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اسم المـــــــــــادة

. اإلعراب وانثىاء1

.انىواصد انفعهيح2

.انىواصد انحرفيح3

.انصحيح وانمعتم مه األفعال4

.انمجرد وانمزيد مه األفعال5

.األدب انعرتي ومكاوته تيه اآلداب انكثرى انعانميح1

.انفىون انتشكيهيح انحديثح في مصر2

.انطثيعح وانفه وأثرهما في انىفش3

.عثاس محمود انعقاد عمالق األدب انعرتي4

.طه حضيه عميد األدب انعرتي5

.محمود حضه إصماعيم شاعر انكوخ1

.انتأمم وانمىاجاج في شعر محمود حضه إصماعيم2

.انتصوير انفىي في شعر محمود حضه إصماعيم3

.انطية صانح عميد انروايح انضوداويح4

.انمرأج في أدب انطية صانح5

1
Escribe una redacción en la que hablas de tu país, su ubicación y su importancia, utilizando 

el vocabulario que has estudiado (mínimo 20 líneas)

2
Andalucía es una comunidad autónoma de España, con mucha historia y cultura. Escribe 

sobre este tema destacando la información que conoces (20 líneas)

3
En un máximo de 20 líneas, escribe sobre las fiestas turísticas y populares más famosas en 

España

4
Habla sobre el tema de algún aspecto de la gastronomía española, comida tradicional 

española, platos típicos, costumbres culinarias, etc

5
Escribe, según lo estudiado, y con tu propio estilo, una pequeña redacción sobre el sistema 

educativo español (20 líneas)

حة الموضوعات المقتر
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نصوص من األدب العربى المعارص3321
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العملٌات اإلرهابٌة    1

السٌاحة      2

الربٌع العربً     3

  إلعنف4

تلوث البٌئة5

تماسك النص علً المستوي النحوي و الصرفً  1

تماسك النص علً المستوي الدالل2ً

أنواع عملٌة االتصال  3

معاٌٌر تصنٌف النصوص 4

الوظائف اللغوٌة فً النص5

(اإلثبات و النفً)صٌغتً األمر 1

الجملة الشرطٌة و صٌغة الشك2

مقارنة أزمنة الماضً فً صٌغة الٌقٌن3

استخدامات أزمنة الماضً فً صٌغة الشك 4

مقارنة بٌن صٌغتً الشك و الٌقٌن5

مقارنة بٌن عالمً اللغة سوسٌر و تشومسكً  1

محددات االسم2

أنواع الكلمات فً اللغة اإلسبانٌة3

مقارنة بٌن علم الداللة و الصوتٌات و اللغوٌات و النحو و الصرف 4

أنواع الضمائر فً اللغة اإلسبانٌة5

ي 
 
جمة مقال كامل نص بلغة  سليمة ف يقوم إلطالب بتر

ي حدود 
 
إحدي هذه إلموضوعات مع ذكر مصدر إلمقال ف

 كلمة400

(تحريرى)ترجمة من وإىل األسبانية 

312 5

ي إحدي هذه 
 
يقوم إلطالب بكتابة نص بلغة  سليمة ف

إلموضوعات

لغويات أسبانية من خالل النصوص

412 6

ي إحدي هذه 
 
يقوم إلطالب بكتابة نص بلغة  سليمة ف

إلموضوعات

لغويات اسبانية

222 7

8213
ي إحدي هذه 

 
يقوم إلطالب بكتابة نص بلغة  سليمة ف

إلموضوعات

لغويات اسبانية
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1Los principios para ser un buen interprete 

2Las cuatro modalidades de la interpretación

3Resumen de la historia de la interpretación

4 Técnicas y estrategias de la interpretación

5Las fases de la traducción consecutiva

(مثال)الترجمة والعولمة   1ترجمة تحريرية من و اىل األسبانية

(مثال)أهمٌة الثقافة فً عملٌة الترجمة     2

(أمثلة ).وإختصارتها. إلخ...األسلوب والمنهج: ترجمة اسم المنظمات 3

أمثلة ).األصل والواقع الحالً: معنى المقوالت واألمثال الشعبٌة فً  الترجمة 4

.مراحل عملٌة الترجمة من خالل أحد النصوص المترجمة فً قاعة الدرس5

وترجمها إلى اإلسبانٌة (باللغة العربٌة)حدود الوطن العربً وموقعه الجغرافً ووحدته 1

2
La Feria Internacional del Libro de El Cairo 

وترجمها إلى العربٌة (باللغة اإلسبانٌة)معرض القاهرة الدولً للكتاب 

نت عن محتوى إحدى إلموضوعات  ي إإلنتر
 
إبحث ف

جمة إلفقرة أو  ي إلمقرر وقم بتر
 
إلتالية، وهي مما درست ف

ي تتناولها 
ي حدود)إلفقرإت إلتر

 
( كلمة400ف

3
Día Internacional de la Diversidad Cultural y del Diálogo 

.ـ وترجمها إلى العربٌة (باللغة اإلسبانٌة)التنوع الثقافً والحوار 

ترجمة تحريرية من وإىل األسبانية

214 11

ترجمة تتبعية ومنظورة

413 10

Haga un trabajo sobre UNO de los 

siguientes temas, teniendo en cuenta 

siempre el material del curso como 

referencia bibliográfica (en 5-7 folios):

