
م
كود 

ــــادةإلمادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

.األعًبء انًجُيخ1

.األفعبل انًجُيخ2

.انجًهخ اإلعًيخ3

.انجًهخ انفعهيخ4

.انزٕاثع5

.أركش عشش كهًبد يشرجطخ ثبنغيبدخ ٔانغفش، يًب دسعزٓب في انًمشس ٔضعٓب في جًهخ يفيذح1

.كٌٕ عششأعئهخ رغزخذو فيٓب أدٔاد اعزفٓبو أٔ أفعبل2

3
رصف فيٓب َفغك، رششح نًبرا رزعهى اإلعجبَيخ،يبرا رفعم في ٔلذ فشاغك، كيف رزْت إنٗ انجبيعخ،  يب :  جًم كبيهخ ثبإلعجبَيخ10اكزت  

.ْٕ طجمك انًفضم، أيٍ رعيش،يبرا رعًم، كى عبعخ رُبيٓب في انيٕو، كى أر نذيك، كى عذد أيبو األعجٕع

. (يٍ عجع إنٗ عشش جًم)اكزت يٕضٕعب عٍ عبئهزك 4

 .( جًم5)لى ثصيبغخ يٕضٕع رزذذس فيّ عًب رشيذ فعهّ في انًغزمجم 5

ser y estarفعلي إلكينونة 1

إالسم و إلصفة من حيث إلنوع و إلعدد2

أدوإت إالستفهام3

زمن إلمضارع إلعادي4

زمن المضارع األفال الشاذة و حاالتها5

1
ي شكل سؤإل وجوإب-إلسؤإل عن إألحوإل-بدإية إلحوإر وإلقاء إلتحية وإلسالم

 
ختام إلحوإر وإلتحية -ؤعطاء معلومات بسيطة ف

.وإلتوديع

2
-إلسؤإل عن جهة وطبيعة ومكان إلعمل، مستخدما ظرف إلمكان-إلتقديم للتعارف-حوإر بي   أشخاص ليس بينهم معرفة مسبقة

.ختام إلمقابلة

.حالة مزإجية-وصف سمات شخصية- وصف مالبس وألوإنها-وصف جسدي- حوإر بي   شخصي   يتحدثون عن ثالث3

ي4 ي إإلسبانية)بلد إلمنشأ وإلجنسية - إلحديث عن مسقط إلرأس- حوإر بي   مرصي وشخص أجنب 
 
مكان - (مستخدما ياء إلنسبة ف

.وصف للبلد ولألماكن وإلمدن-إإلقامة

.طلب واستفسار عن أشٌاء بطرٌمة مهذبة-أرلام-ألوان-كمٌات-مماسات- أسعار--احتٌاجات-السؤال عن أشٌاء-حوار فً مكان للتسوق5

4114

محادثة وتعبي   باإلسبانية

ي الموضوعات األتية باللغة 
 
اكتب حوارا ف

 جمل10اإلسبانية عىل أإل يقل الحوار عن 

نامج  ي)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لي 
 
م إالساسي  (كلية آدإب ـ أسبان ـ إلتي 

ي ـ   يوليو 
 
2020وإلدور إلثان

111 إللغه إلعربيه1

(1)إلقرإءة وإلفهم باإلسبانية 2112

3113

قوإعد إللغة إإلسبانية

ي أي من الموضوعات األتية
 
اكتب ف

حة إلموضوعات إلمقير



م
كود 

ــــادةإلمادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

نامج  ي)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لي 
 
م إالساسي  (كلية آدإب ـ أسبان ـ إلتي 

ي ـ   يوليو 
 
2020وإلدور إلثان

111 إللغه إلعربيه1

حة إلموضوعات إلمقير

التركٌبة السكانٌة لبدان أمرٌكا الالتٌنٌة وأشهر أكالتهم الشعبٌة1

أشهر األلعاب الرٌاضٌة فً لارة أمرٌكا الجنوبٌة وأهم الالعبٌن2

الحرب األهلٌة اإلسبانٌة3

الشاعر فٌدٌرٌكو جارثٌا لوركا4

مدٌنة سانتٌاجو دي كومبوستٌال، عاصمة إللٌم جالٌثٌا5

1Football

2The importance of learning a foreign language

3A day to remember

4Tourism in EgyptThe advantages and disadvantages of mobile phones.

