نمىذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤؿـح انرؼهًُُح

جايؼح تغضاص

 .2انمـى الػهًٍ  /انًغكؼ

لـى انهغح االؿثاَُح

 .3اؿى  /عيؼ انًمغع
 .4أشكال انذضىع انًرادح

ياصج انمغاءج  /انًغدهح انثاَُح 217 SR
اؿثىػٍ

 .5انفصم  /انـُح

ؿُىٌ

 .6ػضص انـاػاخ انضعاؿُح (انكهٍ)
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 .8أهضاف انًمغع
يهدف هذا المقرر الى تدريب الطالب على مهارة الكتابة بشكل أساسي بطريقة بسيطة وسليمة من الناحية اللغوية .تبدأ

بتدريبهم عمليا ″حول كيفية كتابة الجملة والفقرة لمواضيع مبسطة من واقع الحياة العادية ,ثم االنتقال الى تدريبهم على
كيفية صياغة الفكرة األساسية للموضوع مع االلتزام بترابط وتماسك افكار الفقرة أثناء الكتابة ومراعاة الجوانب النحوية

والصرفية والداللية للغة الهدف .

الصفحة 1

.10

يشغجاخ اليمغع وطغائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى

أ -األهضاف انًؼغفُح
أ -1اٌ َفهى انطانة ياصج انضعؽ
أ -2اٌ َرًكٍ يٍ انكراتح وانرانُف
أ -3ضغوعج اذماٌ انهغح
أ -4عتظ االدضاز تؼيٍ انذاضغ او انًاضٍ
أ -5انرغذُة انًُظى نالدضاز
أ -6انرذضز تطاللح
ب  -األهضاف انًهاعاخَح انشاصح تاليمغع.
ب – 1ػَاصج يهاعج انكراتح
ب – 2ػَاصج يهاعج انرغجًح
ب - 3دفع يفغصاخ ويصطهذاخ نالؿرفاصج يُها فٍ انرؼثُغ
ب -4يؼغفح ػاصاخ وذمانُض طنك انثهض
طغائك انرؼهُى وانرؼهى
طغَمح انًذاضغج
طغَمح انشغح وانًُالشح
طغائك انرمُُى
اسرثاعاخ شفهُح
ايرذاَاخ ذذغَغَح
ج -األهضاف انىجضاَُح وانمًُُح
ج -1ذًُُح يهاعج انرفكُغ انًُظى
ج -2ذًُُح يهاعج انرفكُغ انُمضٌ
ج-3
ج-4
طغائك انرؼهُى وانرؼهى
طغَمح انًذاضغج
طغَمح انشغح وانًُالشح
طغائك انرمُُى
شفَح
اسرثاعاخ ِ
ايرذاَاخ ذذغَغَح

الصفحة 2

ص  -انًهاعاخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح ( انًهاعاخ األسغي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىع انششصٍ ).
ص -1يهاعج اؿرؼًال انطغائك واالؿانُة
ص -2يهاعج اؿرؼًال انىؿائم انرؼهًُُح
ص -3ذًُُح انًهاعاخ انفغصَح
ص-4

الصفحة 3
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تُُح انًمغع
انـاػاخ

يشغجاخ انرؼهى
انًطهىتح

األ
ؿثى
ع
 4اؿثىػُا
1

اؿى انىدضج  /أو
انًىضىع

طغَمح انرؼهُى

ذؼهى انمغاءج وانهفع

دمىق و واجثاخ انطالب

انرضعَؾ و انًُالشح

2

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

انُظاو انشًـٍ

انرضعَؾ و انًُالشح

3

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

انضالفٍُ

انرضعَؾ و انًُالشح

4

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

ياعَا تُُضا

انرضعَؾ و انًُالشح

5

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

ياعَا كانُاَا

انرضعَؾ و انًُالشح

6

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

تُكاؿى

انرضعَؾ و انًُالشح

7

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

انصضَماٌ

انرضعَؾ و انًُالشح

8

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

دصاٌ طغواصج

انرضعَؾ و انًُالشح

9

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

فٍ االذذاص لىج

انرضعَؾ و انًُالشح

10

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

انح يمُاؽ ػًك انثذغ

انرضعَؾ و انًُالشح

11

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

ايرذاٌ َىيٍ

انرضعَؾ و انًُالشح

12

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

انذًاعٍَ ....

انرضعَؾ و انًُالشح

13

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

انصضَماٌ

انرضعَؾ و انًُالشح

14

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

جغاخ انًاء

انرضعَؾ و انًُالشح

15

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

ؿؼغ انضساٌ

انرضعَؾ و انًُالشح

16

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

ايرذاٌ فصهٍ

انرضعَؾ و انًُالشح

17

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

سغوف يطهى

انرضعَؾ و انًُالشح

18

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

دكى غُغ ػاصل

انرضعَؾ و انًُالشح

19

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

االؿرهالكُح

انرضعَؾ و انًُالشح

20

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

ذغُغ انًُار

انرضعَؾ و انًُالشح

21

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

22

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

انجؼع وانثُض او انمهىج
؟
كُف َرى فرخ انطغَك؟

انرضعَؾ و انًُالشح

اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية

انرضعَؾ و انًُالشح

23

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

انىفاء

انرضعَؾ و انًُالشح

24

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

انًجغج

انرضعَؾ و انًُالشح

25

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

ؿفغج سُانُح

انرضعَؾ و انًُالشح

26

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

االَـاٌ وانىلد

انرضعَؾ و انًُالشح

اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية

الصفحة 4

طغَمح انرمُُى

27

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

يٍ وجهح َظغٌ

انرضعَؾ و انًُالشح

28

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

ؿؼغ انضساٌ

انرضعَؾ و انًُالشح

29

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

اؿُاٌ انـهطاٌ

انرضعَؾ و انًُالشح

30

 4اؿثىػُا

ذؼهى انمغاءج وانهفع

ايرذاٌ فصهٍ

انرضعَؾ و انًُالشح

.12

اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية
اختبارات شفهية
وتحريرية

انثُُح انرذرُح

1ـ انكرة انًمغعج انًطهىتح

اليوجد

2ـ انًغاجغ انغئُـُح (انًصاصع)

1- Hablador 4 departamento de educación Anaya 4,
1982.
2-Lenguaje 3,E G B ciclo medio 1982 y Santillana , S.A.
3-El puente del Lenguaje 2, 1986 S.A.
4-primaria lengua 3,equipo de lengua de Anaya
edición S.A. 1993

اـ انكرة وانًغاجغ انرٍ َىصً تها
( انًجالخ انؼهًُح  ,انرماعَغ ) ....,
ب ـ انًغاجغ االنكرغوَُح ,يىالغ االَرغَُد
....

.13

5- factores del exito de la interpretacion
simultanea .
6 estudio analítico de los valores de ya del
español y del árabe .
ال يوجد

http://www.epapontevedra.com/documentos/or
ientacion/Lecturas%20para%20traballar%20a%20compre
nsi%C3%B3n%20lectora/lecturas%20nivel%20
b%C3%A1sico.pdf
http://cuentocorto.es/cuentos-cortos-pdf/
http://sacredvalleytribe.com/El-libro-de-loscuentos.pdf

سطح ذطىَغ انًمغع انضعاؿٍ

االؿرؼاَح تًصاصع يرُىػح ودضَثح
واالؿرؼاَح تًىالغ االَرغَد انًؼرًضج

الصفحة 5

نوىرج وصف الوقشس

وصف الوقشس
.10

يخشجبد اليمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى

أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1حعشٌف الطالب باهوٍت حعلن اللغاث
أ -2اى اللغت سافذ اضافً لزٌادة الخعشف على ثقافت االخش
أ -3حعلٍن الطالب وحىعٍخه بضشوسة احقاى حعلن اللغت االسبانٍت
أ -4هعشفت االهىسالثقافٍه واالدبٍه والعلوٍه الوخعذده الوألىفه فً الىقج الحاضش
أ -5الخشكٍز على قشاءة الوىاضٍع والخقاسٌش الوشحبطه فً الوشاكل العصشٌت والخً فٍها الوؤلفىى ٌخخزوى هىاقف
وجهت نظش

ة  -األْذاف انًٓبسادٚخ انخبطخ ثبليمشس.
ة – 1رطٕٚش يٓبسح االعزًبع ٔانزحذس ثبعزخذاو رشاكٛت نغٕٚخ ثغٛطخ رغبػذ ف ٙرًُٛخ انمذسح ػهٗ
اعزخذاو انهغخ ٔانزؼبيم يغ يفشدارٓب ثذلخ
ة – 2صٚبدح يٓبسح انطبنت ف ٙانًحبدصخ ٔرؼهًّ انزشاكٛت انمٕاػذٚخ
ة- 3
ة-4
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
طشٚمخ انًحبضشح انًجبششح ٔانؼًم ف ٙيجبيٛغ
طشٚمخ انزحهٛم ٔانزٕضٛح
طشٚمخ انًُبلشخ ٔاعزشجبع انًؼهٕيبد
طشائك انزمٛٛى
اخزجبساد شفٕٚخ
ايزحبَبد رحشٚشٚخ
ركهٛف انطبنت ثٕاججبد
ط -األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ط -1رًُٛخ انًٓبساد ف ٙانزفكٛش انًُظى
ط -2رًُٛخ يٓبسح رحهٛم انُض
ط-3
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
االيزحبَبد انٕٛئ ّٛانشٓش/ ّٚانحضٕس ٔانًزبثؼّ /اَجبص انٕاججبد
انحضٕس ٔانًزبثؼّ  /انًشبسكّ انشفّٕٚ
اَجبص انٕاججبد ف ٙألبرٓب نغشع انزمذو ٔانزطٕس ف ٙاالعزٛؼبة

الصفحت 1

طشائك انزمٛٛى
يشبسكخ انطبنت ف ٙانذسط %5
ايزحبَبد %15
عؼ% 20+%20 ٙ
عؼَٓ ٙبئ%40 ٙ
ايزحبٌ َٓبئ%60 ٙ
د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.) ٙ
د -1يٓبسح اعزؼًبل انطشائك ٔاالعبنٛت
د -2يٓبسح اعزؼًبل انٕعبئم انزؼهًٛٛخ
دٚ -3هزضو ثبنغهٕكٛبد ٔانمٛى االخاللٛخ
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ
 .2انمغى الػهً / ٙانًشكض

جبيؼخ ثغذاد
لغى انهغخ االعجبَٛخ

 .3اعى  /سيض انًمشس

اعزٛؼبة 2012 SCOM

 .4أشكبل انحضٕس انًزبحخ

اعجٕػٙ

 .5انفظم  /انغُخ

عُٕ٘

 .6ػذد انغبػبد انذساعٛخ (انكه)ٙ

120

 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف
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 .8أْذاف انًمشس
اكزغبة انطبنت انًٓبسح ف ٙاعزخذاو انهغخ ٔكغش حبجض انزشدد
اعزخذاو انًفشداد انهغٕٚخ ف ٙيخزهف انًجبالد
رطٕٚش انمذسح االعزٛؼبثٛخ نطبنت انهغخ ف ٙانزمبط يب ْٕ يغًٕع شفٕٚب ٔفٓى يب ْٕ يشئٔ ٙيكزٕة

الصفحت 2

الصفحت 3

.11
األعجٕع

ثُٛخ انًمشس
انغبػبد

يخشجبد انزؼهى انًطهٕثخ

اعى انٕحذح  /أٔ
انًٕضٕع

طشٚمخ
انزؼهٛى

طشٚمخ انزمٛٛى

األٔل

2

انضبَٙ

2

انضبنش

2

رذسٚت انطبنت ػهٗ عًغ ٔفٓى
انهغخ يٍ خالل انظٕسح ٔانظٕد
ٔاعزخذاو صيٍ انًبض ٙانزبو
ٔانًطهك
إرمبٌ ػًهٛخ انغًغ ٔاالعزٛؼبة
ػٍ طشٚك اإلجبثخ ػهٗ األعئهخ
انز ٙرخض انًٕضٕع
انزؼشف ػهٗ افشاد انؼبئهخ
ٔاعزخذايٓب ف ٙجًم يفٛذح

االعزًبع إنٗ لطؼخ
ثؼُٕاٌ " يبرا فؼهذ فٙ
ْزِ انؼطهخ"

َظشٚب
واسخخذام
هخخبش
الصىث
َظشٚب ٔػًهٛب

اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

لطؼخ ثؼُٕاٌ" ْم نذٚك
ػبئهخ يزؼذدح انضمبفبد "

انشاثغ

2

انخبيظ

2

رًبس ٍٚرخض رشرٛت األحذاس
انزٔ ٙسدد ف ٙانمطؼخ ثزغهغم
اضبفخ انٗ يؼشفخ انجًم انخبطئخ
ٔانظحٛحخ
رطٕٚش انمذسح اإلدساكٛخ نذٖ
انطبنت ف ٙرًٛض انهغخ ٔاعزٛؼبة
يفشداد ٔرؼبثٛش جذٚذح رخض
انًٕضٕع

إنمبء
انًحبضشح
َظشٚب
ٔاعزخذاو
يخزجش
انظٕد
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا وعولٍا

لطؼخ ثؼُٕاٌ" كٛف ْٕ
طفك انذساع ٙف ٙدسط
انهغخ االعجبَٛخ "

انغبدط

2

اعزٛؼبة األحذاس ٔانًفشداد انزٙ
ٔسدد ف ٙانمطؼخ

رًبس ٍٚحٕل انمطؼخ

انغبثغ

2

رؼشٚف انطبنت ف ٙانًظطهحبد
انز ٙرخض انحٛبح انٕٛيٛخ فٙ
أعجبَٛب

لطؼخ ثؼُٕاٌ" يبرا رفؼم
كم ٕٚو"

انضبيٍ

2

انزبعغ

2

رًبس ٍٚرخض رشرٛت األحذاس
انزٔ ٙسدد ف ٙانمطؼخ ثزغهغم
اضبفخ انٗ يؼشفخ انجًم انخبطئخ
ٔانظحٛحخ
رؼشٚف انطبنت ثًفشداد رخض
انًذُٚخ

رًبسٔ ٍٚرطجٛمبد حٕل
انمطؼخ

إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا
واسخخذام
هخخبش
الصىث
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا وعولٍا
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا
واسخخذام
هخخبش
الصىث
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا وعولٍا

لطؼخ ثؼُٕاٌ" كٛف ْٙ
انحٛبح ف ٙانًذُٚخ"

انؼبشش

2

إرمبٌ يًٓخ اعزٛؼبة انًفشداد
ٔانزؼبثٛش انز ٙرزؼهك ف ٙانحٛبح فٙ
انًذُٚخ

إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا
واسخخذام
هخخبش
الصىث
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا وعولٍا

رطجٛمبد ٔرًبس ٍٚحٕل
انمطؼخ

رًبسٔ ٍٚرطجٛمبد حٕل
انمطؼخ

اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد

رًبس ٍٚحٕل انًٕضٕع

الصفحت 4

اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اانحبد٘
ػشش

2

رؼشٚف انطبنت ػهٗ إَاع
انشخظٛبد ٔطفبد انكبئٍ انحٙ

لطؼخ ثؼُٕاٌ" كٛف ْٙ
شخظٛزك "

انضبَ ٙػشش

2

إرمبٌ يًٓخ اعزٛؼبة انًفشداد
ٔانزؼبثٛش حٕل ْزا انًٕضٕع

رًبس ٍٚحٕل انًٕضٕع

انضبنش ػشش

2

رؼشٚف انطبنت ثًفشداد االػًبل
انًُضنٛخ

لطؼخ ثؼُٕاٌ" كى ْٕ
ٔعخ يطجخك" ǃ

انشاثغ ػشش

2

إرمبٌ ػًهٛخ اعزٛؼبة انًفشداد
حٕل االػًبل انًُضنٛخ

رًبس ٍٚحٕل انمطؼخ

انخبيظ
ػشش

2

رؼشٚف انطبنت ثًفشداد انغزاء
انظحٔ ٙانشجٛى

لطؼخ ثؼُٕاٌ"َٓزى
ثغزائُب"

انغبدط
ػشش

2

إرمبٌ يًٓخ اعزٛؼبة انًفشداد
انخبطخ ثبطُبف انطؼبو

رًبس ٍٚحٕل انمطؼخ

انغبثغ ػشش

2

تعريف الطالب مبفردات التعليم

انضبيٍ ػشش

2

إرمبٌ يًٓخ اعزٛؼبة انًفشداد
انز ٙرخض انزؼهٛى

قطعة بعنوان"ماذا تدرس " إلقاء
الوحاضشة
نظشٌت
واسخخذام
هخخبشالصىث
رًبس ٍٚحٕل انًٕضٕع إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا ًا وعولٍا ًا

انزبعغ ػشش

2

تعريف الطالب يف املضامني الثقافية قطعة بعنوان" تزعجين
السينما الصامتة"
يف السينما

انؼششٌٔ

2

ػطهخ َض انغُخ

انٕاحذ ٔ
انؼششٍٚ
انضبَٔ ٙ
انؼششٍٚ

2

ػطهخ َض انغُخ

2

إتقان مهمة استيعاب مفردات
املوضوع

إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا
واسخخذام
هخخبش
الصىث
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا ًا وعولٍا ًا
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌت
واسخخذام
هخخبشالصىث
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا وعولٍا
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌت
واسخخذام
هخخبشالصىث
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا ًا وعولٍا ًا

اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
القاء
الوحاضشة
نظشٌا
واسخخذام
هخخبش
الصىث

أسئلة وأجوبة ومتارين حول القاء
الوحاضشة
موضوع السينما
نظشٌا ًا وعولٍا ًا

الصفحت 5

اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

انضبنش ٔ
انؼششٍٚ

2

تعريف الطالب يف مصطلحات
استخدام اهلاتف احملمول يف احمليط
االجتماعي والثقايف يف أسبانيا

قطعة بعنوان" هل تعرف
رقم الكود لدولة كولومبيا
"

انشاثغ ٔ
انؼششٍٚ

2

إتقان عملية استيعاب مفردات
املوضوع

متارين حول القطعة

انخبيظ ٔ
انؼششٍٚ

2

رؼشٚف انطبنت ةاليفشداد انزٙ
رخض انفشق ف ٙانؼٛش ثٍٛ
انمشٚخ ٔانًذُٚخ

لطؼخ ثؼُٕاٌ"ٚبنٓب يٍ
حٛبح طحٛخ ف ٙانمشٚخǃ

انغبدط ٔ
انؼششٍٚ

2

إتقان عملية استيعاب مفردات
املوضوع

متارين حول املوضوع

انغبثغ ٔ
انؼششٍٚ

2

تعريف الطالب يف املصطلحات
التقنية احلديثة ووسائل االنرتنت

قطعة بعنوان "وفجأ ًة
نسيت رمز املرور السري"

انضبيٍ ٔ
انؼششٍٚ

2

انزبعغ
ٔانؼششٍٚ

2

إتقان عملية السمع واالستيعاب عن متارين حول املوضوع
طريق اإلجابة على األسئلة اليت
ختص املوضوع
قطعة بعنوان"انه بيت إلقاء
تعريف الطالب في
الوحاضشة
المصطلحات التي تخص بيع جميل "
نظشٌا
العقار والشراء وااليجار

القاء
الوحاضشة
نظشٌا
واسخخذام
هخخبش
الصىث
القاء
الوحاضشة
نظشٌا
وعولٍا ًا
القاء
الوحاضشة
نظشٌا
واسخخذام
هخخبش
الصىث
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا وعولٍا
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا
واسخخذام
هخخبش
الصىث
إلقاء
الوحاضشة
نظشٌا وعولٍا

اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

ٔٔاججبد
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا
اهخحاى شفهً
ٌىهٍا وححشٌشي
شهشٌا

واسخخذام
هخخبش
الصىث

انضالصٌٕ
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2

إتقان عملية استيعاب مفردات

الموضوع

تمارين حول الموضوع

إلقاء

المحاضرة

نظريا وعمليا

امتحان شفهي

يوميا وتحريري

شهريا

انجُٛخ انزحزٛخ

1 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ
انُظٕص األعبعٛخ
 كزت انًمشس
أخشٖ
2ـ انًشاجغ انشئٛغٛخ (انًظبدس)

الٕٚجذ

1.Vocabulario Elemental A1-A2 de Marta Baralo,
Marta Genís, Mₐ. Eugenia Santana

الصفحت 6

2. Vocabulario Medio B1 de Marta Baralo, Marta
Genís, Mₐ. Eugenia Santana
3- analisis de la traduccion del relativo que en la
barroca .

اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًجالد انؼهًٛخ  ,انزمبسٚش ) ....,
ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ
....
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خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ

االعزؼبَخ ثًظبدس أكضش
اعزخذاو انًخزجش ثشكم أكضش

انًبدح :اعزٛؼبة
أعزبر انًبدح :و .سَب ػجذ انشحًٍ ػضٚض

و.و .حٛذس يظطفٗ ػجذ هللا

الصفحت 7

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسح انرؼهًُُح

جايؼح تغذاد

 .2انقسى الػهًٍ  /انًزكش

قسى انهغح االسثاَُح

 .3اسى  /ريش انًقزر

يادج االَشاء213 SCO/

 .4أشكال انذضىر انًرادح
 .5انفصم  /انسُح

سُىٌ

 .6ػذد انساػاخ انذراسُح (انكهٍ)

 4ساػاخ فٍ  30اسثىػا = 120ساػح نهشؼثرٍُ انصثادٍ

 .7ذارَخ إػذاد هذا انىصف

2017/12/51

 .8أهذاف انًقزر
اكتساب الطالب المهارة في استخدام اللغة وكسر حاجز التردد -القدرة عللى كتابة االنشاء و استخدام القواعد االسبانية الصحيحة

انصفحخ 1

.10

يخزجاخ اليقزر وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى

أ -األهذاف انًؼزفُح
أ -1فهى انًادج انًُهجُح
أ-2ذؼزَف ودث انطانة ػهً انًادج انًذروسح
أ -3ذىػُح انطهة تضزورج اذقاٌ انهغح يٍ خالل كراتح االَشاء
أ-4يقذرج انطانة ػهً كراتح االَشاء تصىرج صذُذح
أ -5يقذرج انطانة ػهً ذجاوس االخطاء انقىاػذَح
أ-6يقذرج انطانة ػهً رتظ انجًم و ذكايم انؼثاراخ انهغىَح
ب  -األهذاف انًهاراخَح انخاصح تاليقزر.
ب  – 1يهارج كراتح االَشاء
ب  – 2يهارج االسرخذاو انصذُخ نهقىاػذ
ب  – 3يهارج رتظ انجًم تانشكم انصذُخ
ب -4يهارج ذًُُح انفكز انرؼثُزٌ
طزائق انرؼهُى وانرؼهى
طزَقح انًذاضزجطزَقح انشزح وانرىضُخ-طزَقح انًُاقشح

طزائق انرقُُى
اخرثاراخ شفهُح-ايرذاَاخ ذذزَزَح

ج -األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح
ج-1ذًُُح يهارج انرفكُز انًُظى
ج-2ذًُُح يهارج انرصىَز انرؼثُزٌ
ج -3يؼزفح كراتح االَشاء
ج -4يؼزفح انرًُُش انهفظٍ و انكراتٍ نهرؼاتُز االَشائُح
طزائق انرؼهُى وانرؼهى
طزَقح انًذاضزجطزَقح انشزح وانرىضُخ-طزَقح انًُاقشح

انصفحخ 2

طزائق انرقُُى
االخرثاراخ انرذزَزَح-االخرثاراخ انشفىَح

د  -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًُقىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ).
د-1يهارج اسرؼًال انطزائق و االسانُة
د-2يهارج اسرؼًال انىسائم انرؼهًُُح
د-3ذًُُح انًهاراخ انفزدَح
د -4يهارج كراتح االَشاء

انصفحخ 3

تُُح انًقزر
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األسثىع

طزَقح انرؼهُى

طزَقح انرقُُى

اسى انىدذج  /أو
انًىضىع

انساػاخ

يخزجاخ انرؼهى
انًطهىتح

مدخل الى االنشاء

انرذرَس
وانًُاقشح

اخرثاراخ
شفهُح

1

ساػراٌ
اسثىػُا
نكم شؼثح

2

=

فهى واسرُؼاب
واسرخذاو انًفزداخ
انهغىَح
فهى واسرُؼاب
واسرخذاو انًفزداخ
انهغىَح

مدخل الى االنشاء

تىضٍخ االجساء
نهطبنت

اػطبء درجبد
نهًشبركٍٍ اثُبء
انتىضٍخ

شرح االجساء
نهطبنت
كتبثخ اَشبء يغ
تىضٍخ انكهًبد
انغبيضخ
اػطبء ايثهخ
نهًفرداد

يُبقشخ
انًىضىع
اػطبء درجبد
كأختجبر ٌىيً
الفضم اَشبء
يُبقشخ
انًىضىع

3

=

يراجؼخ قىاػذ انهغخ

مدخل الى االنشاء

4

=

كتبثخ يىضىع اَشبئً

يىضىع اَشبئً

5

=

6

=

7
8

=
=

9

=

10

=

11

=

12
13

=
=

14

=

15

=

16

=

17

=

تُبول كهًبد يتقبرثخ نفظب
نكُهب يختهفخ فً
االستخذاو انهغىي
اػطبء يؼبكسبد و
يرادفبد
ايتحبٌ اول نهفصم االول
يُبقشخ االخطبء انتً ٌقغ
ثهب انطالة اثُبء االيتحبٌ
اػطبء صىرح تؼكس فكرح
يؼٍُخ و تىظٍف يخٍهخ
انطبنت نهكتبثخ ػٍ
يبٌستههًه يٍ فكرح
تخص انصىرح
تؼسٌس يؼهىيبد انطبنت
انقىاػذٌخ يٍ خالل
االختجبر انصفً
تحفٍس انطبنت ػهى كتبثخ
يىضىع اَشبئً
ثأستخذاو ازيُخ قىاػذٌخ
يختهفخ
ايتحبٌ ثبٌ نهفصم االول
يُبقشخ االخطبء انتً ٌقغ
ثهب انطالة اثُبء االيتحبٌ
تُبول كهًبد يتقبرثخ نفظب
نكُهب يختهفخ فً
االستخذاو انهغىي
اػطبء يؼبكسبد و
يرادفبد
اجراء ايتحبٌ ٌىيً يٍ
خالل تشجٍغ انطالة ػهى
كتبثخ اَشبء يتُىع
اػطبء صىرح تؼكس فكرح
يؼٍُخ و تىظٍف يخٍهخ

استخذاو انًفرداد فً
االَشبء
استخذاو انًفرداد فً
االَشبء
ايتحبٌ
تجبوز االخطبء انقىاػذٌخ
و االَشبئٍخ
تىظٍف ػقم و يخٍهخ
انطبنت فً كتبثخ يىضىع
اَشبئً
اسئهه واجىثه

يُبقشخ
اػطبء ايثهخ
انًىضىع
نهًفرداد
 10درجبد
ايتحبٌ
شرح و تىضٍخ يُبقشخ
نهًبدح انقىاػذٌخ انًىضىع
يُبقشخ االفكبر تقٍٍى انطهجخ
انًستخهصخ

يُبقشبد شفهٍخ

استخذاو ازيُخ قىاػذٌخ
فً كتبثخ االَشبء

يُبقشخ قذراد
انطهجخ فً
انقىاػذ
تىضٍخ نهكهًبد
انغبيضخ

ايتحبٌ
تجبوز االخطبء انقىاػذٌخ
و االَشبئٍخ
استخذاو انًفرداد فً
االَشبء

 10درجبد
ايتحبٌ
شرح و تىضٍخ يُبقشخ
نهًبدح انقىاػذٌخ انًىضىع
يُبقشخ
اػطبء ايثهخ
انًىضىع
نهًفرداد

اػطبء درجبد
كأختجبر ٌىيً
الفضم اَشبء

استخذاو انًفرداد فً
االَشبء
كتبثخ اَشبء

اػطبء ايثهخ
نهًفرداد
تىضٍخ نهكهًبد
انغبيضخ

يُبقشخ
انًىضىع
تقٍٍى ٌىيً

تىظٍف ػقم و يخٍهخ
انطبنت فً كتبثخ يىضىع

يُبقشخ االفكبر
انًستخهصخ

تقٍٍى انطهجخ

انصفحخ 4

انطبنت نهكتبثخ ػٍ
يبٌستههًه يٍ فكرح
تخص انصىرح
كتبثخ يىضىع اَشبئً
ثأستخذاو ازيُخ قىاػذٌخ
قهٍهخ االستخذاو
ايتحبٌ اول نهفصم انثبًَ
يُبقشخ االخطبء انتً ٌقغ
ثهب انطالة اثُبء االيتحبٌ
كتبثخ يىضىع اَشبئً

18

=

19
20

=
=

21

=

22

=

23

=

24

=

25

=

26
27

=
=

تُبول كهًبد يتقبرثخ نفظب
نكُهب يختهفخ فً
االستخذاو انهغىي
اػطبء يؼبكسبد و
يرادفبد
اػطبء صىرح تؼكس فكرح
يؼٍُخ و تىظٍف يخٍهخ
انطبنت نهكتبثخ ػٍ
يبٌستههًه يٍ فكرح
تخص انصىرح
تُبول كهًبد يتقبرثخ نفظب
نكُهب يختهفخ فً
االستخذاو انهغىي
ايتحبٌ ثبٌ نهفصم انثبًَ
كتبثخ يىضىع اَشبئً

28

=

29

=

30

=

اَشبئً
يىضىع اَشبئً
ايتحبٌ
تجبوز االخطبء انقىاػذٌخ
و االَشبئٍخ
يىضىع اَشبئً
استخذاو انًفرداد فً
االَشبء

كتبثخ اَشبء يغ اػطبء درجبد
تىضٍخ انكهًبد كأختجبر ٌىيً
الفضم اَشبء
انغبيضخ
 10درجبد
ايتحبٌ
شرح و تىضٍخ يُبقشخ
نهًبدح انقىاػذٌخ انًىضىع
كتبثخ اَشبء يغ اػطبء درجبد
تىضٍخ انكهًبد كأختجبر ٌىيً
الفضم اَشبء
انغبيضخ
يُبقشخ
اػطبء ايثهخ
انًىضىع
نهًفرداد

استخذاو انًفرداد فً
االَشبء
تىظٍف ػقم و يخٍهخ
انطبنت فً كتبثخ يىضىع
اَشبئً

اػطبء ايثهخ
نهًفرداد
يُبقشخ االفكبر
انًستخهصخ

يُبقشخ
انًىضىع
تقٍٍى انطهجخ

استخذاو انًفرداد فً
االَشبء

اػطبء ايثهخ
نهًفرداد

يُبقشخ
انًىضىع

ايتحبٌ
يىضىع اَشبئً

اجراء ايتحبٌ ٌىيً يٍ
خالل تشجٍغ انطالة ػهى
كتبثخ اَشبء يتُىع
يراجؼخ نهًىاد انذراسٍخ

ايتحبٌ
كتبثخ اَشبء يغ
تىضٍخ انكهًبد
انغبيضخ
تىضٍخ نهكهًبد
انغبيضخ

 10درجبد
اػطبء درجبد
كأختجبر ٌىيً
الفضم اَشبء
تقٍٍى ٌىيً

يراجؼخ

يراجؼخ انًىاد

استؼبدح
يؼهىيبد

يراجؼخ نهًىاد انذراسٍخ

يراجؼخ

يراجؼخ انًىاد

استؼبدح
يؼهىيبد

كتبثخ اَشبء

 .12انجٍُخ انتحتٍخ

1ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح

2ـ انًزاجغ انزئُسُح (انًصادر)

Secuencias didácticas para aprender a
escribir.

