انخذرجاث انسُىَت  -ثاَىٌ -

انجًهىرَت انجشائزَت انذًَقزاطُت انشؼبُت
وسارة انخزبُت انىطُُت

يذَزَت انخؼهُى انثاَىٌ انؼاو وانخكُىنىجٍ

انًفخشُت انؼايت نهبُذاغىجُا

انخذرجاث انسُىَت
يادة إقخصاد ويُاجًُج
انسُت انثانثت ثاَىٌ

سبخًبز 8102
ٚسارح اٌززث١خ اٌٛطٕ١خ
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انخذرجاث انسُىَت  -ثاَىٌ -

مقدمة
فً إطار التحضٌر للموسم الدراسً  ، 8109-8108وسعٌا من وزارة التربٌة الوطنٌة لضمان جودة التعلٌم
وتحسٌن األداء التربوي البٌداغوجً  ،ومواصلة لئلصبلحات 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 اإلعبلم اآللً للمحاكاة –التً ٌرونها مناسبة وفق ماتقتضٌه
الكفاءة المرصودة ،شرٌطة المصادقة من طرف مفتش التربٌة الوطنٌة للمادة .

ٚسارح اٌززث١خ اٌٛطٕ١خ
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مذكرة منهجٌة
ٌمذ ٚردد ف ٟد٠جبخبد إٌّب٘ح اٌزؼٍ١ّ١خ  ٚاٌٛثبئك اٌّزافمخ ٌٙب رٛخٙ١بد رزث٠ٛخ ٘بِخ ،رخض و١ف١خ اٌزٕف١ذ اٌج١ذاغٛخٟ
ٌٍّٕب٘ح ،غ١ز أْ اٌّّبرسبد اٌّ١ذأ١خ ِٓ خٙخ ٚ ،اػزّبد اٌٛسارح ؛ِٕذ ِذح ،رٛس٠ؼبد سٕ٠ٛخ ٌٍّمزراد اٌذراس١خ رٍشَ األسبرذح
ثبزززاَ آخبي رٕف١ذ٘ب ٚ ،رىٍ١ف ٘١ئبد اٌزلبثخ  ٚاٌّزبثؼخ ِٓ رمٔ ُ١١سجخ أدبس٘ب خط١ب،
 ٚرمذ ُ٠اٌسٍٛي السزىّبٌٙب اسزىّبال وّ١ب رزاوّ١بِّ ،ب دفؼٕب إٌ ٝإػبدح طزذ اٌّٛضٛع ثئٌسبذ ثغزع رمذ ُ٠اٌجذ ً٠و ْٛاٌفزق
شبسغ ث ٓ١رٕف١ذ إٌّٙبج  ٚاٌزذرج فــ ٟرٕف١ــذٖ .فبألٚي ٠ؼزّذ ػٍ ٝرٛس٠غ آٌِ ،ٟم١ذِ ،ؼذ ٚفك ِمب١٠س زسبث١خ سِٕ١خ ثجزِدخ
خط١خ ِسضخ٠ ،ى ْٛاٌزٕبٚي ف ٗ١رسٍسٍ١ب  ٚثىً اٌدشئ١بد  ٚاٌس١ث١بد ثذػ ٜٛاٌزسض١ز اٌدذٌٍّ ٞزؼٌٍّ ٓ١الِزسبٔبد ِّب رزرت
ػٕٗ ِّبرسبد سٍج١خ وبٌزٍم ٚ ٓ١اٌسشٌ ٛذ ٚ ٜاٌسفع  ٚاالسززخبع د ْٚرسٍ ً١أ ٚرؼٍ ٚ ، ً١الزظز اٌزم ُ١١ػٍِٕ ٝر ػالِبد .
ثّٕ١ب اٌثبٔ ٟأ ٞاٌزذرج اٌسٌٕ ٞٛجٕبء اٌزؼٍّبد ٠زوش ػٍ ٝاٌى١ف١خ اٌز٠ ٟزُ ثٙب رٕف١ذ إٌّٙبج ثبزززاَ ٚر١زح اٌزؼٍُ  ٚلذراد اٌّزؼٍُ
 ٚاسزمالٌ١زٗٚ ،اػزجبر اٌىفبءح ِجذأ ِٕظّب ٌٍّٕٙبج ٚ ،رى٘ ْٛذٖ اٌىفبءح ثّثبثخ ِٕطٍك ٔ ٚمطخ ٚطٛي أل ٞػًّ رزث. ٞٛوّب
اػزجز اٌّسز٠ٛبد اٌّؼزف١خ وّٛرد ِٓ اٌّٛارد اٌز ٟرخذَ اٌىفبءح اٌّٛارد .ف ٟإطبر شجىخ اٌّفب٘ ُ١اٌّ١ٙىٍخ ٌٍّبدح ثألً األِثٍخ
 ٚاٌزّث١الد اٌّٛطٍخ إٌ ٝاٌىفبءاد اٌّسزٙذفخ.
ٚسارح اٌززث١خ اٌٛطٕ١خ
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انخذرج انسُىٌ نهًُهاج
.
الكفاءات الختامية لتدريس املادة :
ً -1تعرف على ميكانيزمات السوق ويكتشف أهميتها في النشاط الاكتصادي.
ً -2تعرف على املبادالت الدولية ويستخلص أدوات التجارة الخارجية.
ً -3كتشف عوائم التوازن الاكتصادي ويبحث عن الحلول املناسبة لها.
ً -4تعرف على مبادئ املانجمنت واستغاللها في ثحدًد املسؤوليات وثرشيد اللرارات داخل املؤسسة.
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التدرج السنوى في بناء التعلمات وفق ميادين المادة
الوحدة ( : )1النقود
انًُذاٌ
انًفاهًٍُ-0-

