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 :لــالدلي

 :لـ ملمح الدخو 1

لیسمح  المشترك  الجذع لدى المتعلم في نهایة اجب توفرهاالمهارات الو فاءات و یتمثل في مجموعة الك 

 :مكن إجمالها في الكفاءات التالیةی، و لة تكوینه في شعبة تسییر واقتصادبمواص له

 التبلیغ بلغة سلیمة.القدرة على التعبیر و ة العربیة و كفاءات متعلقة بالتحكم في اللغ 

 مة خالل الجذع المشتركاضیة المقدكفاءات متعلقة بالتحكم في المعارف الری. 

 والتبلیغ  في المهارات األساسیة للتعبیر كفاءات متعلقة باللغات األجنبیة والتي تسمح بالتحكم

 .العلمية استخدامها في التوثیق التقني و بغی االنجلیزیةباللغتین الفرنسیة و 

 :ـ ملمح الخروج 2

ن البكالوریا تحضیر المتعلم المتحاالمهارات التي تسمح بموعة من الكفاءات و یتمثل في اكتساب مج

 ینتج عن التحضیر :و 

 مواصلة التكوین بنجاح في التعلیم العالي.الحصول على شهادة البكالوریا و  .1

 :التالیة الكفاءاتفي الحیاة العملیة من خالل اكتساب  لالندماجالتحضیر  .2

 المصطلحات و  ةوالقانونی ةالمالیي المعاییر والمفاهیم األساسیة المحاسبیة واالقتصادیة و التحكم ف

 ).الضروریة (اكتساب لغة متخصصة

 وانتقادها وتحلیلها  القدرة على البحث عن المعلومات الخاصة بالظواهر االقتصادیة واالجتماعیة
 االستنباط) وروح النقد العلمي.و ل المالحظة العلمیة (االستداللبكیفیة صحیحة من خال
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 االقتصادیة  تطبیقاتها في المیادینإلعالم اآللي واالتصال و ا اتولوجیالتحكم في استخدام تكن

 .في حیاته الشخصیةالمالیة و والمحاسبیة و 

 المؤسسة.  مردودیةیل للوقوف على الوضعیة المالیة و أدوات التحلات و استخدام میكانیزم 

  المحاسبة.ثائق الختامیة في مجال التسییر و استعمال الو إعداد و 

 القرارات. اتخاذ الریاضي واإلحصائي فيالوظیفي و المالي و المحاسبي و ستعمال أدوات التحلیل ا    

  المبادرة.اكتساب روح المسؤولیة و جماعي و في العمل ال االندماجالتمكن من 

  تحلیلها  میزانیة، قراءة(التحكم في المفاهیم القاعدیة التي تسمح بتشخیص وحدة اقتصادیة 

  ).استخالص النتائجو 

 :ویمإنجاز عملیة التق

  تحقق الكفاءات المستهدفة المراد یعتبر االختبار أداة من أدوات التقویم التي تسمح بتحدید مدى    

 قیاسها وفقا لمؤشرات تقویم معینة.

I. االختبـار بنــاء: 

 :مواصفات االختبــار .1

 عملیة  فيیكون األستاذ ملما بالجانب المعرفي للمادة، بل علیه أن یكون متحكما  أن یكفي ال     

یمكن تصنیفها كما التقویم بمختلف مراحلها وخاصة المواصفات الواجب توفرها في االختبار والتي 

 :یلي
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 :یةالمواصفات األساس .أ    