.اإلعشاة ٔانجُبء1

.انُٕاعز انفعهيخ2

.انُٕاعز انذشفيخ3

.انصذيخ ٔانًعزم يٍ األفعبل4

.انًجشد ٔانًضيذ يٍ األفعبل5

ثالس أفعبل شٕار ٔثالس عبديخ في صيٍ انًضبسع ٔانًضبسع انًغزًش:اكزت سعبنخ انٗ صذيك نك يغزخذيب فيٓب1

2
 el indefinido y elعهٗ أٌ يكٌٕ في صيٍ  (انًبضي انزبو ٔانًغزًش)يٕضٕعب يغزخذيب فيّ َٕعيٍ يٍ إَٔاع أصيُخ انًبضي 

imperfectoيغزخذيب أفعبل عبديخ ٔشٕار .

ser y estar-  -tener que- tener-hay- hay queشكٕٖ يغزخذيب فيٓب  3

لى ثصيبغخ جٕاة شكش4

.دعٕح نذضٕس دفم أٔ نهزُٓئخ ثًُبعجخ ععيذح5

نصوص ؤسبانية

ي الموضوعات التالية عىل أإل يقل البحث عن 
 
 200اكتب ف

:كلمة

6116

لغة أوروبية حديثة

Write a paragraph of no less than 10 sentences 

on ONE of the following:

إللغه إلعربيه7121

122

 600): اكتب موضوعا عن المحتويات التالية

(كلمة

حضارة أسبانيا وأمريكا )إلمادة إلثقافية 

(إلالتينية
115 5

8



م
كود 

ــــادةإلمادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

نامج  ي)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لي 
 
م إالساسي  (كلية آدإب ـ أسبان ـ إلتي 

ي ـ   يوليو 
 
2020وإلدور إلثان

111 إللغه إلعربيه1

حة إلموضوعات إلمقير

 ٔصف انشخصيخ ثإَٔاعٓب ٔ انزعجيش عٍ انعٕاطف ثإَٔاعٓب

Describir el carácter y expresar las diferentes emociones.

 ٔصف انًُضل يٍ غشف ٔأثبس ٔإَٔاع انًٓبو انًُضنيخ

Describir la casa, sus habitaciones, los muebles y las tareas de casa.

. إَٔاع األكالد اإلعجبَيخ انشٓيشح ٔ طشيمخ طهت انطعبو في انًطبعى ٔ األكم انجيزٗ ٔٔصفبرّ

Los tipos de la famosa comida española, cómo pedir los platos en el restaurante y la comida casera 

con sus recetas.

 أشكبل انطمظ في إعجبَيب ٔ طجيعخ ألبنيًٓب ٔ كيفيخ رألهى انشعت يعٓب

El clima en España, la naturaleza de sus regiones y cómo el pueblo se adapta a los cambios climáticos.

 انزْبة في َضْخ، أيبكٍ انزُضِ، ٔانُشبطبد انزي َمٕو ثٓب أثُبء انزُضِ في ْزِ األيبكٍ

Ir de excursión, los diferentes lugares para ir de excursión y las actividades que hacemos mientras 

disfrutamos de la excursión

.صٌغ الممارنة فً اللغة اإلسبانٌة1

.أزمنة الماضً فً صٌغة الٌمٌن2

.حروف الجر3

Perífrasis verbales التركٌبات النحوٌة 4

.اإلفعال الشاذة فً أزمنة صٌغ الٌمٌن5

.العائلة وأفرادها، تكلم مع زمٌلن فً الدراسة عن أسرتن، أختن الكبرى، الصغرى ووالدٌن وجدٌن1

.وسائل المواصالت، لم بحوار مع صدٌك لن من مدرٌد، تسأله فٌه عن وسائل التنمل المختلفة2

.التنزه فً الماهرة، تحدث مع صدٌك من إسبانٌا عن أماكن الفسحة والترفٌه فً الماهرة، وماهً عٌوب التمشٌة فً شوارع الماهرة3

4
ألف حوارا خٌالٌا بٌنن وبٌن موظف شبان التذاكر فً دور للعرض السنٌمائً، ٌدور بٌنكم حدٌث عن فٌلم ٌتم عرضه ثم تشتري منه 

