انتذرخبث انسُٕٚت  -ثبَٕ٘ -

اندًٕٓرٚت اندشائزٚت انذًٚمزاطٛت انشؼبٛت
ٔسارة انتزبٛت انٕطُٛت

يذٚزٚت انتؼهٛى انثبَٕ٘ انؼبو ٔانتكُٕنٕخٙ

انًفتشٛت انؼبيت نهبٛذاغٕخٛب
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انسُت انثبنثت ثبَٕ٘

سبتًبز 8102
وزارة التربية الوطنية
1

انتذرخبث انسُٕٚت  -ثبَٕ٘ -

مقدمـــــة
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 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 اآللى للمحاكاة –التى ٌرونها مناسبة وفق ما
تقتضٌه الكفاءة المرصودة ،شرٌطة المصادقة من طرف مفتش التربٌة الوطنٌة للمادة .
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مذكرة منهجية
نمذ ٔردث ف ٙدٚببخبث انًُبْح انتؼهًٛٛت ٔ انٕثبئك انًزافمت نٓب تٕخٓٛبث تزبٕٚت ْبيت ،تخص كٛفٛت انتُفٛذ انبٛذاغٕخٙ
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.
وزارة التربية الوطنية

يخطظ انتذرج ٔفك ٔزذاث انًبدة
انٕزذة رلى  -0-ػمذ انبٛغ

المٌدان

الكفاءة
المستهدفة

العقود
والشركات
التجارٌة

ٌبٌن آثار عقد
البٌع

أنشطة التعلم

المضامٌن المعرفٌة

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة

-1تعرٌف عقد البٌع

التذكٌر بتعرٌف العقد

المدة
الزمنٌة

-2تكوٌن عقد البٌع

انطالقا من دراسة
نموذج عقدبٌع تجارى
ٌستخلص المتعلم :
 أطراف عقدالبٌع
 -موضوع العقد التزامات أطرافالعقد

بالنسبة لألركان الموضوعٌةتتمثل فً  :الرضا –األهلٌة
،المحل ،السبب .
 1-2أركانه
الموضوعٌة

بالنسبة لألركان الشكلٌة ٌؤكدعلى الكتابة .

 2-2أركانه الشكلٌة
-3أثار عقد البٌع

44سا
-اإلقتصار على البٌع التجارى

 1-3التزامات البائع
 2-3التزامات
المشترى

-

انٕزذة -2-

المٌدان

ػمذ انشزكت
الكفاءة المستهدفة أنشطة التعلم

يبين أركان الشركة يستند إلى عقد
وأسباب إنقضائها تأسيسي
لشركة
العقود والشركات
إلستخراج
التجارٌة
األركان
الموضوعية
والشكلية له .

المضامٌن المعرفٌة
 -1تعريف عقد الشركة

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة
اإلستناد إلى النصوص
القانونية الواردة في
التشريعات التجارية السارية
المفعول

المدة
الزمنٌة

-2األركان الموضوعية لعقد الشركة
 :1-2األركان الموضوعية العامة .

يشير إلى األركانالموضوعية العامة التالية :
 2-2األركان الموضوعية الخاصة  .الرضا ،المحل ،والسبب .

-3األركان الشكلية
-4جزاء اإلخالل بأركان عقد الشركة

األركان الموضوعيةالخاصة تتمثل في  :تعدد
الشركاء ،تقديم الحصص ،
توزيع األرباح والخسائر
المشاركة .
األركان الشكلية  :الكتابةوالشهر
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-5أسباب إنقضاء الشركة
التطرق إلى األسباب العامةوالخاصة إلنقضاء الشركة
دون تفصيل

الوحدة –  -3شركة التضامن
المٌدان
األول

العقود
والشركات
التجارٌة

الكفاءة
المستهدفة

ٌحدد
خصائص
شركة
التضامن

أنشطة التعلم

ٌصنف مجموعة
من الشركات
التجارٌة إلى
شركات
التضامن

المضامٌن المعرفٌة

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة

المدة
الزمنٌة

 -1تعرٌف شركة التضامن

 -2خصائص شركة التضامن
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 -3تأسٌس شركة التضامن

-4أسباب انقضاء شركة
التضامن

اإلستناد إلى القانونالتجارى الجزائرى وعقد
تأسٌس الشركة .

