
محتوى إلبحثعنوإن إلبحثإسم إلمادةكود إلمادةمسلسل

.لعباس محمود العقاد (أٌن مً)تحلٌل قصٌدة ١

.ألحمد عبد المعطً حجازي (مقتل صبً)األفعال المبنٌة فً قصٌدة ٢

.لبدر شاكر السٌاب (الباب تقرعه الرٌاح)النواسخ الفعلٌة فً قصٌدة ٣

.ألمل دنقل (البكاء بٌن ٌدي زرقاء الٌمامة)النواسخ الحرفٌة فً قصٌدة ٤

.لصالح عبد الصبور (أحالم الفارس القدٌم)المفعوالت فً قصٌدة ٥

أحمد عبد المعطً  حجازي ودوره فً حركة الشعر العرب٦ً

الشاعر أمل دنقل، ودوره فً حركة الشعر العرب٧ً

الشعر الحر٨

. رمز، على أن ٌحتوي على عشرة جمل بها كلمات تعبر عن االتجاه٨٠٠اكتب بحثًا مكون من كلمات إالتجاه

. رمز، على أن ٌحتوي على عشرة جمل بها تكرار الفعل وتكرار الصفة٨٠٠اكتب بحثًا مكون من تكرإر إلفعل وإلصفة

. رمز، عن ٌوم ممٌز تقضٌه مع أسرتك وأصدقائك٨٠٠اكتب بحثًا مكون من يوم مع إألرسة وإألصدقاء

خطاب ؤىل صديقك
 رمز، على أن ٌكون المحتوى فً صورة خطاب ترسله إلى صدٌقك ٨٠٠اكتب بحثًا مكون من 

.تصف فٌه أحوال دراستك فً الصٌن

. رمز عن األنشطة التً تقوم بها فً اإلجازة األسبوعٌة٨٠٠اكتب بحثًا مكون من يوم إإلجازة

ى
 رمز عن أفراد أسرتك والقواسم المشتركة بٌنكم٨٠٠اكتب بحثًا مكون من أرست

إلنحو عىل مستوى إلنص 

بالعربية
١١٢١

إلتدريب عىل إلكتابة٤١٢٤

٢لغويات  ١٢٢

بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح 

  (آدإب ـ صينى)برنامج 
ى
م إألساىس وإلدور إلثات 2020يوليو – إلتير

٢

٢نصوص صينية  ١٢٣ ٣



ى  جمل بالصٌنٌة عن الصٌن وترجمها إلى العربٌة٨اكتب نبذة عن إلصير

 جمل بالصٌنٌة عن مصر وترجمها إلى العربٌة٨اكتب نبذة عن مرص

.القراءة هً الحٌاة١

.الفنون وأهمٌتها بالنسبة لإلنسان٢

.أحمد حسن الزٌات ودوره فً الحركة األدبٌة٣

.عباس محمود العقاد، نشأته األدبٌة، وأسلوبه  األدب٤ً

عبقرٌات العقاد٥

المدرسة الرومانسٌة٦

مدرسة اإلحٌاء والبعث٧

. رمز، عن زٌارتك للطبٌب للفحص الطب٨٠٠ًاكتب بحثًا مكون من زيارة للطبيب

ي للصينية
إت درإسنى ى . رمز، عن ممٌزات دراستك للغة الصٌنٌة٨٠٠اكتب بحثًا مكون من ممير

. رمز، على أن ٌحتوي على عشرة جمل بها مكمل اإلمكانٌة٨٠٠اكتب بحثًا مكون من مكمل إإلمكانية

把 رمز، على أن ٌحتوي على عشرة جمل بها جملة ٨٠٠اكتب بحثًا مكون من 把جملة 

أهم إألدباء وإألعمال إألدبية إلنى أثرت عىل إألدب إلصينى١

 تأثر إألعمال إألدبية بالوإقع إلمجتمىع وإلسياىس للدولة إلصينية٢

مقارنة بٌن الواقع السٌاسى والمجتمعى فى فترات األسر الصٌنٌة ٣

. رمز، على أن ٌحتوي على عشرة جمل مثبتة تعبر عن المقارنة٨٠٠اكتب بحثًا مكون من جمل إلمقارنة إلمثبتة

. رمز، على أن ٌحتوي على عشرة جمل منفٌة تعبر عن المقارنة٨٠٠اكتب بحثًا مكون من جمل إلمقارنة إلمنفية

٥لغويات  ٣١٢ ١٠

جمة من إلصينية ؤىل  إليى

إلعربية
١٢٥ ٥

٦

إستماع ومحادثة ٢١٣

قرإءة وتعبير ٢١١

٧

ي٩٢٢٤
مدخل ؤىل إألدب إلصينى

٤لغويات  ٢٢٢ ٨



小故事大道理

成语故事

5إلنصوص ١١٣١٤
اختر أحد الموضوعات واعرضها فً بحثك، مع مراعاة ربط ذلك بما ٌقابلها فً الثقافة المصرٌة 

. رمًزا صٌنًٌا1000-700أو العربٌة فً حوالً 



إلعالقات إلمرصية 

إلصينية
. رمز، على أن ٌحتوي على عشرة جمل منفٌة تعبر عن المقارنة٨٠٠اكتب بحثًا مكون من 

ي  أفق إلتعاون إلعرت 

ي
إلصينى

 رمز، عن أفق التعاون العربً الصٌنً وترجمه إلى اللغة ٨٠٠اكتب بحثًا بالصٌنٌة مكون من 

.االعربٌة

.الخصائص األسلوبٌة لفن المقال، مع التطبٌق على نماذج مقالٌة١

نشأة فن المقال فً األدب العرب٢ً

.تطور مراحل فن المقال فً األدب العرب٣ً

.تعرٌفات فن المقال، وخصوصٌته الفنٌة٤

.أنواع المقال المختلفة، ومالمحها الفنٌة٥

. رمز عن جامعة القاهرة وترجمه إلى اللغة العربٌة٨٠٠اكتب بحثًا بالصٌنٌة مكون من جامعة إلقاهرة

معاهد كونفوشيوس
 رمز عن معاهد كونفوشٌوس حول العالم وترجمه إلى اللغة ٨٠٠اكتب بحثًا بالصٌنٌة مكون من 

.العربٌة

١٣٤١١
 إلمقال ، لغة 

ى
تدريبات ف

(قسم إللغة إلعربية)عربية 

ترجمة من وإىل إلصينية ٣١٥ ١٢

ترجمة تتبعية ومنظورة من 

وإىل إلعربية
٤١٣ ١٤