.تذكرة

.فً المستشفى، زمٌل أحمد فً السكن أصابه اإلعٌاء، وظهرت علٌه أعراض المرض واضطرا أن ٌصاحٌه إلى مستشفى لرٌب5

قوإعد إللغة إإلسبانية

ي حدود 
 
ي إلموضوعت إلتالية مع ؤعطاء 200إكتب ف

 
 كلمة ف

ي أي من إلموضوعات 
 
ي كل حالة ف

 
أمثلة ونماذج لالستشهاد ف

.إلمختارة

11125

محادثة وتعبي   باإلسبانية

 )إكتب حوإرإ باإلسبانية عن إلموضوعات إلتالية

 جمل، مستخدما 10عل أال يقل إلموضوع عن 

ي درستها
(فيها مل إألفعال وإلمفؤدإت إلبر

5

4

3

2

1

9123

(2)إلقرإءة وإلفهم باإلسبانية 

اختر موضوعا واحدا من الموضوعات اآلتية لكتابة بحثا 

باللغة اؤلسبانية

Escribe sobre un tema de los siguientes:

124 10



م
كود 

ــــادةإلمادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

نامج  ي)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لي 
 
م إالساسي  (كلية آدإب ـ أسبان ـ إلتي 

ي ـ   يوليو 
 
2020وإلدور إلثان

111 إللغه إلعربيه1

حة إلموضوعات إلمقير

1Tourism in Egypt.

2The importance of learning a foreign language.

3Hobbies.

4Science fiction

5The best book I have ever read.

انمشاءح ْي انذيبح1

انفٌُٕ انًًزعخ2

.انطجيعخ ٔانفٍ ٔأثشًْب في انُفظ3

.عجبط يذًٕد انعمبد عًالق األدة انعشثي4

.طّ دغيٍ عًيذ األدة انعشثي5

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)

3En 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)

ممارنة بٌن عالمً اللغة سوسٌر و تشومسكً  1

محددات االسم2

أنواع الكلمات فً اللغة اإلسبانٌة3

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

أنواع الضمائر فً اللغة اإلسبانٌة5

(1) (لغة عربية)قرإءة و تعبي 13211

(3)إلقرإءة وإلفهم وإلتعبي  باألسبانية 212

لغويات إسبانية

ي احدي هذه 
 
يقوم الطالب بكتابة نص بلغة  سليمة ف

الموضوعات

213

لغة إوربية حديثة

Write a paragraph of no less than 10 sentences 

on ONE of the following:

126 12

14

15
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كود 

ــــادةإلمادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

نامج  ي)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لي 
 
م إالساسي  (كلية آدإب ـ أسبان ـ إلتي 

ي ـ   يوليو 
 
2020وإلدور إلثان

111 إللغه إلعربيه1

حة إلموضوعات إلمقير

وترجمها إلى اإلسبانٌة (باللغة العربٌة)حدود الوطن العربً ومولعه الجغرافً ووحدته 1ترجمة تحريرية من وإىل إألسبانية

2
La Feria Internacional del Libro de El Cairo 

وترجمها إلى العربٌة (باللغة اإلسبانٌة)معرض الماهرة الدولً للكتاب 

3
Día Internacional de la Diversidad Cultural y del Diálogo 

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

نشأة علم الترجمة على مدار التارٌخ، مع ترجمة لصة أطفال من اإلسبانٌة إلى العربٌة1

دور المترجم فً عملٌة الترجمة واهمٌته المحورٌة فً الربط بٌن الثمافات، مع ترجمة أمثال وتعبٌرات إسبانٌة إلى العربٌة2

3
مع  falsos amigos o cognados و calcos ونمل المعنى préstamos المشكالت اللغوٌة للترجمة مثل ظاهرة االلتباس اللفظً

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

1Hobbies.

2The importance of learning a foreign language.

3A day to remember.