انكفاءاث
انًسخهذفت

يزكباث انكفاءة
 ٠زؼزف ػٍٝاٌّجبدٌخ
ٚطؼٛثبد
اٌّمب٠ضخ

اٌّ١ىبٔ١شِبد
اإللزظبد٠خ

 ٠ؼزف إٌمٛد ٠سذد دٚر٠ٚسذد
إٌمٛد
خظبئظٙب
ف ٟاٌس١بح
ٚٚظبئفٙب
االلزظبد٠خ
ٚأشىبٌٙب

 ٠سذد خٙخإطذار إٌمٛد

انًؼارف كًىارد
 .1اٌّجبدٌخ
 .1.1رؼز٠ف اٌّجبدٌخ
 .1.1أشىبي اٌّجبدٌخ
أ .اٌّمب٠ضخ
ة .اٌّجبدٌخ ثٛاسطخ إٌمٛد
 .1إٌمٛد
 .1.1رؼز٠ف إٌمٛد
 .1.1خظبئض إٌمٛد
ٚ .2.1ظبئف إٌمٛد
 .3.1أشىبي إٌمٛد
أ .إٌمٛد اٌّؼذٔ١خ
ة .إٌمٛد اٌٛرل١خ
ج .إٌمٛد اٌّظزف١خ ( اٌخط١خ)
د .إٌمٛد االٌىزز١ٔٚخ
 .4.1إطذار إٌمٛد

أًَاط انىضؼُاث انخؼهًُت

يؤشزاث انخقىَى

 ٠ؼزف اٌّجبدٌخ ٠ٚسذدٚضؼ١خٔ :0ض زٛي اٌّجبدٌخ
أشىبٌٙب
ٚإٌمٛد ٚٚظبئفٙب

وسائل اإلٌضاح ِ :دّٛػخ
ِٓ ٚسبئً اٌذفغ (ٔمٛد ،
ش١ىبد) ...

 ٠ؼزف إٌمٛد ٠ٚسذدخظبئظٙب ٚٚظبئفٙب

٠ -سذد أشىبي إٌمٛد

٠ -سذد خٙخ إطذار إٌمٛد

 .5.1اٌىزٍخ إٌمذ٠خ
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انشيٍ
انًقخزح

1

سب

1

سب

1

1

سب

سب

٠ -سذد ِىٔٛبد اٌىزٍخ إٌمذ٠خ

ِٚىٔٛبد
اٌىزٍخ إٌمذ٠خ

1سب

 -انخقىَى انخحصُهٍ

وحدة ( : )2السوق واألسعار
انكفاءاث
انًُذاٌ
انًفاهًٍُ -0-اانًسخهذفت

يزكباث انكفاءة

 ٠ؼزف اٌسٛق٠ٚسذد أٔٛاػٗ
ٚأشىبٌٗ

اٌّ١ىبٔ١شِبد
االلزظبد٠خ

انًؼارف كًىارد
.1اٌسٛق
 .1.1رؼز٠ف اٌسٛق
 .1.1أٔٛاع اٌسٛق
أ .سٛق اٌسٍغ ٚاٌخذِبد
ة .سٛق اٌؼًّ
ج.اٌسٛق اٌّبٌ١خ
 .1.2أشىبي اٌسٛق