الوحدة  -4 :شركة المساهمة والشركات ذات المسؤولٌة المحدودة
المجال
المفاهٌمى
األول
العقود
والشركات
التجارٌة

المضامٌن المعرفٌة

الكفاءة
المستهدفة

أنشطة التعلم

ٌحدد
خصائص
شركات
المساهمة
والشركات
ذات
المسؤولٌة
المحدودة

انطالقا من عقدشركة مساهمة
 1-1تعرٌف شركة المساهمة .
ٌستنتج خصائصها  2-1خصائص شركة المساهمة

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة

المدة
الزمنٌة

 -1شركة المساهمة

 3-1تأسٌس شركة المساهمة .

اإلستناد على القانونالتجارى الجزائري فً
تعرٌف شركة المساهمة .


-

:4-1أسباب انقضاء شركات
المساهمة.

التطرق باختصار
إلى حالة اللجوء
العلنى لإلدخار مع
اإلشارة إلى :
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طرٌقة اإلكتتاب
شروط اإلكتتاب
وحالة التأسٌس
دون اللجوء العلنى
لإلدخار .

انطالقا من
نصوص قانونٌة
ٌستخرج خصائص
وشروط تأسٌس
الشركة ذات
المسؤولٌة
المحدودة .

-2الشركات ذات المسؤولٌة
المحدودة
 1-2تعرٌف الشركات ذات
المسؤولٌة المحدودة .
-2-2خصائص الشركات ذات
المسؤولٌة المحدودة .
-3-2تأسٌس الشركات ذات
المسؤولٌة المحدودة .
 -4-2أسباب انقضاء الشركات ذات
المسؤولٌة المحدودة .

أثناء تناول الشركات ذات
المسؤولٌة المحدودة ٌتم
التطرق إلى المؤسسات
ذات الشخص الوحٌد
وذات المسؤولٌة
المحدودة .

الوحدة  : 45 :عالقات العمل
الكفاءة
المجال المستهدفة
المفاهٌمى
الثانى
ٌبٌن
إلتزامات
عالقات
طرفً عالقة
العمل
العمل الفردٌة

أنشطة التعلم

المضامٌن المعرفٌة

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة

المدة
الزمنٌة

 -1تعرٌف قانون العمل
 -2عقد العمل
انطالقا من عفد العمل  1-2تعرٌف عقد العمل
ٌستخرج :عناصره
 2-2أنواع عقد العمل .
األساسٌة وآثاره.

اإلقتصار على معٌارالمدة للتمٌٌزبٌن أنواع
عقد العمل .
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-3-2العناصر األساسٌة
 4-2أثار عقد العمل :
أ-التزامات العامل
ب –التزامات صاحب العمل

 اإلشارة إلىالعناصر التالٌة
لعقد العمل  :األجر
،الزمن ،والتبعٌة .

-3تنظٌم عالقات العمل الفردٌة
 1-3شروط التوظٌف
 2-3المدة القانونٌة للعمل
 3-3الراحة القانونٌة  ،العطل ،
الغٌابات
 4-3التكوٌن والترقٌة
بناء على معطٌات
ٌحدد الحاالت الخاصة
بتعلٌق عالقة العمل
والحالة الخاصة
بإنهاء عالقة العمل
الفردٌة .

-4تعلٌق عالقة العمل
 -5إنهاء عالقة العمل

اإلستناد إلىالنصوص التشرٌعٌة
والتنظٌمٌة الخاصة
بالعمل .

الوحدة  :6-عالقات العمل الجماعية
المجال
المفاهٌمى
الثانى

الكفاءة
المستهدفة

أنشطة التعلم

المضامٌن المعرفٌة

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة

المدة الزمنٌة

 -1اإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل
عالقات العمل

ٌبٌن محتوى
اإلتفاقٌة
الجماعٌة
للعمل وتسوٌة
النزاعات
الناتجة عنها إنطالقا من وضعٌة نزاع
بٌن العمال وإدارة
المؤسسة ٌ،حدد المتعلم
أطراف النزاع ومراحل
تسوٌته .

1-1
2-1

تعرٌف اإلتفاقٌة الجماعٌة
للعمل .
محتوى اإلتفاقٌة الجماعٌة
للعمل .

-2النزاعات الجماعٌة للعمل
 :1-2تعرٌف النزاعات الجماعٌة
للعمل
-2-2تسوٌة النزاعات الجماعٌة للعمل
أ -المصالحة
ب -الوساطة
ج-التحكٌم
: 3-2اإلضراب

اإلشارة إلى دور النقابات فًاإلتفاقٌات الجماعٌة .

اإلستناد إلى النصوصالتشرٌعٌة والتنظٌمٌة الخاصة
بالعمل

 اإلقتصار على مفهوماإلضراب وشروطه
القانونٌة

46سا

الوحدة  -47-الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة )
المٌدان الثالث الكفاءة
المستهدفة

المالية العامة

أنشطة التعلم

ٌبٌن
مكونات
المٌزانٌة -أنطالقا من تصنٌف
العامة نفقات حسب وظٌفتها
ومراحلها ٌصنفها المتعلم إلى
نفقات تسٌٌر ونفقات
تجهٌز .

المضامٌن المعرفٌة

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة

المدة الزمنٌة

-1تعرٌف المالٌة العامة .
-2النفقات العامة .
-1-2تعرٌف النفقة العامة
 -2-2خصائص النفقة العامة
-3-2تقسٌم النفقات العامة حسب
الغرض

إظهار نفقات التجهٌزونفقات التسٌٌر .
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-3اإلٌرادات العامة
 -1-3تعرٌف اإلٌرادات العامة
-2-3مصادر اإلٌرادات العامة
أ-الضرائب والسوم
ب-عائدات ممتلكات الدولة

التطرق إلى مصادراإلٌرادات العامة بإٌجاز

ج -القروض العامة
د -التحوٌالت

-4المٌزانٌة العامة
 -1-4تعرٌف المٌزانٌة العامة
 -2-4خصائص المٌزانٌة العامة
 -3-4المبادئ األساسٌة للمٌزانٌة
العامة
-5قانون المالٌة
 .1-5تعرٌف قانون المالٌة
 .2-5محتوى قانون المالٌة

الوحدة  -48-الضرائب والرسوم
الكفاءة
المجال
المفاهٌمى  -3-المستهدفة

أنشطة التعلم

المضامٌن المعرفٌة

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة

المدة الزمنٌة

-1الضراب
 -1-1تعرٌف الضرٌبة
 -2-1خصائص الضرٌبة

المالية العامة
ٌحدد أهداف
الضرائب
وكٌفٌة
تنظٌمها
الفنى

ٌقارن المتعلم بٌنالضرٌبة والسم
وٌستنتج أوجه
التشابه واإلختالف .

 -2الرسوم
 -1-2تعرٌف الرسم
 -2-2خصائص الرسم
 -3قواعد الضرٌبة
 -4أهداف الضرٌبة
 -5أنواع الضرائب
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تتمثل قواعد الضرٌبة فًالعدالة والٌقٌن والمالئمة
فً الدفع واإلقتصادفً
التحصٌل .
التطرق إلى األهدافاإلقتصادٌة واإلجتماعٌة
والمالٌة والسٌاسٌة
بإٌجاز .

 -1-5الضرائب المباشرة
 -2-5الضرائب غٌر المباشرة

-6التنظٌم الفنى للضرٌبة
-1-6وعاء الضرٌبة
 -2-6سعر الضرٌبة
-3-6تحصٌل الضرٌبة

الوحدة  -49-الضريبة على الدخل اإلجمالى
المجال
المفاهٌمى -
-3

الكفاءة
المستهدفة

أنشطة التعلم

المضامٌن المعرفٌة
 -1تعرٌف الضرٌبة على الدخل
اإلجمالى

المالية العامة

ٌحدد مجال
تطبٌق
الضرٌبة
على الدخل
اإلجمالى

ٌعتمد المتعلم علىكشف األجر والسلم
الضرٌبً لتحدٌد
الضرٌبة على الدخل
اإلجمالى .

 -2خصائص الضرٌبة على
الدخل اإلجمالى
 -3مجال تطبٌق الضرٌبة على
الدخل اإلجمالى .
 -1-3األشخاص الخاضعون
للضرٌبة على الدخل
اإلجمالى .
 -2-3الدخل الخاضع للضرٌبة
أ-تعرٌف الدخل الخاضع
للضرٌبة
ب-تحدٌد أنواع المداخٌل
 -4طرق دفع الضرٌبة على الدخل
اإلجمالى :

التوجٌهات المنهجٌة
والبٌداغوجٌة

المدة الزمنٌة

 اإلستناد إلًاألحكام العامة
لقانون الضرائب
المباشرة وغٌر
المباشرة والرسوم
المماثلة .
 اإلشارة إلىاإلعفاءات الدائمة
واإلعفاءات
المؤقتة .
 اإلشارة إلى آلٌةحساب الضرٌبة
على دخل اإلجمالى
بالنسبة للرواتب
واألجور .
 -اإلشارة إلى النظام
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أ -طرٌقة التورٌد المباشر
ب -اإلقتطاع عند المنبع

الحقٌقى والنظام
الجزافً مع
التركٌز على
اإلقتطاع من
المصدر الخاص
بالرواتب واألجور

