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 األستاذ عبد النور نابت وحدة تعليمية الفلسفة.  مال موجهة، السنة األولى ماستر،أع

   النص األول:  

 .اختالفهما وتكاملهم بإبرازى ذلك هي الحدود بين الديداكتيكا والبيداغوجيا، سنجيب عل ما

 / تندرج ديداكتيكات املواد بالضرورة ضمن حقل مادة مدرسية، وتهتم 1
 
مي،  بمشروعها التعليمي التعل

بين الدراية املقننة ومعارف املتعلمين ضمن هذه املادة في مركز اهتمامات ديداكتيك وتعتبر العالقات 

 املادة املعينة.

ا البيداغوجيا فال تعطي األولوية للعالقات بالدراية، فهي تهتم باألحرى بالشروط املوضوعة من طرف / أم  2

التعليم والتعلم، وتركز باألساس على التفاعالت بين مختلف الفاعلين املنجزين املدرس لتسهيل خطوات 

 ملقاطع التعليم والتعلم.

املواد، فإن البيداغوجيا تهتم بتطبيق التعلم والتعلم، ولذلك فإن أفكارها ونظرياتها مثل ديداكتيكات  / 3

 ونتائج أبحاثها تجعل منها مواد نظرية تطبيقية.

 ات والبيداغوجيا تتسم بالتكامل في دراستها ملقاطع التعليم والتعلم. / إن الديداكتيك4

نص مقتطع من كتاب:  فيليب جوناير، ترجمة عبد الكريم غريب، التكوين الديداكتيكي للمدرسين،  

 .2011النجاح الجديدة املغرب، 

 التعليم والتعلم. ، الدراية، مقاطع وضح املصطلحات التالية: التعليم، التعلم -1األسئلة: 

 ما هي الشروط املوضوعة من طرف املدرس لتسهيل خطوات التعليم والتعلم؟  -2              

 ما هي أوجه االختالف والتكامل بين البيداغوجيا والديداكتيك؟ -3            

 

 النص الثاني

هر لك ماترغب فيه من أدع واحدا من عبيدك الكثيرين  الذين يتبعونك، أي واحد منهم حتى أظ  سقراط:

 خالله. 

 مينون: بكل سرور ، تعال أنت هنا.
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 سقراط: هل هو يوناني؟ 

 مينون: بكل تأكيد، فقد ازداد بمنزلي. 

 سقراط: انتبه جيدا، وانظر، هل سيبدو لك أنه يتذكر من تلقاء نفسه، وأنه يتعلم مني. 

 مينون: سأنتبه.

 ع.سقراط: قل لي يابني، هل تعلم أن هذا املكان مرب

 العبد: نعم. 

 .66مقتطف من محاولة مينون ألفالطون، نفس املرجع السابق، ص 

 األسئلة:

 /ملاذا يمكن اعتبار هذا النص وضعية ديداكتيكية ؟1

 هل هو يوناني؟ / ملاذا طرح سقراط سؤال 2

 / حدد األبعاد الثالثة للوضعية الديداكتيكية مع التشخيص.3

 مكتسب؟/ هل التعلم فطري أم 4
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