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 جامعة تونسالجامعة :  كلية العلوم االنسانية و االجتماعية  :المؤسسة 

  

 2018-2019السنة الجامعية :

 السداسي: االول 

     نوعية الشهادة العلمية:  

 2 ماجستير                 1إ. أس                      إ. تط.                ماجستير 

.االجازة األساسية في الفلسفة سنة ثالثة اسم الشهادة العلمية : 

...................................... 

 

 جذاذة وصفية لدرس
 

 
 عنوان الدرس:

 ..............................................................................ترجمة فلسفية ...............

 

 حشانة...........................منيرة بن مصطفى ....االستاذة:

 الفلسفة............................. القسم:

   

 

 مكونات الدرس :  1
 عدد الساعات الحضورية )في االسبوع(

 اشغال مسيرة أ أ. تط. شكل اخر

  ساعتان  

 

 أهداف الدرس : 2
 

الفلسفية  و شرحها و توضيح .يهدف هذا الدرس الى تمكين الطالب من التدرب على ترجمة النصوص 

 . مفاهيمها األساسية و تحليل نظام برهنتها و عالقتها بمقاربات أخرى

خاصة منها تلك و موجزة  و استنادا الى هذا الهدف نحرص على اختيار مقاطع من نصوص فلسفية مختلفة   

 التي تتعلق بتعريف المفاهيم او تلك التي تلخص موقفا فكريا ما  .

 

 

 

 ملخص الدرس: 3

يتكون الدرس من مجموعة اشغال مسيرة حول نصوص فلسفية متفرقة تتعلق بمسائل فلسفية متنوعة حيث يقدم الطلبة في 
ترجمة النص الى العربية –كل حصة عمال حول نص يتمثل في   

تحديد اشكاليته و اطروحته األساسية -  
توضيح مفاهيمه األساسية -  

المسالة . ربطه بمقاربات أخرى حول نفس . 

 

 تخطيط الدرس:  4

………………………………………………………………………………………

يقوم هذا الدرس التطبيقي على مراوحة بين التمارين التطبيقية المتمثلة في ترجمة نصوص ………………

 ..……متنوعة  و بين القواعد األساسية للترجمة التي يتم استكشافها تباعا من خالل الممارسة 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

 

  نوعية االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

  
 

 

 

 بيبليوغرافيا موجزة : 6 

 )الطبعة الحادية عشر ( 1997اندره دلفرني :أصول الترجمة مع تمارين ,دار المشرق بيروت 

 .1998مفاتيح الترجمة :خليفة الميساوي و إبراهيم بن رمضان و عبد العزيز زمزم ,دار قرطاج -

………….. 

 قائمة االشغال التطبيقية : 7

 

 

نصوص فلسفية متنوعة بعضها يتعلق بتعريف مفهوم و اآلخر يهتم بعرض موقف فلسفي او دحض موقف مغاير او المقارنة -

بين موقفين و سنراعي في هذه النصوص طابعها الموجز و ثراءها الفكري مما يسمح بإنجاز ما تعلق بها من تمارين في ظرف 

 .ساعتين 

 

 المستعملة في الدرس:الوسائل البيداغوجية و التقنيات  8

 نصوص متفرقة و بعض المقاالت المعجمية و مقتطفات من مؤلفات نظرية حول الترجمة و قواعدها .

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

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

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

 

 

 

 
 