 ٠سذدسؼز
اٌزٛاسْ فٟ
 ٠ؼزف اٌسؼز ٠ٚسذد  .1األسؼبراٌسٛق
اٌؼٕبطز اٌز ٟرزسىُ  .1.1رؼز٠ف اٌسؼز
 .1.1اٌؼٕبطز اٌّسذدح ٌٍسؼز
فٗ١
أ .اٌطٍت
 رؼز٠ف اٌطٍت
 لبٔ ْٛاٌطٍت
ِٕ سٕ ٝاٌطٍت

6

أًَاط انىضؼُاث انخؼهًُت

ٚضؼ١خ :1أطاللب ِٓ
ِؼبِالد الزظبد٠خ ٠ظٕف
اٌّزؼٍُ ف ٟخذٚي أٔٛاع
األسٛاق ٚأطزاف اٌّؼبٍِخ
ٚطج١ؼخ اٌسٍؼخ ِٛٚضٛع
اٌزجبدي

يؤشزاث انخقىَى

 ٠ؼزف اٌسٛق ٠سذد أٔٛاعاألسٛاق

انشيٍ انًقخزح

1
1

1

سب

سب

سب

 ٠ؼزف اٌسؼز1
ٚضؼ١خ ِٓ :1خالي ِؼط١بد
ػذد٠خ ٌؼزع ٚطٍت سٍؼخ

سب

 اٌؼٛاًِ اٌّؤثزح ف ٟاٌطٍت
ِ زٔٚخ اٌطٍت
ة .اٌؼزع
 رؼز٠ف اٌؼزع
 لبٔ ْٛاٌؼزع
ِٕ سٕ ٝاٌؼزع
 اٌؼٛاًِ اٌّؤثزح ف ٟاٌؼزع