4Tourism in Egypt

5The advantages and disadvantages of mobile phones

.األدة انعشثي ٔيكبَزّ ثيٍ اآلداة انكجشٖ انعبنًيخ1

.انفٌُٕ انزشكيهيخ انذذيثخ في يصش2

.االرجبِ اإلعاليي في أعهٕة أدًذ دغٍ انضيبد3

.أدًذ دغٍ انضيبد ٔدٔسِ في انذشكخ األدثيخ4

.عجبط يذًٕد انعمبد عًالق انعجمشيبد5

(اإلثبات و النفً)صٌغتً األمر 1

الجملة الشرطٌة و صٌغة الشن2

ممارنة أزمنة الماضً فً صٌغة الٌمٌن3

استخدامات أزمنة الماضً فً صٌغة الشن 4

ممارنة بٌن صٌغتً الشن و الٌمٌن5

18

لغويات إسبانية

ي 
 
يقوم الطالب بكتابة نص بلغة  سليمة ف

احدي هذه الموضوعات

222 20

(2) (لغة عربية)قرإءة و تعبي 19221

216

لغة أوروبية حديثة

Write a paragraph of no less than 10 

sentences on ONE of the following:

214
نت عن محتوى احدى  ي اؤلنتر

 
ابحث ف

ي المقرر 
 
الموضوعات التالية، وهي مما درست ف

ي تتناولها 
جمة الفقرة أو الفقرات التر ي )وقم بتر

 
ف

( كلمة400حدود

16

جمة علم إلير 215 17
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كود 

ــــادةإلمادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

نامج  ي)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لي 
 
م إالساسي  (كلية آدإب ـ أسبان ـ إلتي 

ي ـ   يوليو 
 
2020وإلدور إلثان

111 إللغه إلعربيه1

حة إلموضوعات إلمقير

(ser y estar)فعل الكٌنونة 1

.الفعل المضارع البسٌط والمستمر2

.أفعال الماضً بأنواعه3

.زمن إلمستقبل إلقريب وإلبعيد4

.صٌغة األمر5

1La gastronomía española.

2El cambio climático.

3El cuerpo humano.

4Los monumentos famosos de Egipto.

5Medicina y salud.

1Una receta de tu plato preferido, explicando antes los ingredientes y el modo de preparar.

2Una experiencia de viaje

3Tu deporte favorito.

4
Una carta a un amigo en la explicas el tiempo y el clima en tu país a un amigo tuyo español que piensa 

visitar Egipto.

5
Partes del cuerpo, relatando una enfermedad, sus síntomas y la visita al hospital o a un 

médico especialista.

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.

.التارٌخ ودوره فً المسرح1
.األسطورة والمسرح2
.التجربة الشعرٌة عند محمود حسن إسماعٌل3
.المؤثرات الغربٌة فً المسرح المصري المعاصر4
.المؤثرات التراثٌة العربٌة فً المسرح المصري المعاصر5

لغة إوربية حديثة24226

مصطلحات

225 23

223

ترجمة تحريرية من إلعربية ؤىل إإلسبانية

ة باللغة العربية عن الموضوعات  اكتب أربعير  جملة قصتر

التالية ثم ترجمها إىل اؤلسبانية ، عىل أن تحتوي الجمل 

الضمائر )المختارة لكل هذه الموضوعات المختارة عىل 

أسماء -األسماء الموصولة-حروف الجر-بجميع أنواعها

.(اؤلشارة

22224

21

ي25311 نصوص من إألدب إلعرن 

ترجمة تحريرية من  إإلسبانية ؤىل إلعربية

نت عن موضوع من الموضوعات  ي اإلنتر
 
ابحث ف

عىل أإل يقل )التالية باؤلسبانية وترجمه إىل العربية 

ط ذكر المصدر وأإل يكون مأحوذ ( سطر20عن  ، بشر

:من الكتاب المقرر

Escribe una redacción (mínimo 20 

líneas)sobre los temas siguientes, con la 

condición de utilizar términos, verbos, y 

vocabulario estudiados en el libro:
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كود 

ــــادةإلمادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

نامج  ي)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لي 
 
م إالساسي  (كلية آدإب ـ أسبان ـ إلتي 

ي ـ   يوليو 
 
2020وإلدور إلثان

111 إللغه إلعربيه1

حة إلموضوعات إلمقير

العملٌات اإلرهابٌة    1

السٌاحة      2

الربٌع العربً     3

  إلعنف4

تلوث البٌئة5

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

1 Extranjerismos del  árabe

2 Galicismos 

3Las Fuerzas Armadas

4 La economía

5Siglas relacionadas con las organizaciones mundiales

اكتب عن أنواع العمل التى تفضلها و ممابالت العمل و مشاكل العمل التى لد تواجهن1

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 الموسٌمى فى حٌاتنا4

اكتب عن السٌاحة فى إسبانٌا و فى مدنها المختلفة5

1The Story of the five cakes.