 أن یتوافق مضمون االختبار مع الكفاءات المستهدفة في االختبار. :لصدقا -        

   محددة. ي االختبار إال عن إجراء محدد أو كفاءةف : أن ال یعبر مدلول السؤالالثبات -        

 .التالمیذ مختلف مستویات تحقق الكفاءة لدى : أن یسمح االختبار بالتمییز بینالتمیز -         

 شخصیة الموضوعي إلى نفس النتائج مهما اختلفت أن یؤدي االختبار :الموضوعیة -         

    .)(المصححین المقومین

  :عامةال صفاتمواال .ب     

 أن یغطي أكبر قدر ممكن من المنهاج الرسمي، مع مراعاة خصوصیة كل مادة. -            

 أن یقیس مختلف مستویات الكفاءات المستهدفة في المنهاج الرسمي. -            

 .د األسئلة التي تقیس نفس الكفاءةتجنب تعد -             

 االختبار الوقت المحدد للمادة. أن یراعى عند بناء -            

 .المتداولة الرموزاستعمال وتوظیف المفاهیم والمصطلحات و  -            

 .وتمارین حسب طبیعة المادةأسئلة  أن یتضمن االختبار -            

 أن یكون االختبار في متناول التلمیذ المتوسط. -            

 :كیفیة بناء االختبار .
 اد االختبار الموضوعي لجملة من القواعد المنهجیة یمكن تلخیصها في ما یلي:یخضع إعد    
 تحدید الهدف من االختبار. .أ 

 

 المادة. تحدید الكفاءة المستهدفة من اختبار. ب
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 القیاس.قابلة للمالحظة و  إلى أداءات لكفاءات المستهدفةترجمة ا .ج       

 .د بناء كل موضوعمراعاة المدة الزمنیة المخصصة عن .د  

 سلم التنقیط قبل اعتماد الصیغة النهائیة لموضوع إعداد اإلجابة النموذجیة و  .ـه 

             :أجل التأكد من ناختبار م أي            

 كفایة المدة الزمنیة لإلجابة. •

 التأكد من صحة المعطیات. •

 النموذجیة. ما في ذلك اإلجابةبقراءة نهائیة لموضوع االختبار  .و       

 :مواد التخصصل طبیعة االختبار .3 

   إضافة إلى المواصفات األساسیة والمواصفات العامة السالفة الذكر توجد مواصفات خاصة         

 ه المواد. مدى تحقق الكفاءات المستهدفة لهذ االقتصاد تساعد على معرفةواد شعبة التسییر و مب    

  :الماليمادة التسییر المحاسبي و   1.3  

 المحاسبي والمالي الذي یشتمل  محدد لطبیعة اختبار مادة التسییرال راربناءا على مضمون الق        

 یمكن  والتيعلى ثالثة أجزاء مستقلة تسمح بقیاس كفاءات ختامیة محددة في المنهاج الرسمي    

 إیجازها في ما یلي:   

 والمالیة األساسیة.یتحكم في المصطلحات والمبادئ المحاسبیة  .1   

 الكشوف المالیة. ینجز .2   

 یتحكم في العملیات المالیة طویلة المدى. .3   

 یعد ویحلل المیزانیة باستخدام مؤشرات التحلیل الوظیفي. .4   
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 التفاضلي.الوظیفي و حساب النتائج یحلل حساب النتائج وینجز  .5   

 .أدوات العمل استعمالیتحكم في  .6   

 القرارات. في التسییر واتخاذتكالیف واستعمالها المكونة لل یتحكم في تحدید العناصر .7   

 النتیجة التحلیلیة والصافیة. ،یحسب مختلف التكالیف .8   

 نقاط) 6: (الجـزء األول   
 أو أكثر.واحد حول مجال مفاهیمي واحد  تمرین  منكون تی        

 نقاط) 6: (الجـزء الثاني    

 أو أكثر.واحد حول مجال مفاهیمي واحد  تمرین  منكون تی        

 نقاط) 8: (الجـزء الثالـث    

  .مركبةمسألة في شكل وضعیة  تمرین أو یتضمن       

 : جمنتاالمنتصاد و مادة االق 32.

