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 جامعة تونس الجامعة : كلية العلوم االنسانية و االجتماعية  :المؤسسة 

  

 2021-2020 السنة الجامعية :

 الثانيالسداسي:  

     نوعية الشهادة العلمية:  

 2 ماجستير                1إ. تط.                ماجستير                  إ. أس     

 .................السنة األولى إجازة ...... اسم الشهادة العلمية :

 

 جذاذة وصفية لدرس
 

 
 عنوان الدرس:

 أثر فلسفي عربي حي بن يقظان البن طفيل
 مهدي سعيداناالستاذ:

 إجازةاألولى  القسم:

   

 

 مكونات الدرس :  1
 عدد الساعات الحضورية )في االسبوع(

 درس عام أ.م. أ. تط. شكل اخر

أم 2   س 1   

 

 أهداف الدرس : 2
 

 رسالة حي بن يقظان البن طفيلدراسة 

 

 

 ملخص الدرس: 3
 ن تأليفها التطرق إلى أهم محاور اهتمام رسالة حي بن يقظان البن طفيل بالتوقف أساسا عند مقدمة الرسالة أين يحدد الكاتب موضوعها والغرض م

 

 تخطيط الدرس:  4

 التخطيط

 مقدمة

 وآثاره طفيل ابن سيرة -

  عام تقديم يقظان بن حي رسالة -

 غرض الرسالة - 1
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 .الكشف عن الحق في مستوييه: الفلسفي والصوفي: رهان الرسالة  - 2

 .تجاوز نقائص ما سبق :مبرر تأليف الرسالة - 3

يقوم على جانب بيوغرافي( وشكلها مستحدث ) :مضمون الرسالة توفيقي )فيه جانب من سيرة المؤلف الذاتية - 4

 جانب بيداغوجي( :تثمين وضعية العزلة

 مسألة العزلة 

 .المسائل النظرية في الرسالة - 5

 الخاتمة

 

 

 

 

  نوعية االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

  
 

 

 

 بيبليوغرافيا موجزة : 6 
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 قائمة االشغال التطبيقية : 7  .1
 ..…………نصوص من رسالة حي بن يقظان البن طفيل

 
…………………………………………….. 

 
 

 
……………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 الوسائل البيداغوجية و التقنيات المستعملة في الدرس: 8

 

 تحليل نصوص من الرسالة .

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
 