2The wise fool.

Write on ONE ONLY of the following topics in 

the form of an essay of three Paragraphs:
3Rafael Nadal.

27313

ي احدي هذه 
 
يقوم الطالب بكتابة نص بلغة  سليمة ف

الموضوعات

ترجمة تتبعية ومنظورة

ي احدي 
 
جمة مقال كامل نص بلغة  سليمة ف يقوم الطالب بتر

ي حدود 
 
 كلمة400هذه الموضوعات مع ذكر مصدر المقال ف

(تحريرى)ترجمة من وإىل إألسبانية 

312 26

314 28

اختر موضوعا واحدا من الموضوعات اآلتية لكتابة بحثا باللغة 

:اؤلسبانية

تدريبات عل إإلستماع وإلتعبي  إلشفوي

30316
لغة أوروبية حديثة

مصطلحات

ي أحد هذه الموضوعات 30يقوم الطالب بتجميع 
 
  مصطلح ف

ي جملة مفيدة
 
ح معناها ويضعها ف يكتب أصلها و يشر

315 29



م
كود 

ــــادةإلمادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

نامج  ي)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لي 
 
م إالساسي  (كلية آدإب ـ أسبان ـ إلتي 

ي ـ   يوليو 
 
2020وإلدور إلثان

111 إللغه إلعربيه1

حة إلموضوعات إلمقير

.يذًٕد دغٍ إعًبعيم شبعش انكٕر1

.انزأيم ٔانًُبجبح في شعش يذًٕد دغٍ إعًبعيم2

.انزصٕيش انفُي في شعش يذًٕد دغٍ إعًبعيم3

.انطيت صبنخ عًيذ انشٔايخ انغٕداَيخ4

.انًشأح في أدة انطيت صبنخ5

11- La definición de la sintaxis y sus elementos constituyentes.

2
2- Los componentes funcionales básicos de la oración con una tipología del predicado en 

español.

33- Los tipos de la oración española.

44- La semántica y sus definiciones y conceptos básicos

55- relaciones

66- Las relaciones léxico-semánticas como la sinonimia, la antonimia, la homonimia

1La traducción especializada: definición, importancia, objetivos y salidas profesionales

2La traducción literaria: definición, objetivos y conceptos generales

3La traducción literaria: dificultades, soluciones y salidas profesionales

4La traducción jurídica: definición, objetivos y conceptos generales

5
La traducción jurídica: dificultades, soluciones, la diferencia entre traducción jurídica y traducción 

jurada, y salidas profesionales

La interpretación consecutiva: definición, técnica de toma de notas y dificultades de la interpretación.

جمة إلتتبعية  جمة: إلير تعريفها، تقينة أخذ إلمالحظات، صعوبات إلير
La importancia de la cultura general a la hora de interpretar; el reto de formar el intérprete en siglo XXI.

ين ي إلقرن إلوإحد وإلعشر
 
جم ف جمة وتحديات ؤعدإد إلمير أهمية إلثقافة إلعامة أثناء إلير

Cómo ser un buen intérprete y los trucos para conseguirlo.
إ وإلسبل لبلوغ ذلك

ً
جًما جيد كيف تصبح مير

Los ejercicios para una buena formación interpretativa
جمة إلتتبعية تدريبات إإلعدإد إلجيد للير

Las fases del proceso de la traducción mediante uno de los textos traducidos en el aula.
ي قاعة إلدرس

 
جمة ف جمة من خالل أحد إلنصوص إلمير .مرإحل عملية إلير

ي أحد الموضوعات التالية، واضًعا دائًما 
 
ا ف

ً
أكتب بحث

نصب عينيك المادة العلمية الخاصة بالمقرر كمرجع 

ي خمس إىل سبع صفحات)أساسي 
 
:(أكتب ف

1

2

3

4

5

ترجمة تتبعية ومنظورة

Haga un trabajo sobre UNO de los 

siguientes temas, teniendo en cuenta 

siempre el material del curso como 

324

نصوص من إألدب إلعرن  إلمعارص31321

ترجمة تحريرية من وإىل إإلسبانية

اختر موضوعا واحدا من الموضوعات اآلتية لكتابة بحثا باللغة 

:اؤلسبانية

Escribe sobre un tema de los siguientes

33

34

322 32

Escribe sobre uno solo de los siguientes temas, 

con la condición de explicar con ejemplos.