على ثالثة  جمنت الذي یشملاالمند لطبیعة اختبار مادة االقتصاد و على مضمون القرار المحد بناء

  في ما یلي : سمح بقیاس كفاءات ختامیة محددة في المنهاج الرسمي یمكن إیجازها ت ةستقلأجزاء م

 جمنت.ایتحكم في المفاهیم والمصطلحات األساسیة لالقتصاد والمن. 1 

 یوظف المبادئ األساسیة لعلم التسییر في وضعیات واقعیة. .2     

 نتائج قصد تحدید المسؤولیات و ترشید القرارات.االقتصادیة الستخالص ال المعطیات یحلل ویفسر .3     

 یتعرف على میكانزمات السوق ویكتشف أهمیتها في تسییر النشاط االقتصادي. .4     

 التجارة الدولیة. مبادئیتعرف على المبادالت الدولیة ویستخلص  .5     

 التوازن االقتصادي ویبحث عن الحلول المناسبة لها. اختالالتیكتشف  .6
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 مستوى المؤسسة. استغاللها في ترشید القرارات علىجمنت بهدف ایتعرف على مبادئ المن .7     

 نقاط) 6: (الجزء األول  

 یتضمن أسئلة معرفیة أقصاها أربعة مستوحاة من مضامین الوحدات المقررة في المنهاج.       

 نقاط) 6: (الجزء الثاني  

 أو وثائق ج والمقارنة انطالقا من مستندات التحلیل واالستنتاوضعیة ترتكز على التركیب و  یعالج    

 تتضمن بیانات إحصائیة أو رسومات بیانیة أو نصوص اقتصادیة.      

 نقاط) 8: (الجزء الثالث   

 في المجال االقتصادي و/ أو في مجال المناجمنت. مركبةیعالج وضعیة       

 :انونالقـ مادة 3. 3
  ةمستقلثالثة أجزاء مادة القانون الذي یشمل  لقرار المحدد لطبیعة اختباربناءا على مضمون ا    

 یمكن إیجازها في ما یلي: ،بقیاس كفاءات ختامیة محددة في المنهاج الرسميتسمح   

 ـ یتحكم في المفاهیم والمصطلحات والمبادئ واألسس والقواعد القانونیة األساسیة. 1  

 وضعیات حقیقیة. ـ یطبق المعارف المكتسبة في 2  

 ـ یوظف القواعد القانونیة في المعامالت المدنیة والتجاریة. 3  

               برز ی، و  التبعات القانونیة من خالل التعامل مع وثائق حقیقیة ـ یحلل وضعیات مع تقدیر 4  

 القرارات.        یتخذالحلول و       

 في وضعیات قانونیة. واقف والمساعي الواجب إتباعهامـ یحدد ال 5   

 ـ یبرز عالقة التكامل بین القواعد القانونیة واالقتصادیة. 6  
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 نقاط) 6: (الجزء األول 

 یتضمن أسئلة معرفیة أقصاها ثالثة مستوحاة من مضامین الوحدات المقررة في المنهاج.      

 نقاط) 6: (الجزء الثاني  

 حلیل واالستنتاج والمقارنة انطالقا من مستندات أو وثائق یعالج وضعیة ترتكز على التركیب والت    

 تتضمن نصوصا قانونیة أو عقودا أو أحكاما قضائیة أو قضایا.     

 نقاط) 8: (الجزء الثـالث  

 في مجال القانون. مركبةیعالج وضعیة       

 :التنقیطاإلجابة النموذجیة وسلم ـ  4

 :النموذجیةاإلجابة  1.4   

 الـدفة ألنها هي التي تحدد األفعـالكفاءة المسته ة النموذجیة أداة مرجعیة في قیاسـجاباإل تعتبر   

 : بالتالي فهيوكات المترجمة بإجابات المتعلم و السلو 

 (المصححین).     یح الذي یضمن إلى حد كبیر توحید عملیة التقویم بین المقومینتوفر إطار التصح 

 جابته دون أن یتأثر هذا التقییم بالتقدیر الشخصي للمقوم.یضمن حق المتعلم في تقییم موضوعي إل 

 .یضفي مصداقیة فعلیة على عملیة التقویم 

تكون  أنموذجیة بشكل مباشر بنص الموضوع و یجب أن ترتبط اإلجابة النوبناءا على ما تقدم      

بة عن السؤال جالإل مع مراعاة وجود عدة خیارات ،غیر قابلة للتأویلو واضحة  ،منسجمة مع السؤال

 معینة.وضعیات و الواحد في حاالت 
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 :سلم التنقیط 2.4   

یستوجب ما  وهذاالتقویم بكیفیة دقیقة وعادلة  ةإلنجاز عملینقیط من الوسائل الضروریة یعد سلم الت    
 .إعداده برفقة اإلجابة النموذجیة على المقوم

فیه   في إطار سلم عام تراعى  النموذجیة نعني به تحدید عالمة لكل عنصر من عناصر اإلجابةو     
 اإلجابات الموافقة لها.سئلة و أهمیة األ

 :موضوعیا من حیثعادال و  توزیعاعلیه یجب أن یضمن سلم التنقیط لإلجابة النموذجیة و     

 .المنهجیة 

 سالمة اللغــة. 

 الدقة العلمیة. 

 صحة العملیات الحسابیة. 

 صحة اإلجابة. 

  ضوعأهمیة السؤال ضمن المو. 

 الجهد المبذول. 

 لوقت المقدر لإلجابةا. 

 .التنظیم الشكلي لإلجابة 

II – تقویم موضوع اختبار:  

األسئلة  جب توفرها فينعني به الوقوف على مدى استجابة موضوع االختبار للمواصفات الواو       

 قة التقویم سلم التنقیط المناسب لها طبقا لبطاجابات النموذجیة المرافقة لها و اإلالمطروحة و 

 :  النموذجیة التالیة
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 بطاقة تقویم موضوع اختبار
 االقتصاد لمواد شعبة التسییر و 

 ............................................................................................المستوى: ...............................................................المادة: 

 المؤشرات المعاییر مرحلة الدراسة
 التقییم

 مرفوض مقبول

 المرحلة األولــى

ـ الصالحیة  1

 الخارجیة

   مالءمة مع المنهاجلأ ـ ا

   ب ـ المالءمة مع طبیعة االختبار 

   المالءمة مع دلیل بناء االختبار -ج

   الحــكـــــــــــــــــــــم

 المرحلة الثانیة
ـ الصالحیة  2

 الداخلیة

 القدرات أ ـ األهداف و 

 * الشمولیة  

 حسن جید جید جدا

   

    ب ـ المنهجیة 

    التدرج *     

    * الترتیب المنطقي للمفاهیم     

    جـ ـ األسئلــــة 

    الوضوح ( المالءمة )* الدقة و      

    السلوكیة * دقة األفعال     

    * عدم القابلیة للتأویل      

    * التدرج     

    الشمولیة * التنوع و      

    د ـ الخصائص الشكلیة للموضوع

    مة اللغة و وضوحهاء* مال     

* وظیفة السندات ( الدعائم)( نصوص ، میزانیة ،      

 معطیات إحصائیة ، رسوم، صور..إلخ)
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 لالختبارالمالءمة مع الوقت المخصص *      

 تحریرا). ( قراءة ، تفكیرا، مسودة ،         

   

ـ تقویم موضوع  3

االختبار في حالة 

أكثر من سؤال 

 أكثر من  مادةو 

    ـ التغطیة لوحدات (محاور) المنهاج

 المرحلة الثالثة

ـ اإلجابة  4

النموذجیة وسلم 

 التنقیط

 أ ـ اإلجابة النموذجیة 

 األجوبة* صحة ودقة      

   

    * شمولیتها     

    * تعدد اإلجابات المحتملة     

    ب ـ سلم التنقیط 

    * توزیع النقاط وفق للقدرات     

    *تفصیل نقاط السلم     

  الحكـــــــــــــــــم النهائــي

 

 مالحظـة:

 %100جیــد جــدا  *     %08جیـــد   *        %60حســـــن   *  

 :الخـالصـة

عتبر فیها یسبق أن عملیة التقویم تخضع لمؤشرات محددة قي شبكة التقویم التي  نستخلص مما      

، سواء ذات طابع معرفي أو شخصي مییز بین أنواع الكفاءات العرضیةاالختبار أداة أساسیة في الت

 ، جید اءة (غیر كاف، ضعیفـجة تحقق الكفاجتماعي أو تواصلي أو منهجي، هذا من جهة ودر 

 .) من جهة ثانیةجید جدا، ممتاز
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