ا عن أحد إلموضوعات إآلتية، وإضًعا دإئًما 
ً
أكتب بحث

نصب عينيك إلمادة إلعلمية إلخاصة بالمقرر كمرجع 

ي )أساسي 
 
( صفحات7-5أكتب ف

9313

ي إحدي هذه 
 
يقوم إلطالب بكتابة نص بلغة  سليمة ف

إلموضوعات
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1 Extranjerismos del  árabe

2 Galicismos 

3Las Fuerzas Armadas

4 La economía

5Siglas relacionadas con las organizaciones mundiales

1Las cuatro variedades principales de traducción oral y las salidas profesionales

2La noción de dialecto y registro y las variaciones lingüísticas relacionadas con el usuario

3Interpretación consecutiva y traducción a la vista (naturaleza y fases de interpretación)

4La ética profesional de la interpretación

5Técnicas y habilidades de interpretación consecutiva

التركٌبة السكانٌة لبدان أمرٌكا الالتٌنٌة وأشهر أكالتهم الشعبٌة1

أشهر األلعاب الرٌاضٌة فً قارة أمرٌكا الجنوبٌة وأهم الالعبٌن2

الحرب األهلٌة اإلسبانٌة3

الشاعر فٌدٌرٌكو جارثٌا لوركا4

مدٌنة سانتٌاجو دي كومبوستٌال، عاصمة إقلٌم جالٌثٌا5

414 13

إختر موضوعا وإحدإ من إلموضوعات إآلتية لكتابة 

:بحثا باللغة إإلسبانية

(1)ترجمة تتبعية و منظورة

ي أحد هذه 30يقوم إلطالب بتجميع 
 
  مصطلح ف

ي 
 
ح معناها ويضعها ف إلموضوعات يكتب أصلها و يشر

جملة مفيدة

مصطلحات

314 12

( كلمة600): إكتب موضوعا عن إلمحتويات إلتالية

حضارة أسبانيا وأمريكا )المادة الثقافية 

(الالتينية
115 14
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نشأة علم الترجمة على مدار التارٌخ، مع ترجمة قصة أطفال من اإلسبانٌة إلى العربٌة1

2
دور المترجم فً عملٌة الترجمة واهمٌته المحورٌة فً الربط بٌن الثقافات، مع ترجمة أمثال وتعبٌرات إسبانٌة إلى 

العربٌة

3
 falsos amigos o و calcos ونقل المعنى préstamos المشكالت اللغوٌة للترجمة مثل ظاهرة االقتباس اللفظً

cognados مع البحث عن امثلة لكل منها

مشكلة ترجمة األسماء بٌن اإلسبانٌة والعربٌة مع البحث عن امثلة4

استراتٌجٌة الهوامش التً ٌلجأ إلٌها العدٌد من المترجمٌن مع التمثٌل وإبداء الرأي5

اكتب عن أنواع العمل التى تفضلها و مقابالت العمل و مشاكل العمل التى قد تواجهك1

اكتب عن الدراسة الجامعٌة والحٌاة الطالبٌة و ممٌزاتها و صعوباتها2

اكتب عن النكت و أنواعها وأهمٌة الفكاهة فى حٌاتنا3

كتب عن األغانى اإلسبانٌة وأنواعها و أهمٌة سماع الموسٌقى فى حٌاتنا4

اكتب عن السٌاحة فى إسبانٌا و فى مدنها المختلفة5

1Dinosaurios.

2Amenazados por el cambio climático

ي ضوء ما درست، من موضوعات إلكتاب إلمقرر، إبحث 
 
ف

ي نصوص ؤسبانية من 20عن 
 
 مصطلح مما درست ف

ي تضمنت إلمصلح 
نت، وترجم إلفقرة أو إلسياق إلتر إإلنتر

3Reconstrucción del fósil de un pingüino  gigante prehistórico

4El nanotecnología

5La acidificación del mar y la vida en los océanos

جمة علم التر 215 15

315 16

نصوص و مصطلحات

325 17

إختر موضوعا وإحدإ من إلموضوعات إآلتية لكتابة بحثا 

:باللغة إإلسبانية

تدريبات عىل اإلستماع والتعبتر الشفوي
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1Facebook, bliss or a curse. Discuss

2The importance of learning a foreign language.

3A day to remember.

4Tourism in Egypt

5The advantages and disadvantages of mobile phones.

1Tourism in Egypt.

2The importance of learning a foreign language.

3Hobbies.

4Science fiction

5The best book I have ever read.

11. Hobbies.

22. The importance of learning a foreign language.

33. A day to remember.

44. Tourism in Egypt

55. The advantages and disadvantages of mobile phones.

11. Mobile phones control our lives.

22. Which is the most difficult language to learn?

33. Why do birds sing?

4

5

Write on One Only of the following topics 

in the form of an essay of three to four 

paragraphs.

لغة أوربية حديثة

Write a paragraph of no less than 10 

sentences on ONE of the following:

لغة اوربية حديثة

Write a paragraph of no less than 10 

sentences on ONE of the following:

لغة أوربية حديثة

لغة اوربية حديثة20226

21326

18416

19126