إكيب وإلداللة)لغويات   (إلير

باللغة إإلسبانية

323



م
كود 

ــــادةإلمادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

نامج  ي)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لي 
 
م إالساسي  (كلية آدإب ـ أسبان ـ إلتي 

ي ـ   يوليو 
 
2020وإلدور إلثان

111 إللغه إلعربيه1

حة إلموضوعات إلمقير

1Dinosaurios.

2Amenazados por el cambio climático

3Reconstrucción del fósil de un pingüino  gigante prehistórico

4El nanotecnología

5La acidificación del mar y la vida en los océanos

.Mobile phones control our lives .11لغة أوربية حديثة

22. Which is the most difficult language to learn?

33. Why do birds sing?

.دنشواي بٌن التارٌخ والشعر1

.صورة المدٌنة فً المصة المصٌرة 2

.صورة المدٌنة فً الشعر3

.العاللة بٌن التارٌخ والشعر مع التطبٌك على نصوص شعرٌة معاصرة4

.صورة الٌابان فً كتاب الرحالة المصرٌٌن5

.أدب الرحلة فً األدب العرب6ً

تماسن النص علً المستوي النحوي و الصرفً  1

تماسن النص علً المستوي الدالل2ً

أنواع عملٌة االتصال  3

معاٌٌر تصنٌف النصوص 4

الوظائف اللغوٌة فً النص5

(مثال)الترجمة والعولمة   1ترجمة تحريرية من و إىل إألسبانية

(مثال)أهمٌة الثمافة فً عملٌة الترجمة     2

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

أمثلة ).األصل والوالع الحالً: معنى المموالت واألمثال الشعبٌة فً  الترجمة 4

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

Write on One Only of the following topics in 

the form of an essay of three to four 

paragraphs.

ي ضوء ما درست، من موضوعات الكتاب المقرر، ابحث 
 
ف

ي نصوص إسبانية من 20عن 
 
 مصطلح مما درست ف

ي تضمنت المصلح 
نت، وترجم الفقرة أو السياق التر اؤلنتر

ي الموضوعات التالية 
 
ي )من اإلسبانية اىل العربية، ف

 
ف

:( كلمة800حدود 

37

413 39

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 الموضوعات اآلتية، واضًعا دائًما نصب 
ً
أكتب بحث

أكتب )عينيك المادة العلمية الخاصة بالمقرر كمرجع أساسي 

ي 
 
( صفحات7-5ف

ي احدي هذه 
 
يقوم الطالب بكتابة نص بلغة  سليمة ف

الموضوعات

لغويات أسبانية من خالل إلنصوص
412 38

نصوص و مصطلحات

325 35

36326

411
نصوص عربية حديثة 

ومتنوعة



م
كود 

ــــادةإلمادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

نامج  ي)بيان موضوعات أبحاث مقررإت إلتعليم إلمفتوح لي 
 
م إالساسي  (كلية آدإب ـ أسبان ـ إلتي 

ي ـ   يوليو 
 
2020وإلدور إلثان

111 إللغه إلعربيه1

حة إلموضوعات إلمقير

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

1Definición del análisis contrastivo: la Interferencia, la interlengua. 

2ANÁLISIS CONTRASTIVO A NIVEL SEMÁNTICO.

3ANÁLISIS CONTRASTIVO A NIVEL MORFOSINTÁCTICO. 

4ANÁLISIS CONTRASTIVO A NIVEL FONOLÓGICO.  

5
Elige 20 arabismos y 20 neologismos analizando el proceso de transformación producido, según las 

teorías estudiadas.

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.

416

لغة أوربية حديثة

414 40

اختر موضوعا واحدا من الموضوعات اآلتية لكتابة بحثا 

:باللغة اؤلسبانية

(1)ترجمة تتبعية و منظورة

Write a paragraph of no less than 10 

sentences on ONE of the following:

42

41415

لغويات مقارنة

Escribe en un solo tema de los que vienen a 

continuación, explicando con suficientes 

ejemplos:


