونً.

أنشطت انتعهى

المضامٌن المعرفٌة

 .0ممٌففففزات الشفففف
الطبٌعً
 .1.1االسم
أ ـ تعرٌف االسم و
أنواعه
ب ـ خصائص
االسم
جـ ـ طرق اكتساب
االسم
د ـ حماٌة االسم
ـ ٌستخلص المتعلم  .2.1الحالة
من خالل قانون
أ ـ تعرٌفها
الجنسٌة
ب ـ أنواعها
الجزائري شروط
اكتساب الجنسٌة
ـ انطالقا ً من  .3.1الموطن
وضعٌات قانونٌة
أ ـ تعرٌفه
ٌحدد
معٌنة
ب ـ أنواعه
المتعلم الموطن
جـ ـ أهمٌته
العام و الموطن
الخاص لشخص
طبٌعً (ما).
انطالقا ً
ـ
من  .4.1الذمة المالٌة
وضعٌات محددة
أ ـ تعرٌفها
ٌفرق المتعلم بٌن
ب ـ أهمٌتها
من
مجموعة

التوجٌهات المنهجٌة والبٌداغوجٌة
ـ ٌحدد ممٌزات الشخص الطبٌعً انطالقا ً من وثائق
الحالة المدنٌة ( شهادة المٌالد ـ شهادة الوفاة ـ بطاقة
التعرٌف الوطنٌة ـ شهادة اإلقامة ـ الدفتر العائلً).
ـ ٌركز بالنسبة لالسم على االسم المدنً (االسم العائلً
 +االسم الشخصً) مع اإلشارة إلى اسم الشهرة و
االسم المستعار و االسم التجاري) ثم التعرض
لخصائص االسم و كٌفٌة حماٌته.

ـ اإلشارة إلى الحالة السٌاسٌة (الجنسٌة) و العائلٌة
(القرابة) والحالة الدٌنٌة (المعتقد).

08سا

األشخاص حسب
تدرج أهلٌتهم من
حٌث السن.
ـ اعتماداً على
معطٌات تتضمن
من
مجموعة
التصرفات القانونٌة
(نافعة ـ ضارة ـ
تدور بٌن النفع
ٌبٌن
والضرر)
المتعلم التصرفات
التً تقبل من
األشخاص
الطبٌعٌٌن
فً
المذكورٌن
النشاط السابق.

 .5.1األهلٌة
أ ـ تعرٌفها
ب ـ أنواعها
جـ ـ العوامل
المإثرة فٌها

 .8ممٌزات الش
االعتباري
ـ انطالقا ً من بطاقة
 1.2االسم
وصفٌة لمإسسة
 .2.2الحالة
ٌحدد ممٌزات
 .3.2الموطن
الشخص
 .4.2الذمة المالٌة
االعتباري.
 .5.2األهلٌة

انىحذة رلى ( :)7انحمىق

ـ ٌتم بٌان عوارض األهلٌة وموانعها اعتماداً على أحكام
القانون المدنً الجزائري وأحكام القانون التجاري.

ـ انطالقا ً من عقد تؤسٌسً لمإسسة ٌستنتج ممٌزات الشخص
االعتباري.

انًٍذانى انثانى

القانون المدنى

انكفاءة انًستهذفت

أنشطت انتعهى

المضامٌن المعرفٌة

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة

المدة الزمنٌة

 .0تعرٌف الحقوق

ـ ٌمٌز بٌن
الحقوق
السٌاسٌة و
الحقوق
المدنٌة

10سا

العامة و
الخاصة
ـ استناداً إلى معطٌات تتضمن  .2أنواع الحقوق
مجموعة من الحقوق ٌقوم
المتعلم بتحدٌد و تصنٌف
هذه الحقوق.
ـ انطالقا ً من مجموعة من
التصرفات القانونٌة تقابلها
مجموعة من الحقوق ٌقوم
المتعلم بالربط بٌنها بصفة
صحٌحة.

 .0.8الحقوق السٌاسٌة
 .8.8الحقوق المدنٌة
أ ـ الحقوق العامة
ب ـ الحقوق الخاصة
ـ حقوق األسرة
ـ الحقوق المالٌة

ـ ٌعتمد على أحكام القانون
المدنً الجزائري لتحدٌد
أنواع الحقوق.
ـ تقدم أنواع الحقوق فً
مخطط توضٌحً.

 الحقوق العٌنٌة

ـ ٌتعرض للحقوق العٌنٌة
األصلٌة و الحقوق العٌنٌة
بالتبعٌة.

 الحقوق الشخصٌة

ـ الحقوق الدائنٌة

 الحقوق الذهنٌة

ـ تتمثل الحقوق الذهنٌة فً
الحقوق األدبٌة و الفنٌة و
الحقوق الصناعٌة و
التجارٌة.

انىحذة رلى ( :)8األيىال و األشٍاء
المجال
المفاهٌمى الثانى

الكفاءة المستهدفة

المضامٌن المعرفٌة

أنشطة التعلم

 .0تعرٌف األموال و األشٌاء

التوجٌهات المنهجٌة والبٌداغوجٌة

المدة الزمنٌة

ـ التمٌٌز بٌن األموال و األشٌاء.
ـ ٌعتمد فً التعرٌف على أحكام نظرٌة الحق

القانون المدنً

المستمدة من أحكام القانون المدنً 10سا
الجزائري

ٌمٌز بٌن العقارات
و المنقوالت.
ـ انطالقا ً من وثٌقة
تتضمن مجموعة
من األموال ٌقوم
المتعلم
فً

بتصنٌفها

جدول

عقارات
ومنقوالت.

إلى

 .8تصنٌف األموال حسب طبٌعتها

 .0.8العقارات
أ ـ تعرٌف العقارات
ب ـ أنواع العقارات
 .8.8المنقوالت
أ ـ تعرٌف المنقوالت
ب ـ أنواع المنقوالت
 .3أهمٌة التفرقة بٌن العقارات
والمنقوالت

ـ ٌمٌز بٌن العقارات بطبٌعتها والعقارات
بالتخصٌص.
ـ ٌمٌز بٌن المنقوالت بطبٌعتها والمنقوالت
بحسب المآل.

انىحذة رلى ( :)9االنتساو

المٌدان الثانً

انكفبءة انًستٓذفت

القانون المدنً

آثار

ٌحدد

أَشطت انتؼهى

المضامٌن المعرفٌة
 .0تعرٌف االلتزام

التوجٌهات المنهجٌة والبٌداغوجٌة

ـ ٌستند فً تحدٌد مفهوم االلتزام وموضوعه على أحكام القانون المدنً 10سا
الجزائري.

االلتزام.

ـ انطالقا ً من أمثلة تتعلق بااللتزامات  .2موضوع االلتزام
ٌصنفها المتعلم حسب موضوعها
فً جدول.

ـ ٌعتمد على أمثلة من الواقع لتوضٌح مختلف أنواع االلتزام.

 .0.8االلتزام بالقٌام بعمل
 .8.8االلتزام باالمتناع عن عمل
 .0.8االلتزام بتقدٌم شًء ما

ـ انطالقا ً من مجموعة من االلتزامات  .3مصادر االلتزام
ٌقوم المتعلم بتحدٌد مصدرها.

حالة البٌع تتضمن التزامات
ٌستنتج منها المتعلم آثار التزام
الطرفٌن.

ـ اإلشارة إلى مصادر االلتزام المتمثلة فً  :القانون  ،العقد  ،اإلرادة
المنفردة  ،اإلثراء بال سبب و العمل غٌر المشروع

ـ انطالقا ً من وضعٌة قانونٌة مثل  .4آثار االلتزام (التنفٌذ)
 .0.0التنفٌذ العٌنً
 .8.0التنفٌذ عن طرٌق التعوٌض

المدة
الزمنٌة

ـ ٌقتصر عند تناول آثار االلتزام على التنفٌذ العٌنً و التنفٌذ عن طرٌق
حالتً التعوٌض االتفاقً و التعوٌض القضائً.

انىحذة رلى ( :)01انعمذ
المجال
المفاهٌمً
الثانً
القانون
المدنً

انكفاءة
انًستهذفت
ٌحدد آثار العقد.

المضامٌن المعرفٌة

أنشطت انتعهى

ـ انطالقا ً من عقد ٌستخلص  .0تعرٌف العقد
المتعلم

أطراف

العقد

التوجٌهات المنهجٌة والبٌداغوجٌة

المدة الزمنٌة

ـ ٌعتمد فً تحدٌد مفهوم العقد وتقسٌماته و أركانه على أحكام القانون
المدنً الجزائري.

وموضوعه ونوعه.
 .2تقسٌمات العقود

ـ االقتصار على التقسٌمات التالٌة:
العقود الرضائٌة و العقود الشكلٌة و العقود العٌنٌة.

 العقود المسماة و العقود غٌر المسماة.
 العقود الملزمة لجانب واحد والعقود الملزمة لجانبٌن
.

ـ انطالقا ً من وضعٌات واقعٌة  .3أركان العقد
ٌبٌن أركان العقد و شروط  .0.0الرضا
صحته.

 .8.0المحل

ـ اإلشارة إلى عٌوب الرضا باختصار (.الغلط  ،التدلٌس  ،اإلكراه و
االستغالل).

 .0.0السبب
 .4شروط صحة العقد
 .0.0األهلٌة
ـ بناء على مضمون عقد ٌقوم  .8.0الكتابة (العقود الشكلٌة)
المتعلم بتحدٌد وسٌلة إثباته  .0.0التسلٌم (العقود بعوض)
والجزاء المترتب عنه.

 .5وسائل إثبات العقد

ـ و بناء على فعل ضار ٌقوم
المعلم بتحدٌد وسٌلة إثباته و  .6آثار العقد
الجزاء المترتب عنه.

ـ عند التعرض لوسائل اإلثبات ٌإكد على الكتابة و اإلقرار والقرائن
القانونٌة و شهادة الشهود.
ـ ٌمٌز بٌن المسإولٌة العقدٌة والمسإولٌة التقصٌرٌة عند تناول المسإولٌة
المدنٌة فً تناول آثار العقد.

10سا

انىحذة رلى ( :)00انتاجر
المٌدان الثالث

انكفبءة
انًستٓذفت

أَشطت انتؼهى
المضامٌن المعرفٌة

شروط ـ انطالقا ً من وضعٌة شخصٌن طبٌعٌٌن:

القففففففففففففففففففففانون ٌحدد
التجاري
اكتساب

التزاماته
المهنٌة.

 .0تعرٌف التاجر

و

لتوجٌهات المنهجٌة والبٌداغوجٌة

ـ ٌعتمد عند تعرٌف التاجر على أحكام القانون 10
التجاري الجزائري خاصة المادة األولى منه.

األول ٌ :قوم بالشراء قصد البٌع بصفة

صفة
التاجر

المدة الزمنٌة

متكررة من أجل تحقٌق الربح.
الثانً ٌ :قوم بالشراء قصد االستهالك.
ـ ٌتم تحدٌد شروط اكتساب صفة التاجر.
ـ ٌبحث المتعلم فً اإلجراءات الواجب إتباعها  .2شروط اكتساب صفة التاجر
للتسجٌل فً السجل التجاري مع تحدٌد
الوثائق المطلوبة إدارٌا ً مع تحدٌد معنى  .0.8احتراف األعمال التجارٌة
االلتزام بمسك الدفاتر التجارٌة.

 .8.8األهلٌة التجارٌة
.0إلتزامات التاجر

ـ توضح شروط اكتساب صفة التاجر وفقا ً للنظرٌة
الشخصٌة والموضوعٌة.

ـ ٌركز على األهلٌة التجارٌة مع تناول أهلٌة
الشخص القاصر المؤذون له بممارسة التجارة
(باختصار).

.3إلتزامات التاجر
 1.3مسك الدفاتر التجارٌة
 . .8..القٌد فً السجل التجاري

ـ ٌعتمد فً تحدٌد التزامات التاجر على النصوص
القانونٌة الواردة فً القانون التجاري الجزائري.

انىحذة رلى ( :)02األعًال انتجارٌت
انًجال انًفاهًٍى -3-

القانون التجارى

انكغاءة انًستهذفت

ٌصنف

أنشطت انتعهى

المضامٌن المعرفٌة

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة

المدة الزمنٌة

األعمال ـ بناء على معطٌات تتضمن معلومات حول  .0تعرٌفففففففف األعمفففففففال ـ ٌركز على المعٌار 18سا

التجارٌة
الموضوع

حسب

أنشطة ألشخاص محددة ٌقوم المتعلم

و

بتصنٌفها إلى أعمال تجارٌة وأعمال

الشكل و بالتبعٌة.

التجارٌة

والموضوعً لتحدٌد

مدنٌة.

ـ انطالقا ً من معطٌات ٌصنف األعمال
التجارٌة إلى أعمال تجارٌة بحسب
الموضوع والشكل وبالتبعٌة

الشخصً
العمل التجاري.

 .8تصففففففففنٌف األعمففففففففال
التجارٌة

 .0.8األعمال التجارٌة
بحسب الموضوع
 .8.8األعمال التجارٌة
بحسب الشكل
 .0.8األعمال التجارٌة
بالتبعٌة

ـ ٌعتمد
األعمال
على

فً

تحدٌد
التجارٌة

النصوص

القانونٌة الواردة فً
القانون

التجاري

الجزائري الساري
المفعول.

انىحذة رلى ( :)03انًحم انتجاري
المجال المفاهٌمً
الثالث
القانون التجاري

انكفاءة انًستهذفت

أنشطت انتعهى

المضامٌن المعرفٌة

التوجٌهات المنهجٌة والبٌداغوجٌة

ٌبٌن مفهوم المحل التجاري و

ـ انطالقا ً من معطٌات تتضمن جرد أصول مإسسة

عناصره

اقتصادٌة ٌقوم المتعلم بتصنٌفها إلى عناصر مادٌة

على العناصر المكونة له (العناصر

و عناصر معنوٌة.

المادٌة و المعنوٌة).

ٌستخلص
األساسٌة.

 .0تعرٌف المحل التجاري

ـ ٌعتمد فً تحدٌد مفهوم المحل التجاري

 .2عناصر المحل التجاري
 .1.1العناصر المادٌة

ـ ٌعتمد على القانون التجاري الجزائري فً
تحدٌد مختلف عناصر المحل التجاري.

أ ـ البضائع
ب ـ المعدات و األدوات
 .1.1العناصر المعنوٌة
أ ـ االتصال بالعمالء
ب ـ السمعة التجارٌة
جـ ـ االسم التجاري
د ـ الحق فً اإلٌجار
هـ ـ حقوق الملكٌة األدبٌة والفنٌة
والصناعٌة

المدة الزمنٌة

10سا