٠زُ رّثِٕ ً١سٕ ٝاٌؼزع
ِٕٚسٕ ٝاٌطٍت ٠ٚسذد سؼز
اٌزٛاسْ

 ٠سذد اٌؼٕبطزاٌّسذدح
ٌٍسؼز

1

سب

1

سب

 ٠سذد سؼزاٌزٛاسِْ زٔٚخ اٌؼزع
ج .سؼز اٌزٛاسْ

 ٠ج ٓ١سؼز اٌزٛاسْ ِٓخالي اٌزّث ً١اٌج١بٟٔ
ٌّٕسٕ ٟ١اٌؼزع
ٚاٌطٍت

 -انخقىَى انخحصُهٍ
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1

سب

الوحدة ( : )3النظام المصـــرفي
انًُذاٌ انًفاهًٍُ-
-0

انكفاءاث اانًسخهذفت
ة

يزكباث انكفاءة

 ٠ؼزف إٌظبَاٌّظزفٟ
ٚأّ٘١زٗ
اٌّ١ىبٔ١شِبد
االلزظبد٠خ

٠سذد دٚر اٌجٕٛن
ف ٟاٌس١بح
االلزظبد٠خ

٠ -ظٕف اٌجٕٛن

انًؼارف كًىارد

 .1رؼز٠ف إٌظبَ اٌّظزفٟ
 .1اٌجٕٛن
 -1-1رؼز٠ف اٌجٕٛن
 -1-1أٔٛاع اٌجٕٛن

 .2اٌؼٍّ١بد اٌّظزف١خ

أًَاط انىضؼُاث
انخؼهًُت

ٚضؼ١خ :
رزضّٓ ٔض
زٛي اٌجٕٛن
ٚٚظبئفٙب

ٚسبئً اٌذػُ :
لبٔ ْٛإٌمذ
ٚاٌمزع

يؤشزاث انخقىَى

انشيٍ
انًقخزح

 ٠ؼزف إٌظبَ اٌّظزف٠ٚ ٟجٓ١أّ٘١زٗ

1

٠ -ؼزف اٌجٕٛن ٠ ٚسذد أٔٛاػٙب

1

٠ -سذد اٌؼٍّ١بد اٌّظزف١خ

1

سب

سب

سب

 ٠سذد اٌؼٍّ١بداألسبس١خ ٌىً ثٕه

 -اٌزم ُ٠ٛاٌزسظٍٟ١
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1

سب

الوحدة ( : )4التجارة الخارجية
انًُذاٌ 8-

انكفاءاث
انًسخهذفت

يزكباث انكفاءة

أًَاط انىضؼُاث انخؼهًُت

انًؼارف كًىارد

 ٠ؼزف اٌزدبرحاٌخبرخ١خ ،
٠ٚج ٓ١أسجبة
ل١بِٙب ٚأّ٘١زٙب

اٌّجبدالد
اٌذٌٟٚ

 .1رؼز٠ف اٌزدبرح اٌخبرخ١خ
 .1أسجبة ل١بَ اٌزدبرح اٌخبرخ١خ
 .2أّ٘١خ اٌزدبرح اٌخبرخ١خ
.3س١بسخ اٌزدبرح اٌخبرخ١خ
ِ .1.3جذأ زز٠خ اٌزدبرح
ِ .1.3جذأ اٌسّب٠خ
١ِ .4شاْ اٌّذفٛػبد
 .1.4رؼز٠فٗ
 ٠سذ د ٚضؼ١خِ.1.4ىٔٛبرٗ
اٌزدبرح اٌخبرخ١خ ٛ٠ -ضر ِىٔٛبد
 .2.4رٛاسْ ِ١شاْ اٌّذفٛػبد
ٚزبٌخ رٛاسْ
ِٓ خالي ِ١شاْ
ِ١شاْ
اٌّذفٛػبد
 .5إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزدبرح
اٌّذفٛػبد
 .1.5رؼز٠ف إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ
ٌٍزدبرح
 .1.5دٚر إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزدبرح
 -انخقىَى انخحصُهٍ
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ٚضؼ١خ :1اٌسٕذ  1فٟ
اٌٍّسك

يؤشزاث انخقىَى
 ٠ؼزف اٌزدبرح اٌخبرخ١خ ٠سزٕزح أسجبة ل١بِٙب٠ -ج ٓ١أّ٘١زٙب ٚس١بسزٙب

ٚضؼ١خ :1اٌسٕذ  1فٟ
اٌٍّسك

ٔظٛص الزظبد٠خ زٛي
إٌّظّخ

 ٠ؼزف ِ١شاْ اٌّذفٛػبدِٚىٔٛبرٗ

 ٠ؼزف إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خٌٍزدبرح ٚدٚر٘ب

انشيٍ
انًقخزح
1

سب

1

سب

1

سب

1

سب

1

سب

1

سب

الوحدة  : 5الصرف
المٌدان 8-

الكفاءات المستهدفة

مركبات الكفاءة
 ٌعرف الصرف وٌعدد أسبابهـ ٌعرف سوق الصرف وٌبٌن أنواعه

المبادالت
الدولٌة

يبين تأثير سعر الصرف على
المبادالت الدولية

المعارف كموارد

أنماط الوضعٌات التعلمٌة

 .1تعريف الصرف
 .1أسباب الصرف

الوضعية  :1مثال عددي عن
صفقتً استٌراد وتصدٌر ٌستنتج
تعرٌف الصرف وأسبابه

 .3سوق الصرف
 .0.3تعريفه
 .8.3أنواعه

الوضعية  :2انطبلقا من نص
عن أسواق الصرف المنتشرة
عبر العالم ٌستنتج المتعلم
تعرٌف سوق الصرف وأنواعه

مؤشرات التقوٌم
ٌ -بٌن أسباب

الزمن
المقترح
سا
0

الصرف

0

سا

الوضعية ٌ :3ستثمر الوضٌة 0

ـ ٌعرف سعر الصرف وٌستعمله فً
تقدٌر قٌمة الصفقات

 .4سعر الصرف
 .5أنظمة الصرف
 .0.5نظام الصرف الثابت
 .8.5نظام الصرف
المرن (المتغير)

ـ ٌعرف سٌاسة الصرف كأداة لمقاومة
التضخم ومختلف وسائلها
 .6سياسة سعر الصرف
 .0.6أهداف سياسة
الصرف
 .8.6وسائل سياسة
الصرف
 -التقويم التحصيلي
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يحدد المتعلم قيمة الصفقتين
انطالقا ً من سعر الصرف
الجاري .ثم تدعم بقيم سعر
الصرف لفترات مختلفة

0

سا

 ٌحدددددددددددد أن مددددددددددةالصرف

الوضعية  :4انطبلقا من نص
ٌتحدث عن اجراء تعدٌل سعر
الصرف ٌستنتج منه أهداف
 ٌحدد سٌاسة الصرفسٌاسة الصرف وأدواتها

0

سا

0

سا

الوحدة  : 6البطالة
المٌدان -3-

الكفاءة
المستهدفة

مركبات الكفاءة
 ٌعرف البطالة وٌعددأسبابها

المعارف كموارد
 0ـ تــعـــرٌف الــبــطالـــة
 8ـ أســبــاب الــبــطــالــة

 3ـ أنــواع الــبــطــالــة

أنماط الوضعٌات التعلٌمٌة
الوضعٌة :0من نص اقتصادي
حول التشغٌل ٌقدم المتعلم تعرٌفا
ل اهرة البطالة وٌستنتج أسبابها

-

ٌبٌن أسباب البطالة

ٌ -حدد أنواع البطالة

ٌحدد أسباب
ووسائل عبلج
اهرة البطالة

0

سا

ذ

الوضعٌة  :8انطبلقا من أمثلة
واقعٌة ٌستنتج أنواع البطالة

ـ ٌبٌن أنواع البطالة
االختبلالت االقتصادٌة

مؤشرات التقوٌم

الزمن
المقترح

8

سا

وآثارها

ـ ٌبٌن اآلثار المختلفة للبطالة

 ٌستخلص اإلجراءاتالكفٌلة بمعالجة البطالة

 4ـ آثار الــبــطالــة
ـ اآلثار االقتصادٌة
ـ اآلثار االجتماعٌة
ـ اآلثار السٌاسٌة

 5ـ إجراءات التخفٌف من البطالة

 -التقويم التحصيلي
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الوضعٌة :3انطبلقا من نص
اقتصادي ٌستنتج أثار البطالة

الوضعٌة  :4من خبلل نص
اقتصادي ٌستنتج اإلجراءات
الكفٌلة بمعالجة البطالة

0
 ٌحدد إجراءاتالتخفٌف من حدة
البطالة

سا

0

سا

0

سا

وسائل الدعم واإليضاح:
 نصوص اقتصادٌة تتناول موضوع التشغٌل والبطالة.

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية:
 تعرف ال بطالة على أنها تعطل العمال عن العمل كلٌا أو جزئٌا كما ٌمكن أن تعرف على أساس عدم توفر فرص العمل لؤلشخاص القادرٌن علٌه
والراغبٌن فٌه.
 اإلشارة إلى تعرٌف المكتب الدولً للعمل للبطالة (العاطل هو الشخص القادر على العمل والراغب فٌه والباحث عنه وٌقبله عند مستوي األجر السائد
ولكن بدون جدوى).
 أسباب انتشار البطالة تعود إلى عدم كفاٌة الطلب الفعال ،واالعتماد على كثافة رأسمال والكساد االقتصادي.
ٌ قتصر على األنواع التالٌة من البطالة :البطالة الدورٌة ،والبطالة االحتكاكٌة ،والبطالة الهٌكلٌة.
 بالنسبة لآلثار االقتصادٌة واال جتماعٌة والسٌاسٌة التأكٌد على تراجع النمو االقتصادي وانخفاض المستوي المعٌشً ،وانعدام االستقرار واألمن.
 االقتصار بالنسبة لئلجراءات المتبعة للتخفٌف من البطالة على ما ورد فً المنهاج.
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الوحدة  : 7التضخم
انًُذاٌ
--3

انكفاءاث
انًسخهذفت

يزكباث انكفاءة
 ِؼزفخ أٔٛاعٚأسجبة اٌزضخُ

 ٠س ّذد اٌٛسبئً ِؼزفخ آثبراإلخزالالد اٌّخزٍفخ
االلزظبد٠خ ٌّؼبٌدخ ظب٘زح ٚٚسبئً ِؼبٌدخ
اٌزضخُ
اٌزضخُ

انًؼارف كًىارد
.1رؼز٠ف اٌزضخُ
 .1أٔٛاع اٌزضخُ
 .2أسجبة اٌزضخُ

أًَاط انىضؼُاث انخؼهًُت

يؤشزاث انخقىَى

انشيٍ
انًقخزح
2

سب

 ٠ج ٓ١أٔٛاع اٌزضخُ٠ -ج ٓ١أسجبة اٌزضخُ

ٚضؼ١خ :0أطاللب ِٓ ٔض
الزظبد٠ ٞزُ رؼز٠ف اٌزضخُ
ٚرسذ٠ذ أٔٛاػٗ ٚأسجبثٗ ٚآثبرٖ ٠ -ج ٓ١آثبر اٌزضخُ االلزظبد٠خ
ٚاالخزّبػ١خ

 .3آثبر اٌزضخُ
 .1.3ا٢ثبر االلزظبد٠خ
 .1.3ا٢ثبر االخزّبػ١خ
ٚ -4سبئً ِؼبٌدخ اٌزضخُ
 .1.4ردّ١ذ األخز ٚاألسؼبر
ِ .1.4زالجخ اإلطذار إٌمذٞ
 .2.4رسم١ك اٌزٛاسْ ف ٟاٌّ١شأ١خ
اٌؼبِخ ) اٌّٛاسٔخ (

وضعٌة : 8رج ٓ١آثبر ٚٚسبئً
ِؼبٌدخ اٌزضخُ

٠ -جٚ ٓ١سبئً ِؼبٌدخ اٌزضخُ

2

2

0

 -انخقىَى انخحصُهٍ
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سب

سب

سا

الوحدة  : 8القيادة
المٌدان-4-

الكفاءات المستهدفة

مركبات الكفاءة
ـ ٌعرف القٌادة وٌحدد
أسالٌبها

المعارف كموارد

أنماط الوضعٌات
التعلٌمٌة

 .0تعرٌف القٌادة
.8أسالٌب القٌادة

الوضعٌة :0انطبلقا من نص
اقتصادي ٌستنتج تعرٌف القٌادة
وأسالٌبها

 .3العوامل المؤثرة في اختيار
أسلوب القيادة

الوضعٌة : 8انطبلقا من أنص
اقتصادي ٌستنتج العوامل
المؤثرة فً اختٌار األسلوب
األنسب فً القٌادة

مؤشرات التقوٌم

ــ ٌحدد المواصفات

الزمن
المقترح

0

سا

الشخصٌة للقائد وٌبٌن أثرها

المناجمنت

ــ ٌحدد العوامل التً لها
أثر على اختٌار
ـ ٌبٌن العوامل المؤثرة فً اختٌار األسلوب
المناسب للقٌادة
أسلوب القٌاد

ـ ٌتعرف على التحفٌز
والعوامل المؤثرة فٌه

ـ ٌتعرف على أهم
الن رٌات الموضحة
للدافعٌة

 .4الدافعية
 0.4تعريف الدافعية
 8.4العوامل المؤثرة في الدافعية
أ ـ عوامل تنظيمية
ب ـ عوامل اجتماعية
جـ ـ عوامل نفسية

 .5نظريات الدافعية
 0.5نظرية تدرج الحاجات
 8.5نظرية ذات العاملين

 -التقوٌم التحصٌلً
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على اختٌار أسلوب القٌادة
ــ ٌحدد أثر المرؤوسٌن
والبٌئة فً اختٌار أسلوب

0

سا

القٌادة

الوضعٌة  :3من نص حول
عبلقة القائد بمرؤوسٌه تستخرج
العوامل المساعدة على تحفٌز
العاملٌن

ــ نص حول اهتمام العلماء عبر
التارٌخ بالدافعٌة

ـ ٌحدد العوامل المساعدة
على

0

سا

تحفٌز العاملٌن

ــ ٌتعرف على ن رٌة
تدرج
الحاجات
ــ ٌتعرف على ن رٌة ذات
العاملٌن

0

0

سا

سا

الوحدة  : 9اإلتصال
انًُذاٌ4-

انكفاءاث
انًسخهذفت

يزكباث انكفاءة

ًَاط انىضؼُاث انخؼهًُت

انًؼارف كًىارد

15

يؤشزاث انخقىَى

انشيٍ

)4

)0

انًُاجًُج

َبٍُ دور االحصال بانًؤسست

يحدد أشكال االتصال ومكونات عملية االتصال
 )8يحدد أغراض االتصال
 )3يحدد معوقات عملية االتصال
 )4يحدد عوامل نجاح عملية االتصال

 )4أغراض االتصال

 إطذار اٌزؼٍّ١بد

مالحظة األستاذ أبلغ عن طريق رسالة  SMSمساعدا
تربويا هذا األخير أبلغ تالميذ القسم.

 ضّبْ ٚطٌٙٛب ٌٍّؼٕٓ١١

من خالل السند رقم  11أعطي اسم للصورة.



ثبٌشىً اٌسٍُ١

من خالل السند رقم 12

 .5نجاح عملية االتصال
معوقات االتصال

 -التقويم التحصيلي
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من هو المرسل ومن هو المستقبل ؟



ما هو الغرض من االتصال ؟



هل يوجد خطأ في وجهة الرسالة ؟



ما هي شروط نجاح الرسالة ؟

)3

 )3مكونات عملية االتصال
 0-3المرسل
 8-3المستقبل
 3-3الرسالة
 4-3قناة االتصال
 5-3االستجابة (الرد)

السنة الثانية تسيير واقتصاد .نظرا للتأخر في مادة التسيير
المحاسبي والمالي يطلب منكم الحضور للثانوية يوم السبت
صباحا على الساعة  8الموافق لـ 2117/12/14من أجل
حل تطبيقات حول الوحدة  11الميزانية الوظيفية ،مع
إحضار الواجب المنزلي رقم .13

)8

من أستاذ مادة التسيير المحاسبي والمالي إلى تالميذ قسم

)0

السند رقم :12

يحدد أشكال االتصال ومكونات عملية االتصال.
يحدد أغراض االتصال.
يحدد معوقات عملية االتصال.
يحدد عوامل نجاح عملية االتصال

 )0تعريف االتصال
 )8أشكال االتصال
 0-8االتصال الرسمً :
 الصاعد
 النازل
 األفقً
 8-8االتصال غٌر الرسمً

السند رقم :11

0

سا

0

سا

0

سا

0

0

0

سا

سا

سا

انخىجُهاث انًُهجُت وانبُذاغىجُت:
 انخأكُذ ػهً أٌ ػًهُت االحصال هٍ حفاػم بٍُ طزفٍُ وهٍ يخخهفت ػٍ ػًهُت اإلػالو انخٍ حقخصز ػهً َقم انًؼهىياث يٍ جهت واحذة بهذف انخأثُز ػهً
اِخزٍَ.
 انخأكُذ ػهً أٌ االحصاالث انُاسنت حخؼهق بانسُاساث واإلجزاءاث وانقىاٍَُ وانخطط وانقزاراث.
 انخأكُذ ػهً أٌ االحصاالث انصاػذة حخؼهق بانخىضُحاث ،وانخىصُاث ،ورجغ انصذي .Feedback
 انخأكُذ ػهً أٌ االحصاالث األفقُت حخؼهق بخُسُق األَشطت وحم انًشكالث وانقزاراث انًشخزكت.
 انخأكُذ ػهً أٌ ػًهُت االحصال ال بذ إلحًايها يٍ وجىد ثالثت ػُاصز ػهً األقم هٍ انًصذر وانزسانت وانهذف.
 انخأكُذ ػهً أٌ يؼىقاث االحصال انفؼال ًَكٍ إجًانها فٍ يؼىقاث َفسُت اجخًاػُت ويؼىقاث سببها طبُؼت انخُظُى وهذِ انًؼىقاث ًَكٍ ححذَذها كًا
َهٍ:
 انغًىض فٍ انزسانت


انخطأ فٍ حزجًت انًحخىَاث



فقذ انًحخىَاث بسبب حخابغ يزاحم االحصال



ػذو االَخباِ



وضغ االفخزاضاث غُز انسهًُت



ػايم انشيٍ



ػذو انثقت فٍ َاقم االحصال



انخسزع فٍ إصذار األحكاو



انفشم فٍ انقُاو بؼًهُت االحصال يٍ األساص.
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الوحدة ( : )11الرقابة
انًُذاٌ -4

انكفاءاث
انًسخهذفت

يزكباث انكفاءة
 ٠سذد ِزازًاٌزلبثخ
ٚخظبئظٙب

إٌّبخّٕذ

انًؼارف كًىارد

 .1خظبئض ػٍّ١خ اٌزلبثخ اٌفؼبٌخ

ٚضؼ١خ :1أطاللب ِٓ
ٚضؼ١خ رزؼٍك ثئٔدبس
ِشزٚع ػٍِ ٝسزٜٛ
ِؤسسخ ٠سذد اٌّزؼٍُ
ِزازً اٌزلبثخ

 ٠ؼزف أٔٛاعاٌزلبثخ

 .2أٔٛاع اٌزلبثخ
 .2.1اٌزلبثخ اٌّسجمخ
 .1.2اٌزلبثخ أثٕبء اٌزٕف١ذ
.2.2اٌزلبثخ اٌالزمخ

 رمذ ُ٠سٕذ ٠زُ ِٓ خالٌٗاسزٕزبج أٔٛاع اٌزلبثخ

 ٠سذد أسبٌ١تاٌزلبثخ

 .3أسبٌ١ت اٌزلبثخ
 .1.3اٌزلبثخ اٌزمٍ١ذ٠خ
 .1.3اٌزلبثخ اٌّزخظظخ

 ٠سذد أسبٌ١تاٌزلبثخ

ِ.1زازً اٌزلبثخ

أًَاط انىضؼُاث انخؼهًُت

 رمذ ُ٠سٕذ ٠زُ ِٓ خالٌٗرسذ٠ذ أسبٌ١ت اٌزلبثخ

يؤشزاث انخقىَى

انشيٍ
انًقخزح
1

 ٠ظٙز خظبئض ػٍّ١خاٌزلبثخ

١ّ٠ -ش ث ٓ١أٔٛاع اٌزلبثخ

1

1

1

سب

سب

سب

سب

 ٠ج ٓ١أسبٌ١ت اٌزلبثخاٌزمٍ١ذ٠خ ٚاٌّزخظظخ

 انخقىَى انخحصُهٍ1
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سب

الوحدة  : 11التمويل
المٌدان -5

تسٌٌر موارد
المؤسسة

الكفاءات المستهدفة

ـ ٌبٌن كٌفٌة تموٌل
المؤسسة

مركبات الكفاءة

المعارف كموارد

ـ ٌعرف التموٌل وٌحدد مختلف  .0تعرٌف و ٌفة التموٌل
مهامه
.8المهام األساسٌة لو ٌفة
التموٌل
 .0.8تحدٌد احتٌاجات المؤسسة
لرؤوس األموال
 .8.8إعداد برنامج التموٌل
 .3.8تن ٌم الخزٌنة
 .4.8تسٌٌر رؤوس األموال المتاحة
 .3مصادر التمويل
ــ ٌحدد المصادر التً تعتمد
 0.3التمويل الذاتي
علٌها المؤسسة فً تموٌل
عملٌاتها
 8.3التمويل الخارجي
 .4عمليات تمويل المؤسسة
االقتصادية
 0.4التمويل قصير المدى(العمليات
ــ ٌحدد أنواع التموٌل
التجارية أو عمليات االستغالل)
 8.4التمويل المتوسط وطويل
المدى(عمليات االستثمار)

 -التقوٌم التحصٌلً

19

أنماط
الوضعٌات
التعلٌمٌة
الوضعٌة :0سندات
تتعلق بالتموٌل
ومهامه

مؤشرات التقوٌم

الزمن
المقترح
8

سا

ــ ٌحدد المهام األساسٌة لو ٌفة التموٌل

الوضعٌة : 8سند
ٌتحدث عن مختلف
مصادر التموٌل فً
المؤسسة

الوضعٌة :3
سند ٌتعلق بتموٌل
عملٌات االستغبلل
واالستثمار

ــ ٌحدد المصادر الداخلٌة والخارجٌة للتموٌل

0

سا

ــ ٌحدد أنواع عملٌة التموٌل فً المؤسسة
االقتصادٌة

8

سا

0

سا
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