
 اطراف التعاقد الدٌداكتٌكً

les poles du contrat didactique 

  التخطٌط :   المدرس 

 التسٌٌر

 الضبط

 قطب تزبىي اساسً فً العملٍت التعلٍمٍت

 وسٍط بٍن المعزفت والتلمٍذ

 ٌتىلى مهام التلقٍن

 مساعدة التالمٍذ عن طزٌق اسالٍب معٍنت لبلىغ الكفاٌاث الهادفت



 التلمٍذ: 

   
 قطب بسٌكولوجً

 المستفٌد االول فً النشاط التعلٌمً

 اكتسابه قدرة افضل على التكٌف االجتماعً االٌجابً مع المتغٌرات



 المدرس

 التلمٌذ

 تجربة

تكوٌن 

 جامعً

 ثقافة مجتمعٌة

 معارف سابقة

 ثقافة مجتمعٌة ضعف التجربة

 خطاطة توضٌحٌة الطراف التعاقد الدٌداكتٌكً

 الدٌداكتٌكً التعاقد



 ركائز التعاقد الدٌداكتٌكً

Bases du contrat didactique  

 المدرس: 

 االلمام التام بفلسفة المجتمع الذي ٌعٌش فٌه 

  متمكنا من مادته 

 االدراك التام الكفاٌات التربوٌة الهادفة 

  مدركا لنظرٌات التعلم 

 تلقٌن الدرس بطرق منهجٌة:   

 تخطٌط الدرس  •

 تنفٌذه •

 تقوٌمه•



 مراحل تلقٌن الدرس 

1- 

 التخطٌط للدرس

 تحضٌر الدرس

 تحلٌل المحتوى

 اختٌار الوسائل التعلٌمٌة

 ضبط معاٌٌر النجاح 

 تحدٌد مدة االلقاء

 مناسبة المحتوى

 لمستوى التلمٌذ 



2- 

 تنفٌذ الدرس

 تمهٌد الدرس

 تحفٌزالمتعلم 

 ادارة الصف

 تنوٌع االسئلة الصفٌة

 اشراك التالمٌذ
 توزٌع الوقت 



3- 

 تقوٌم الدرس

 مناقشة النتائج

 تمارٌن تطبٌقٌة

 فروض منزلٌة



 التلمٌذ: 

  

 

 ركائز التعاقد الدٌداكتٌكً

Bases du contrat didactique 

   

 سلوكات المتعلم فً الوضعٌات التعلمٌة 

Les situations d’apprentissag 

 سلوكات المتعلم فً الوضعٌات التعلٌمٌة

Les situations d’enseigenements 

 ٌطرح اسئلة بصفة تلقائٌة •

 ٌحاول/ ٌجرب/ ٌبحث •

 افكارا بصفة تلقائٌة/ٌقترح حلوال •

 ٌتبادل االفكار مع زمالئه و ٌناقشها •

 ٌتثبت من صحتها/ٌطرح فرضٌات عمل •

 ٌصدر احكاما/ٌقٌم •

 ٌستجٌب السئلة المدرس / ٌستمتع •

 ٌعٌد اجابة تلمٌذ اخر/ ٌقدم اجابة •

 ٌعلل اجابته  •

 ٌنجز تمارٌن/ ٌطبق قاعدة •

 ٌسجل معلومات/ ٌنفذ تعلٌمات •

 ٌبقى صامتا •



  

 تهاون االستاذ فً رقابته للتالمٌذ 

االنحٌاز عن موضوع الدرس 

اصطحاب التالمٌذ الدوات او وثائق غٌر متطلبة فً الدراسة 

مساعدة التالمٌذ فً الفروض  رغبة فً نجاحهم تاثٌر طوباز 

ًعدم ادخال المجال العاطفً و الشخص 

تقوٌم فً مواضٌع لم ٌدرسوها 

مغادرة المدرس لقاعة الدرس 

احتكار بعض التالمٌذ دون اخرٌن للمناقشة 

حضور التالمٌذ فً حالة غٌر طبٌعٌة 

 خر وقات التعاقد الدٌداكتٌكً

Les interruptions du contrat didactique 