1. Construir la escritura.
2. Guía para la redacción y el comentario
de texto.
3- el ultarismo en la poesia espanola: su
apaticion y sus rasgos literarios .

انصفحخ 5

-Aproximación al texto escrito.
-Didáctica de la escritura.
-“Enseñar a escribir en lengua extranjera: Una
propuesta para la formación docente”, Revista
“Didáctica. Lengua y Literatura”, hecho por
Juan Porras Pulido, Vol. 24, 2012.
- “Bases para el estudio de la adquisición del
sistema verbal del español como lengua
extranjera”, Revista “Dicenda. Cuadernos de
Filología Hispánica”, escrito por José M. Bustos
Gisbert, Vol. 29, 2011.
- “Los adjetivos deverbales y la noción de
dominio ontológico”, Revista “Logos: Revista
de Lingüística, Filología y Literatura”, escrito
por Antonio Fábregas, Vol. 27, Núm.1, 2017.

https://bloglibros.universia.es/el-arte-deescribir/
http://blog.udlap.mx/blog/2014/11/ensayo
academico/
https//:revistas.ucm.es

اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها
) ....,  انرقارَز, ( انًجالخ انؼهًُح

 يىاقغ االَرزَُد,ب ـ انًزاجغ االنكرزوَُح
....

ٍخطح ذطىَز انًقزر انذراس
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 االسرؼاَح تًصادر اكثز شًىنُح.1
 االػرًاد ػهً كرة طثؼاخ دذَثه.2
 ذُىَغ انًصادر تٍُ كرة ويىسىػاخ ويىاقغ اَرزَُد يؼرًذج.3

6 انصفحخ

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1اٌّؤسسح اٌرؼٍ١ّ١ح

جاِؼح تغذاد

 .2اٌمسُ ايػٍّ / ٟاٌّزوش

لسُ اٌٍغح االسثأ١ح  /وٍ١ح اٌٍغاخ

 .3اسُ  /رِش اٌّمزر

اٌمٛاػذ /اٌّزدٍح اٌثأ١ح

 .4أشىاي اٌذضٛر اٌّرادح

اسثٛػٟ

 .5اٌفصً  /اٌسٕح

سٕٞٛ

 .6ػذد اٌساػاخ اٌذراس١ح (اٌىٍ)ٟ

180

 .7ذار٠خ إػذاد ٘ذا اٌٛصف

12/12/2017

 .8أ٘ذاف اٌّمزر

ذؼز٠ف اٌطاٌة تمٛاػذ اٌٍغح االسثأ١ح ٌ١رّىٓ ِٓ اٌرذذز ٚتٕاء اٌجًّ تشىً صذ١خ ِٚادج
أساس١ح تإٌسثح ٌف ُٙاٌٍغح ٚذؼٍّٙا

الصفحة 1
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ِخزجاخ ايِمزر ٚطزائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ ٚاٌرمُ١١

أ -األ٘ذاف اٌّؼزف١ح
أ-1أْ ٠رؼزف اٌطاٌة ػٍ ٝاٌماػذج األساس١ح ٌمٛاػذ اٌٍغح .
أ -2أْ ٠ف ُٙاٌّٛلغ اٌصذ١خ ٌىً سِٓ ِٓ األسِٕح.
أ -3ف ُٙاٌجًّ ٚذزجّرٙا إٌ ٝاٌٍغح اٌؼزت١ح ٠مزتٗ ٌٍٛصٛي إٌ ٝاٌذً األِثً.

ب  -األ٘ذاف اٌّٙاراخ٠ح اٌخاصح تايِمزر.
بِٙ – 1اراخ ذٛصً اٌفىزج األساس١ح ٌف ُٙاٌماػذج.
بِٙ – 2اراخ اسرخذاَ اٌذالالخ اٌشِٕ١ح اٌر ٟذّ١ش اٌذاضز ػٓ اٌص١غح اٌذٕ٘١ح.
بِٙ – 3اراخ اخر١ار اٌشِٓ إٌّاسة.
طزائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ
 .1أٌماء اٌّذاضزاخ ٔظز٠ا ٚتاسرخذاَ ٚسائً اال٠ضاح.
 .2شزح أسرخذاَ اٌّفزداخٚ ,االشىاي اٌمٛاػذ٠ح شزدا ذفص١ٍ١ا ٚٚاضذا.
طزائك اٌرمُ١١
 اٌّشاروح اٌصف١ح  /اٌذضٛر  /اخرثاراخ ١ِٛ٠ح ٚشٙز٠ح  20اٌفصً األٚي  20اٌفصً اٌثأٟ  40درجح اٌسؼ ٟاٌسٕٞٛ  60االِرذاْ إٌٙائٟج -األ٘ذاف اٌٛجذأ١ح ٚاٌم١ّ١ح
جِٙ -1اراخ ذؼٍُ اٌطاٌة لٛاػذ اٌٍغح االسثأ١ح تشىً ِثسظ.
جِٙ -2اراخ اٌرزو١ش ٚاالٔرثاٖ ِٓ خالي اسر١ؼاب اٌّادج.
جِٙ -3اراخ ذذٍ ً١اٌجًّ ٌف ُٙاألسِٕح ٚارذثاطٙا تاٌذالالخ اٌشِٕ١ح.

طزائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ
 -1طزائك ذؼٍُ اسرخذاَ األسِٕح ف ٟجًّ تاخرالف ِٛالؼٗ.
 -2طزائك ذؼٍُ اسرخذاَ اٌضّائز اٌشخص١ح ٚاٌضّائز اٌّٛصٌٛح.

الصفحة 2

طزائك اٌرمُ١١
 -1االخرثاراخ اٌشف١ٙح ٚاٌرذز٠ز٠ح ١ِٛ٠ح ٚشٙز٠ح.
 -2دضٛر اٌطٍثح اٌٚ ِٟٛ١اٌّشاروح اٌصف١ح.
د  -اٌّٙاراخ اٌؼاِح ٚاٌرأ٘١ٍ١ح إٌّمٌٛح ( اٌّٙاراخ األخز ٜاٌّرؼٍمح تماتٍ١ح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛر اٌشخص.) ٟ
دِٙ -1اراخ ذؼٍ ُ١اٌطٍثح  ٚفرخ دٛار ٠س ُٙف ٟاسرخذاَ اٌٍغح.
دِٙ -2اراخ ذى ٓ٠ٛجًّ ٠سرخذَ فٙ١ا األسِٕح اٌّخرٍفح داخً دٍماخ دراس١ح.
دِٙ-3اراخ اخر١ار األسِٕح إٌّاسثح اػرّادا ػٍ ٝذزجّح أفىارٖ تشىً صذ١خ
د -4اٌمذرج ػٍ ٝاٌرٛظ١ف اٌصذ١خٚ ,االسرخذاَ األِثً ٌٍّفزدج تاٌٍغح االسثأ١ح.
د -5لذرج اٌطاٌة ػٍ ٝاٌرؼث١ز ػٓ افىارٖ تٛضٛح تأسرخذاَ لٛاػذ ِٚفزداخ اٌٍغح االسثأ١ح اٌذارجح
ِٕٙا ٚذٍه اٌر ٟذسرخذَ ف ٟتٍذاْ اِز٠ىا اٌالذ١ٕ١ح االخز.ٜ

الصفحة 3
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األسثٛع

تٕ١ح اٌّمزر
اٌساػاخ

ِخزجاخ
اٌرؼٍُ
اٌّطٍٛتح

اسُ اٌٛدذج  /أ ٚاٌّٛضٛع

طز٠مح اٌرؼٍُ١

طز٠مح اٌرمُ١١

1

 6اسثٛػ١ا

2

 6اسثٛػ١ا

اطالع اٌطاٌة
ػٍِ ٝثادئ
لٛاػذ اٌٍغح
ِزاجؼح ٌٍّادج
اٌساتمح

اسرخذاَ اٌشِٓ اٌّضارع  ٚافؼاي
اٌىٕٔٛ١ح

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

ذذر٠ثاخ ٔشاط صف٠ ٟشارن فٗ١
جّ١غ اٌطٍثح

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

3

 6اسثٛػ١ا

أٛاع االفؼاي

اسرخذاَ اٌفؼً اٌالسَ ،اٌفؼً ِرؼذ.ٞ

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

4

 6اسثٛػ١ا

ِزاجؼح ٌٍّادج
اٌساتمح

5

 6اسثٛػ١ا

6
7

 6اسثٛػ١ا

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

 6اسثٛػ١ا

اٌرؼز٠ف ػٍٝ
اٌشِٓ اٌّاضٟ
ِزاجؼح ٌٍّادج
اٌساتمح
أٛاع االسِٕح

8

 6اسثٛػ١ا

ِزاجؼح ٌٍّادج
اٌساتمح

9

 6اسثٛػ١ا

10

 6اسثٛػ١ا

11

 6اسثٛػ١ا

اٌضّائز
اٌشخص١ح
ِزاجؼح ٌٍّادج
اٌساتمح
اٌص١غح اٌذٕ٘١ح

ذذر٠ثاخ ٔشاط صف٠ ٟشارن فٗ١
جّ١غ اٌطٍثح-اخرثار شٙزٌّ ٞا ذمذَ
ِٓ اٌّادج
اسرخذاِاخ اٌّاض ٟف ٟادذاز
ِذذدج.
ذذر٠ثاخ ٔشاط صف٠ ٟشارن فٗ١
جّ١غ اٌطٍثح
اٌذالالخ اٌشِٕ١ح اٌرّ٠ ٟىٓ
اسرخذاِٙا ٌٍذذ٠س ػٓ اٌشِٓ
اٌذاضز أ ٚاٌّاض.ٟ
ذذر٠ثاخ ٔشاط صف٠ ٟشارن فٗ١
جّ١غ اٌطٍثح -اخرثار شٙزٌّ ٞا ذمذَ
ِٓ اٌّادج
اٌضّائز اٌشخص١ح ٚ ،اٌضّائز
اٌّٛصٌٛح ِٛ ٚالغ اسرخذاِٙا.
ذذر٠ثاخ ٔشاط صف٠ ٟشارن فٗ١
جّ١غ اٌطٍثح
ذصار٠ف افؼاي سِٓ اٌص١غح اٌذٕ٘١ح

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

12

 6اسثٛػ١ا

اٌص١غح اٌذٕ٘١ح

13

 6اسثٛػ١ا

اٌص١غح اٌذٕ٘١ح

14

 6اسثٛػ١ا

15

 6اسثٛػ١ا

16

 6اسثٛػ١ا

ِزاجؼح ٌٍّادج
اٌساتمح
ِزاجؼح ٌٍّادج
اٌساتمح
اٌص١غح اٌذٕ٘١ح

17

 6اسثٛػ١ا

18

 6اسثٛػ١ا

19

 6اسثٛػ١ا

ِزاجؼح ٌٍّادج
اٌساتمح
اسُ اٌّفؼٛي
ٚاسُ اٌفاػً
ِزاجؼح ٌٍّادج
اٌساتمح

ذٛض١خ ِٛالغ ٚجٛب اسرخذاَ سِٓ
اٌص١غح اٌذٕ٘١ح
اسرخذاَ أسِٕح اٌص١غح اٌذٕ٘١ح فٟ
اٌجًّ ٚاخرالف ِٛالغ االخر١ار تٓ١
سِٓ اٌذاضز أ ٚاٌص١غح اٌذٕ٘١ح.
ذذر٠ثاخ ٔشاط صف٠ ٟشارن فٗ١
جّ١غ اٌطٍثح
ذذر٠ثاخ ٔشاط صف٠ ٟشارن فٗ١
جّ١غ اٌطٍثح
اسرخذاِاخ اٌص١غح اٌذٕ٘١ح ف ٟجًّ
االسّ١ح( .اٌجًّ اٌثس١طح ٚاٌّزوثح)
اٌجًّ اٌشزط١ح .
ذذر٠ثاخ ٔشاط صف٠ ٟشارن فٗ١
جّ١غ اٌطٍثح
اسرخذاِاخ اسُ اٌّفؼٛي ,اسُ اٌفاػً
ِغ افؼاي اٌىٕٔٛ١ح .SER ESTAR
ذذر٠ثاخ ٔشاط صف -ٟاخرثار شٙزٞ
ٌّا ذمذَ ِٓ اٌّادج
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اخرثار ٚدضٛر
اخرثار ٚدضٛر

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر
اخرثار ٚدضٛر
اخرثار ٚدضٛر
اخرثار ٚدضٛر
اخرثار ٚدضٛر
اخرثار ٚدضٛر
اخرثار ٚدضٛر
اخرثار ٚدضٛر
اخرثار ٚدضٛر
اخرثار ٚدضٛر

أٛاع شثٗ اٌجٍّح ِٛٚالغ اسرخذاِٙا.

20

6اسثٛػ١ا

21

 6اسثٛػ١ا

ِزاجؼح ٌٍّادج
اٌساتمح

22

 6اسثٛػ١ا

23

 6اسثٛػ١ا

اٌفزق تٓ١
اٌذاضز
ٚاٌص١غح
اٌذٕ٘١ح
اٌص١غح اٌذٕ٘١ح

24

 6اسثٛػ١ا

25

 6اسثٛػ١ا

26

 6اسثٛػ١ا

27

 6اسثٛػ١ا

28

 6اسثٛػ١ا

29

 6اسثٛػ١ا

30

 6اسثٛػ١ا
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ذذر٠ثاخ ٔشاط صف٠ ٟشارن فٗ١
جّ١غ اٌطٍثح -اخرثار شٙزٌّ ٞا ذمذَ
ِٓ اٌّادج
اٌرؼزف ػٍ ٝاٌفزق ت ٓ١اسرخذاَ
االسٍٛب اٌذاضز ٚاسٍٛب اٌص١غح
اٌذٕ٘١ح

ذؼٍ ُ١ذصار٠ف اسٍٛب اٌص١غح
اٌذٕ٘١ح ٚأٛاع االسِٕح االرتؼح فٟ
٘ذا االسٍٛب
أٛاع ادٚاخ اٌزتظ اٌر ٟذزتظ اٌجٍّح
ادٚاخ اٌزتظ
اٌزئ١س١ح تاٌثأ٠ٛح ٚاالسِٕح اٌٛاجة
اسرخذاِٙا تأسٍٛب اٌذاضز اٚ
اٌص١غح اٌذٕ٘١ح دسة ِٛالغ اٌىالَ
اٌجٍّح اٌشزط١ح اٌجٍّح اٌشزط١ح ٚاخرالف االسِٕح
فٙ١ا دسة ِؼٕ ٝاٌجًّ ٚشزط
اٌرذم١ك
ِزاجؼح ٌٍّادج ذذر٠ثاخ ٔشاط صف٠ ٟشارن فٗ١
جّ١غ اٌطٍثح -اخرثار شٙزٌّ ٞا ذمذَ
اٌساتمح
ِٓ اٌّادج
ذٕاٚب اسرخذاَ االسٍٛب اٌذاضز اٚ
ادٚاخ اٌزتظ
ٚدزٚف اٌجز اٌذٕ٘ ٟا ٚاٌّصذر تؼذ ػذد ِٓ
االدٚاخ ٚدزٚف اٌجز
ٚاسرخذاِاذٙا
ِزاجؼح ٌٍّادج ذذر٠ثاخ ٔشاط صف٠ ٟشارن فٗ١
جّ١غ اٌطٍثح -اخرثار شٙزٌّ ٞا ذمذَ
اٌساتمح
ِٓ اٌّادج
ِزاجؼح ٌٍّٛاد اٌرّ١١ش ت ٓ١اغزاض االسٍٛب
اٌذاضز ٚاٌص١غح اٌذٕ٘١ح ف ٟاٌىالَ
ِزاجؼح ٌٍّٛاد ذذر٠ثاخ ػاِح ذشًّ اٌرّ١١ش تٓ١
اٌجًّ اٌزئ١س١ح ٚاٌجًّ اٌثأ٠ٛح

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر
اخرثار ٚدضٛر

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر

اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا
اٌماء اٌّذاضزج
ٔظز٠ا

اخرثار ٚدضٛر
اخرثار ٚدضٛر

اٌثٕ١ح اٌرذر١ح

1ـ اٌىرة اٌّمزرج اٌّطٍٛتح

1. CURSO AVANZADO DE ESPAÑOL LENGUA
EXTRANJERA/ ABANICO. LIBRO DEL ALUMNO,
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DE
IDIOMAS, MARÍA DOLORES CHAMORRO GUERRERO
Y OTROS, LOS AUTORES Y DIFUSIÓN, S.L.
BARCELONA 2007.
2. EL CUADERNO DEL EJERCICIOS (2004,2005) ENTRE
NOSOTROS.AQUILINO SANCHEZ.
3. GRAMÁTICA PRÁCTICA DE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS Sánchez, Martín, Matilla. SGELEDUCACION. Madrid1985.
4.BESCHERELLE/ EL ARTE DE CONJUGAR EN
ESPAÑOL DICCIONARIO DE 12000 VERBOS, Francis
MATEO Antonio J. ROJO SASTRE, Paris 1984.
5.USO DE LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA. GRAMÁTICA Y
EJERCICIOS DE SISTEMATIZACIÓN PARA
ESTUDIANTES DE ELE DE NIVE

الصفحة 5

ELEMENTAL/AVANZADO. Francisca Castro.
NUEVA GRAMATICA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA)
2010.
1. Gramatica de español. Prof. Pastrana Pérez
(Pronombres personales).
2. ELE. Sociedad general española de librería, S.A.
3- la ensenanza de los pronombres personales
espanolas a los arabes
1. cvc.cervantes.es
2. www.clm-granada.com
3. www.nocomprendo.es / 2008
- Verbos pronominales
- Verbo gustar
- Verbo ser y estar
- Pretérito perfecto de indicativo
- El pretérito pluscuamperfecto
- Pretérito indefinido – pretérito imperfecto
- El modo subjuntivo (presente)
www.rae.es4.

)ح (اٌّصادر١س١ـ اٌّزاجغ اٌزئ2
اٙ تٝصٛ٠ ٟاٌّزاجغ اٌرٚ اـ اٌىرة
) ...., ز٠ اٌرمار, ح١ٍّ( اٌّجالخ اٌؼ

الغِٛ ,ح١ٔٚب ـ اٌّزاجغ االٌىرز
.... د١ٔاالٔرز

ٟز اٌّمزر اٌذراس٠ٛخطح ذط
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ح١ٌّٛ االسرؼأح تّصادر اوثز ش-1
ثح٠ ورة تطثؼاخ دذٍٝ االػرّاد ػ-2
د ِؼرّذج١ٔالغ أرزِٛٚ ػاخٛسِٛٚ ٓ ورة١غ اٌّصادر ت٠ٕٛ ذ-3
ح ِٓ خالي ادراج ِصطٍذاخ١ز لذراخ اٌطاٌة اٌّؼزف٠ٌٛح ذطِٚذاٚ ذج٠غ جذ١اضِٛٚ  اػرّاد ِصادر-4
.ِاخ اٌطاٌةٍٛش ِؼ٠ذؼشٚ ا ِسثماٙ١ٌرُ اٌرطزق ا٠ ٌُ ذج٠ِفزداخ جذٚ

مدرس المادة
 امل طه محمد امين عبد اهلل.م

6 الصفحة

ٗٔٞرج ٝصق أُوشس

ٝصق أُوشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انمؤسسح انرعهيميح

جبٓؼخ ثـذاد

 .2انقسم العهمي  /انمشكز

هضْ اُِـخ االصجبٗ٤خ

 .3اصْ  /سٓز أُوشس

أُذبدثخ ٓشدِخ ثبٗ٤خ  /صجبد218 SCON / ٢

 .4أشكال انحضىس انمراحح

ٓ 12ذبضشاد اصجٞػ٤ب( شؼجزبٕ ًَ شؼجخ  4صبػبد اصجٞػ٤ب)

 .5انفصم  /انسنح

ص٘١ٞ

 .6عذد انساعاخ انذساسيح (انكهي)

 30 X 12اصجٞع = 360صبػخ

 .7ذاسيخ إعذاد هزا انىصف

2017/12/26

 .8أٛذاف أُوشس
رؼِ ْ٤اصبُ٤ت أُذبدثخ ك ٢اُِـخ االصجبٗ٤خ ثأصزخذاّ االشٌبٍ اُوٞاػذ٣خٝ ,ػَٔ دٞاساد ٘ٓٝبهشبد هص٤شح ػِٞٓ ٠اض٤غ
ػذح ٓغ اُطِجخ ٤ً ٝل٤خ اصزخذاّ اُص٤ؾ اُصذ٤ذخ ك ٢اٌُالّ ٝرز٣ٝذ اُطالة ثٔلشداد ٓٝؼبٜٗ٤ب ٝرشاً٤ت هٞاػذ٣خ رضبػذْٛ
ػِ ٠رذضٜٓ ٖ٤بساد أُذبدثخ ٝاالصزٔبع ٝاُوشاءح.

اُصلذخ 1
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مخشجاخ المقشس وطشائق انرعهيم وانرعهم وانرقييم

أ -األهذاف انمعشفيح
أ٤ً -1ل٤خ اصزخذاّ االشٌبٍ اُوٞاػذ٣خ ك ٢أُذبدثخٝ ,رٞض٤لٜب رٞظ٤لب صذ٤ذب ك ٢أُ٘بهشبد اٌُالٓ٤خ اُؼبٓخ ٜٓ٘ب
ٝاُخبصخ.
أ 2اصزخذاّ أُلشداد اُز ٢رشٌَ جٛٞش اٌُالّ ٝاُزخبطت
أ -3خِن اُوذسح اُِـ٣ٞخ ػِ ٠ػِ ٠اٌُالّٝ ,اُضؤاٍ ٝاُجٞاة ثشٌَ صذ٤خ.
أ -4اُضؼ ٢اُ ٠جؼَ اُطبُت ٣زٌِْ اُِـخ االصجبٗ٤خ ثأٗض٤بث٤خ ٝطالهخ ُضبٕ

ب  -األهذاف انمهاساخيح انخاصح تالمقشس.
ب ٓ – 1ؼشكخ اُطبُت ثٔٞض٤غ ػٖ اُذ٤بح ثٔخزِق ٓ٤بدٜ٘٣ب ٝ ,اُوذسح ػِ ٠اُزؼج٤ش ػٜ٘ب ثبُِـخ االصجبٗ٤خ
ة  – 2رؼش٣ق اُطبُت إ ٌَُ ُـخ رؼبث٤شٛب ٝخصٞص٤زٜب اُِـ٣ٞخ ٝاٌُالٓ٤خ .
طشائق انرعهيم وانرعهم
 .1أُوبء أُذبضشاد ٗظش٣بٝ ,ششح أصزخذاّ أُلشدادٝ ,االشٌبٍ اُوٞاػذ٣خ ششدب رلص٤ِ٤ب ٝٝاضذب.
 .2اصزخذاّ أُخزجشاد ُزؼِ ْ٤اُطِجخ ػِ٤ً ٠ل٤خ االٗصبد اُج٤ذ ٝرذِ َ٤اٌُالّ ٝاُِلع اُصذ٤خ ٌُِِٔخ.

طشائق انرقييم
 40 .1دسجخ :دسجخ اُضؼ ٢اُض٘ ,١ٞثٔب كٜ٤ب اخزجبساد اُطِجخ اُشٜش٣خ شل٣ٞبٝ ,دضٞس اُطِجخٓٝ ,شبسًز ْٜك ٢اُذسس,
ًٝزبثخ اُ٘شبطبد ٝاُزوبس٣ش اُؼِٔ٤خ اُز ٢رزؼِن ثٔبدح أُذبدثخ.
 60 .2دسجخ :دسجخ االٓزذبٕ اُشل ٢ٜاُٜ٘بئ.٢

ج -األهذاف انىجذانيح وانقيميح
ج 1رؼِ ْ٤اُطبُت ً٤ل٤خ اُذذ٣ثٝ ,اٌُالّ ٖٓ خالٍ أجشاء أُذبٝساد أُخزِلخ ث ٖ٤اُطِجخ ٝاالصزبر ثبُِـخ االصجبٗ٤خ.,
ج-2أُشبسًخ أُزٔ٤زح ُِطبُت ك ٢طشح االصئِخ٤ًٝ ,ل٤خ اُزذبٝس كٔ٤ب ث ْٜ٘٤ثأصزخذاّ اُِـخ االصجبٗ٤خ.
جٓ -3ذ ٟاالٗزجبٝ ٙاالدساى اُزُِ ٢٘ٛطبُت ٝاٗضجبٓٓ ٚغ اُذسس.
ج -4اًزضبة اُثوخ ٝاُوذسح ػِ ٠اصزخذاّ اُِـخ

طشائق انرعهيم وانرعهم
 .1أُوبء أُذبضشاد ٗظش٣بٝ ,ششح أصزخذاّ أُلشدادٝ ,االشٌبٍ ااُِـ٣ٞخ ششدب رلص٤ِ٤ب.
 .2اصزخذاّ أُخزجشاد ُزؼِ ْ٤اُطِجخ ػِ٤ً ٠ل٤خ ك ْٜاٌُالّ اُشلٝ ١ٞاُِلع اُصذ٤خ ٌُِِٔخ.

طشائق انرقييم
االخزجبساد اُشل٣ٞخ
اُ٘شبطبد اُصل٤خ ٝاُذضٞس
االٓزذبٗبد اُ٤ٓٞ٤خ

اُصلذخ 2

د  -انمهاساخ انعامح وانرأهيهيح انمنقىنح ( انمهاساخ األخشي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىس انشخصي ).
د -1اُوذسح ػِ ٠اُزٞظ٤ق اُصذ٤خٝ ,االصزخذاّ األٓثَ ُِٔلشدح ثبُِـخ االصجبٗ٤خ.
د -2هذسح اُطبُت ػِ ٠اُزؼج٤ش ػٖ اكٌبس ٙثٞضٞح ثأصزخذاّ هٞاػذ اُِـخ االصجبٗ٤خ ٓٝلشدارٜب
د -3اُوذسح ػِ ٠اُ٘طنٝ ,اُِلع اُصذ٤خ ُٔلشداد اُِـخ ثأصزخذاّ رو٘٤خ أُذبٝاسد ٝأُ٘بهشخ اُجٔبػ٤خ ث ٖ٤اُطِجخ
ٝاالصزبرٝ ,رلؼ َ٤دٝس اُطبُت اُؼِٔ ٢ك ٢هبػخ اُذسس.

اُصلذخ 3
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تنيح انمقشس

األسثىع

انساعاخ

مخشجاخ انرعهم
انمطهىتح

اسم انىحذج  /أو
انمىضىع

طشيقح انرعهيم

طشيقح انرقييم

االٍٝ

 4اصجٞػ٤ب

اُثبٗ٢

 4اصجٞػ٤ب

اُثبُث

 4اصجٞػ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١
آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اُشاثغ

 4اصجٞػ٤ب

ٓؼشكخ ٓؼِٓٞبد ػبٓخ
ػٖ اصجبٗ٤ب ٌٖٔ٣
االصزلبدح ٜٓ٘ب ك٢
أُذبدثخ
اُزؼش٣ق ػٖ ا٤ٔٛخ
اُش٣بضخ ُألٗضبٕ
اُزؼشف ػِ ٠االخزالكبد
اٌُالٓ٤خ ُِـخ االصجبٗ٤خ
ك ٢د ٍٝآشٌ٣ب اُالر٤٘٤خ
اُزؼشف ػِ ٠كٞائذ
االرصبالد اُجش٣ذ
االٌُزشٝ ٢ٗٝاُشصبئَ
ٝاالٗزشٗذ

ٓؼِٓٞبد جـشاك٤خ
ٝربس٣خ٤خ ػٖ اصجبٗ٤ب

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب
ٓخزجشاد
اُصٞد
اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب
اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

ا٤ٔٛخ االرصبالد ك٢
د٤بر٘ب

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اُخبٓش

 4اصجٞػ٤ب

اُزؼشف ػِ ٠االدزلبالد
ك ٢اصجبٗ٤ب

اُضبدس

 4اصجٞػ٤ب

االدزلبالد ك ٢اصجبٗ٤ب :
اػ٤بد أُ٤الد
ٝأُٜشجبٗبد اُشؼج٤خ
اصزخذاّ ص٤ؾ االُزاّ ك٢
اُزؼبث٤شٌُالٓ٤خ
ا

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اُضبثغ

 4اصجٞػ٤ب

اخزجبس شل٢ٜ

اُثبٖٓ

 4اصجٞػ٤ب

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝرذش٣ش١
آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اُزبصغ

 4اصجٞػ٤ب

اُؼبشش

 4اصجٞػ٤ب

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب
اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١
آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اُذبد ١ػشش

 4اصجٞػ٤ب

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اُثبٗ ٢ػشش

 4اصجٞػ٤ب

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اُثبُث ػشش

 4اصجٞػ٤ب

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اُشاثغ ػشش

 4اصجٞػ٤ب

اُخبٓش
ػشش

 4اصجٞػ٤ب

اُزؼشف ػِ٤ً ٠ل٤خ
اصزخذاّ ص٤ؾ االُزاّ ك٢
اُزؼبث٤ش
اٌُالٓ٤خ
ٓشاجؼخ ػبٓخ ٝآزذبٕ
ٓؼشكخ ٓذ ٟك ْٜاُطبُت
شٜش١
ُِٔبدح
اُزؼشف ػِ ٠اٗٞاع اُضٌٖ ٓ٘بهشخ ٓٞضٞع اُضٌٖ
ٝاُزؼج٤ش ػٖ رُي ثبُِـخ ٤ًٝل٤خ ا٣جبد دُِِ ٍٞضٌٖ
االصجبٗ٤خ
اٝهبد اُلشاؽ
اُزؼشف ػِ ٠االػٔبٍ
خالٍ اٝهبد اُلشاؽ
االػٔبٍ اُ٤ٓٞ٤خ ك٢
اُزؼشف ػِٓ ٠ب ٢ٛ
اُذ٤بح
االػٔبٍ اُ٤ٓٞ٤خ ك٢
اُذ٤بح ٘ٓٝبهشزٜب
االصزٔبع اُ ٠دٞاساد
اصزخذاّ ٓخزجشاد
ثبُِـخ االصجبٗ٤خ
اُصٞد صٔؼ٤ب ٝثصش٣ب
ٝاالصزٔبع اُ ٠دٞاساد
ثبُِـخ االصجبٗ٤خ
اٗشبء دٞاساد ثبُِـخ
ٗشبطبد طالث٤خ ثبٗشبء
االصجبٗ٤خ ُٔٞاض٤غ
دٞاساد ثبُِـخ االصجبٗ٤خ
ٓخزِلخ
ُٔٞاض٤غ ٓخزِلخ :
ٓ٘بهشخ
ٓلشداد ٝجٞاٗت هٞاػذ٣خ
طشح ٓٞاض٤غ ٝاكٌبس
ٝجٞاٗت هٞاػذ٣خ ٜٓٔخ ٜٓٔخ ك ٢اُزؼبث٤ش ٝاٌُالّ
ك ٢اُزؼبث٤ش ٝاٌُالّ
ٓشاجؼخ شبِٓخ ُِٔبدح
ٓشاجؼخ ػبٓخ ٝشبِٓخ
ُِٔٞاض٤غ ُز٘ش٤ظ اُزاًشح
ٓشاجؼخ ٝآزذبٕ شٜش١
ٓؼشكخ ٓذ ٟك ْٜاُطبُت
ُِٔبدح

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب
اخزجبس شل٢ٜ

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١
آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

ا٤ٔٛخ اُش٣بضخ ُألٗضبٕ
اُِـخ االصجبٗ٤خ ك ٢هبسح
آشٌ٣ب اُالر٤٘٤خ

اُصلذخ 4

اُضبدس
ػشش

 4اصجٞػ٤ب

اُضبثغ ػشش

 4اصجٞػ٤ب

اُثبٖٓ ػشش

 4اصجٞػ٤ب

اُزؼشف ػِ ٠رؼبث٤ش
اُزٓبٕ ك ٢اُِـخ االصجبٗ٤خ
٘ٓٝبهشزٜب ٤ًٝل٤خ
اصزخذآٜب ك ٢اُجِٔخ
اُزؼشف ػِ ٠رؼبث٤ش
أٌُبٕ ك ٢اُِـخ االصجبٗ٤خ
٘ٓٝبهشزٜب ٤ًٝل٤خ
اصزخذآٜب ك ٢اُجِٔخ
اُزؼشف ػِٓ ٠ؼِٓٞبد
هٞاػذ٣خ ٝآالئ٤خ ٜٓٔخ
ك ٢اُذٞاساد

اُزبصغ ػشش

 4اصجٞػ٤ب

اُؼششٕٝ

 4اصجٞػ٤ب

اُٞادذ
ٝاُؼششٕٝ
اُثبٗ٢
ٝاُؼششٕٝ

 4اصجٞػ٤ب

اُثبُث
ٝاُؼششٕٝ

 4اصجٞػ٤ب

ا٣جبد اُذُِِٔ ٍٞشبًَ ٖٓ
خالٍ اُ٘صبئخ ٓ٘وبشخ
رُي ثبُِـخ االصجبٗ٤خ
اُزؼشف جٞاٗت ُـ٣ٞخ
ٜٓٔخ ك ٢أُذبدثخ
ٝاُزشجٔخ
ٓ٘بهشخ ظشٝف اُؼ٤ش
ك ٢اُش٣ق ٝأُذ٘٣خ
ً٤ل٤خ اصزخذاّ اُصلبد
ٝاُظشٝف ك ٢اُزؼبث٤ش
اٌُالٓ٤خ.
ٓؼشكخ ٓذ ٟك ْٜاُطبُت
ُِٔبدح

اُشاثغ
ٝاُؼششٕٝ

 4اصجٞػ٤ب

اُخبٓش
ٝاُؼششٕٝ

 4اصجٞػ٤ب

اُضبدس
ٝاُؼششٕٝ
اُضبثغ
ٝاُؼششٕٝ

 4اصجٞػ٤ب

ٓ٘بهشخ ٓٞضٞع اُطلُٞخ
ٝرجبدٍ اُذٞاس ػٖ
اُزًش٣بد ك ٢اُطلُٞخ
ثبُِـخ االصجبٗ٤خ
ٓؼشكخ اصٔبء االش٤بء
أُٞجٞدح ك ٢اُضٞم
ًبُلٞاًٝ ٚأُالثش
ٝؿ٤شٛب
ٓ٘بهشخ ٓٞضٞع ٝصبئظ
اُ٘وَ ك ٢أُجزٔغ.
ٓ٘بهشخ ٓٞضٞع ا٤ٔٛخ
اُوشاءح ٝاٌُزت ك٢
أُجزٔؼبد .
ٓؼشكخ اصزخذآبد دشٝف
اُجش ثبُِـخ االصجبٗ٤خ
ٓؼشكخ هذسح اُطبُت ك٢
اصز٤ؼبة أُٞاد  ٝكٜٜٔب.
ٓؼشكخ ٓذ ٟك ْٜاُطبُت
ُِٔبدح

اُثبٖٓ
ٝاُؼششٕٝ
اُزبصغ
ٝاُؼششٕٝ
اُثالثٕٞ
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 4اصجٞػ٤ب

 4اصجٞػ٤ب
 4اصجٞػ٤ب
 4اصجٞػ٤ب
 4اصجٞػ٤ب

رؼبث٤ش اُزٓبٕ ك ٢اُِـخ
االصجبٗ٤خ .

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

رؼبث٤ش اُزٓبٕ ك ٢اُِـخ
االصجبٗ٤خ

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

ٓؼِٓٞبد هٞاػذ٣خ
ٝآالئ٤خ ٣جت ٓؼشكزٜب
ك ٢اُذٞاساد

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اػطبء اُ٘صبئخ ُالخشٖ٣

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

ٓ٘بهشخ ػبٓخ ثبُـخ
االصجبٗ٤خ

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اُش٣ق ٝأُذ٘٣خ
اُصلبد ٝاُظشٝف ك٢
اُزؼبث٤ش اٌُالٓ٤خ .

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب
اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١
آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

ٓشاجؼخ ٝآزذبٕ شٜش١

اخزجبس شل٢ٜ

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝرذش٣ش١

ا٣بّ اُطلُٞخ

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اُزضٞم ٝاُششاء .

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

ٝصبئظ اُ٘وَ .

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب
اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١
آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١

اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب
اُوبء أُذبضشح
ٗظش٣ب ٝػِٔ٤ب
اخزجبس شل٢ٜ

آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١
آزذبٕ شل٢ٜ
ٝ ٢ٓٞ٣شٜش١
آزذبٕ شل٢ٜ
ٝرذش٣ش١

اُوشاءح ٝاٌُزت .
دشٝف اُجش ك ٢اُزؼبث٤ش
اٌُالٓ٤خ
ٓشاجؼخ ُِٔٞاد
ٓشاجؼخ ٝآزذبٕ شٜش١

انثنيح انرحريح

1ـ انكرة انمقشسج انمطهىتح

lecciones de la conversación en español

اُصلذخ 5

1- Didáctica del español como 2 lengua extranjera.
2- Español 2000.Nivel Medio para extranjeros
3- lecciones de la conversación en español

)ـ انمشاجع انشئيسيح (انمصادس2
اـ انكرة وانمشاجع انري يىصً تها
) ....,  انرقاسيش, ( انمجالخ انعهميح

1. Español 2000.Nivel Superior
2. Sabias queue?
3. Punto y aparte

4- particularidades sintacticas semanticas y
ortograficas del castellano antiguo estudio
analitico .
1- www.videoele.com. Curso de español para
extranjeros e inmigrantes online y gratis con vídeos.
2- http://propuestasparahablar.blogspot.com.
Practicar la conversación en español: temas y
propuestas

 مىاقع االنرشنيد,ب ـ انمشاجع االنكرشونيح
....

خطح ذطىيش انمقشس انذساسي
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مراتعح احذز انمصادس و انمىاضيع انخاصح ترعهيم انهغح االسثانيح و محاونح ذطىيش قذساخ انطانة انمعشفيح
من خالل سفذه تمصطهحاخ و مفشداخ وذىظيفها ذىظيفا صحيحا مما يزيذ معهىماخ انطانة في انشاء
. انحىاساخ

 قسم اللغة االسبانية:

القسم العلمي

٢صجبد/ خ٤ٗأُشدِخ اُثب/ أُذبدثخ: انمادج
ٕٖ كشدب٣َٞ ػ٤ِ خ.ّ.ّ :اسرار انمادج

6 اُصلذخ

نمىذج وصف المقسز

وصف المقسز
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسح انرؼهًُُح

جايؼح تغذاد

 .2انقسى الػهًٍ  /انًزكش

قسى انهغح االسثانُح

 .3اسى  /ريش انًقزر

يقذيح نالدب االسثانٍ

 .4أشكال انذضىر انًرادح

اسثىػٍ

 .5انفصم  /انسنح

سنىٌ

 .6ػذد انساػاخ انذراسُح (انكهٍ)

120

 .7ذارَخ إػذاد هذا انىصف

/2017-12-16و.اسُم ارسوقٍ وهُة

 .8أهذاف انًقزر
تعريف الطالب بالنظريات المختلفة لمعنى األدب من خالل دراسة نصوص أدبية ممثلة يتعلم فيو الطلبة المبادئ األساسية لألدب وأنواعو المختلفة
وتعزيز قدرتهم على تذوق ىذه األقسام

الصفحت 1
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يخزجاخ اليقزر وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى

أ -األهذاف انًؼزفُح
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ب  -األهذاف انًهاراخَح انخاصح تاليقزر.
ب– 1سَادج يهارج االسرُؼاب
ب - 2سَادج يهارج انرزجًح
ب - 3سَادج يهارج اسخذاو انًفزداخ االدتُح
ب-4
طزائق انرؼهُى وانرؼهى
طزَقح انًذاضزج–انشزح وانرىضُخ
 -انًناقشح

طزائق انرقُُى
اخرثاراخ شفهُح–ايرذاناخ ذذزَزَح

ج -األهذاف انىجذانُح وانقًُُح
ج-1ذنًُح يهارج انرفكُز انًنظى
ج--2ذنًُح يهارج انرفكُز اننقذٌ
ج-3
ج-4
طزائق انرؼهُى وانرؼهى
طزَقح انًذاضزج–انشزح وانرىضُخ

الصفحت 2

 انًناقشحطزائق انرقُُى
اخرثاراخ شفهُح–ايرذاناخ ذذزَزَح

د  -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًنقىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ).
د -1يهارج اسرؼًال انطزائق واالسانُة
د --2يهارج اسرؼًال انىسائم انرؼهًُُح
د--3ذنًُح انًهاراخ انفزدَح
د-4

الصفحت 3
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األسثىع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

تنُح انًقزر
انساػاخ

اسى انىدذج  /أو
انًىضىع

يخزجاخ انرؼهى انًطهىتح

2

مقدمة في األدب االسباني

يقذيح نألدب

طزَقح انرؼهُى
نظزٌ

طزَقح انرقُُى
اخرثاراخ

2

األدب +مميزاتو بصورة عامة

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

2
2

األدب +مميزاتو بصورة عامة

مقدمت لألدب
مقدمت لألدب

نظسي
نظسي

اخرثاراخ
اخرثاراخ

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

نظسي

اخرثاراخ
اخرثاراخ

2

امتحاناث يىميت
األجناس األدبية (أنواعها+مع تعريف لكل

نوع)

األجناس األدبية (أنواعها+مع تعريف لكل

2

نوع)

2

مراجعة  +امتحانات يومية

مقدمت لألدب

2

امتحان شهري اكثر من واحد

مقدمت لألدب

نظسي

2

العصر االدبي ومميزاتو

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

2

العصر االدبي ومميزاتو

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

2

تعاريف ادبية متنوعة

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

2

امتحانات يومية متعددة

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

2

مراجعو

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

2

امتحان الفصل االول

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

2

عطلة نصف السنة

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

2

عطلة نصف السنة

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

2

انواع العصور االدبية +تقسيماتو

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

2
2

انواع العصور االدبية +تقسيماتو
امتحاناث يىميت متعددة
مجمىعت من االدباء الرين ظهسوا
في تلك العصىز

مقدمت لألدب
مقدمت لألدب

نظسي
نظسي

اخرثاراخ
اخرثاراخ

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

مقدمت لألدب
مقدمت لألدب
مقدمت لألدب

نظسي
نظسي
نظسي

اخرثاراخ
اخرثاراخ
اخرثاراخ

مقدمت لألدب

نظسي

اخرثاراخ

مقدمت لألدب
مقدمت لألدب
مقدمت لألدب
مقدمت لألدب
مقدمت لألدب
مقدمت لألدب
مقدمت لألدب
مقدمت لألدب

نظسي
نظسي
نظسي
نظسي
نظسي
نظسي
نظسي
نظسي

اخرثاراخ
اخرثاراخ
اخرثاراخ
اخرثاراخ
اخرثاراخ
اخرثاراخ
اختبازاث
اختبازاث

2

21
22
23
24

2

25
26
27
28
29
30
31
32

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

امتحاناث يىميت متعددة
امتحاناث شهسيت متعددة
بعض االجيال التي ظهسث في تلك
الفتسة
جيل+98جيل 27وابسش ادابائها
جيل+98جيل 27وابسش ادابائها
جيل+98جيل 27وابسش ادابائها
امتحاناث شهسيت متعددة
مساجعت
مساجعت
مساجعت
مساجعت

الصفحت 4

انثنُح انرذرُح
ال يوجد
-literatura Española y latinoamericana de la
Edad media al Neoclasicismo
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ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح1
)ـ انًزاجغ انزئُسُح (انًصادر2

-Manual de literatura española
- la vision realista dentro de la obra (Fortunta
y tacinta) de Benito Porez Galdoso . Fortunta .
ال يوجد

-edad media-wikipedia,la enciclopedia
https:es.m.wikipedia.org.
-Gonzalo de Berceo- wikipedia, la
enciclopedia libre
https:es.m.wikipedia.org.
- literatura Española- wikipedia, la
enciclopedia libre
https:es.m.wikipedia.org.

اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها
) ....,  انرقارَز, ( انًجالخ انؼهًُح
 يىاقغ االنرزنُد,ب ـ انًزاجغ االنكرزونُح
....

ٍخطح ذطىَز انًقزر انذراس
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االسرؼانح تًصادر اكثز شًىنُح–االػرًاد ػهً كرة طثؼاخ دذَثح
–ذنىَغ انًصادر تُن كرة ويىسىػاخ ويىاقغ انرزنُد يؼرًذج

5 الصفحت

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسح انرعهًْْح

جايعح تغذاد – كهْح انهغاخ

 .2انقسى انعهًِ  /انًشكز

قسى انهغح االسثانْح

 .3اسى  /سيز انًقشس

يذخم انَ انرشجًح 211 SIT -

 .4أشكال انذضٌس انًرادح

اسثٌعِ

 .5انفصم  /انسنح

سنٌُ

 .6عذد انساعاخ انذساسْح (انكهِ)

 240ساعح

 .7ذاسّخ إعذاد ىزا انٌصف

2018-1-2

 .8أىذاف انًقشس
 انرعشف عهَ كْفْح ذشجًح انجًم ًانرعاتْشًانرشاكْة انقٌاعذّح ين االسثانْح انَ انعشتْح ًتانعكس.ّ -ساعذ اسرخذاو ىزه انجًم ًانرشاكْة ًذشجًريا انطانة فِ انًٌاد االخشٍ.

.10

يخشجاخ انًقشس ًطشائق انرعهْى ًانرعهى ًانرقْْى

أ -األىذاف انًعشفْح
أ -1ذعشّف انطانة تأىًْح انرشجًح فِ انهغح
أ -2يعشفرو نهرشجًح انصذْذح نهجًم ًانرعاتْشًانرشاكْة انقٌاعذّح ين االسثانْح انَ انعشتْح ًتانعكس.
أ -3يعشفرو نهرشاجى انًخرهفح ًانًرعذدج نهًفشدج اً انرشكْة انٌادذ.
أ-4

ب  -األىذاف انًياساذْح انخاصح تانًقشس.
ب -- 1يياسج انرشجًح
ب  - 2يياسج انرذذز ًاالسرخذاو انصذْخ نهرشجًح
ب  - 3يياسج انكراتح انسهًْح ايالئْا ًقٌاعذّا
طشائق انرعهْى ًانرعهى
 ششح انًفشدج اً انرشكْة ان ًُشاد ذشجًرو. ذشجًرو ين انعشتْح انَ االسثانْح ًتانعكس. -انرناقش ياتْن االسرار ًانطانة دٌل انرشاجى انًرعذدج نهًفشدج اً نهرشكْة انٌادذ.

طشائق انرقْْى
 االخرثاساخ انشفٌّح . االخرثاساخ انرذشّشّح فِ انٌسقح اً عهَ انسثٌسج.ج -األىذاف انٌجذانْح ًانقًْْح
ج -1ذنًْح يياسج انرفكْش فِ انرشجًح انصذْذح نًفشدج اً نرشكْة يعْنْن.
ج -2ذنًْح يياسج انطانة فِ اسرخذاو انًفشداخ االسثانْح ًيثْالذيا فِ انعشتْح.
ج -3ذنًْح يياسج انطانة عهَ اسرخذاو انهغح انعشتْح انفصْذح انرِ ّذاًل تعض انطالب االترعاد عن
اسرخذاييا العرقادىى تصعٌتح ىزا االسرخذاو.
ج-4
طشائق انرعهْى ًانرعهى
 ششح انًفشدج اً انرشكْة ان ًُشاد ذشجًرو. ذشجًرو ين انعشتْح انَ االسثانْح ًتانعكس. -انرناقش ياتْن االسرار ًانطانة دٌل انرشاجى انًرعذدج نهًفشدج اً نهرشكْة انٌادذ.

طشائق انرقْْى

 االخرثاساخ انشفٌّح . االخرثاساخ انرذشّشّح فِ انٌسقح اً عهَ انسثٌسج.د  -انًياساخ انعايح ًانرأىْهْح انًنقٌنح ( انًياساخ األخشٍ انًرعهقح تقاتهْح انرٌظْف ًانرطٌس انشخصِ ).
د -1يياسج اسرعًال انطشائق ًاالسانْة.
د -2يياسج اسرعًال انٌسائم انرعهًْْح.
د -3ذنًْح انًياساخ انفشدّح فِ انرشجًح.
د-4

االس
بوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 -11تنْح انًقشس
مخرجات التعلم المطلوبة
الساعا
ت
 4ساعات

التعرف على تعريف الترجمة وكل نوع من انواعها

اسبوعيا
 4ساعات

التعرف على مكونات الجملة في كال اللغتين الدراك التشابو

اسبوعيا
 4ساعات

جمل تحوي الوزارات واالحزاب والمنظمات والدول في

اسبوعيا
 4ساعات

كال اللغتين
جمل متنوعة بحسب اختالف الفواعل والصيغ الزمنية

اسبوعيا
 4ساعات

اسبوعيا
 4ساعات

واالختالف بين مكوناتها للتمكن من ترجمتها
تساعد الطالب في تطبيق ىذه المكونات في كال اللغتين

كال اللغتين والتعرف على كيفية ترجمتها
تطبيق للمواضيع المذكورة انفا من خالل ترجمة جمل في

اسبوعيا
 4ساعات

جمل متنوعة بحسب اختالف الفواعل والصيغ الزمنية مع

اسبوعيا
 4ساعات

الناقص بأختالف الصيغ الزمنية
تطبيق للمواضيع المذكورة انفا من خالل ترجمة جمل في

اسبوعيا
 4ساعات

اسبوعيا
 4ساعات

وجود حروف الجر
جمل متنوعة في كال اللغتين عن كيفية ترجمة ىذا الفعل

كال اللغتين
امتحان

اسبوعيا
 4ساعات

جمل متنوعة بحسب اختالف الفواعل والصيغ الزمنية

اسبوعيا
 4ساعات

الزمنية في كال اللغتين
ترجمة جمل نطبق فيها ترجمة الصيغتين Para/para

اسبوعيا
 4ساعات

جمل متنوعة للتعرف على الصيغ الفعلية المختلفة وكيفية

16

اسبوعيا
 4ساعات

المفعولين وكيفية ترجمتها في كال اللغتين
عملية تطبيق شفوي وتحريري لما تم ذكره عن الموضوع

18

اسبوعيا
 4ساعات

11
12
13
14

اسبوعيا
 4ساعات

اسبوعيا
 4ساعات

15

اسبوعيا
 4ساعات

17

اسبوعيا
 4ساعات

19

اسبوعيا

للتعرف على صيغ االجبار المختلفة وكيفية ترجمتها
التعرف على كيفية ترجمة الجملة او النص عند تغير الصيغ

 queوالتعرف على االختالف بينهما اثناء الترجمة
تطبيغ تراجم مختلفة عما تم ذكره انفا

ترجمتها في كال اللغتين مع وجود ضمائر المفعول بو
جمل متنوعة عن الموضوع السابق مع استخدام ضمائر

السابق
امتحان

جمل متنوعة للتعرف على الترجمة الصحيحة للجمل
المتضمنة لالسماء الموصولة في كال اللغتين

اسم الوحدة او الموضوع
مفهوم الترجمة وانواعها
الجملة العربية واالسبانية ومكوناتها
التطبيق على جمل اسبانية وعربية
الوزارات واالحزاب والمنظمات و الدول وصفات
مواطنيها

ترجمة جمل من االسبانية الى العربية وبالعكس
ترجمة جمل افعال الكينونة والوجود
ترجمة جمل حروف الجر
ترجمة الفعل الناقص  Gustarبأختالف الصيغ
الزمنية

ترجمة جمل من االسبانية الى العربية وبالعكس
امتحان الشهراالول – الفصل االول
ترجمة صيغ االجبار بأختالف الصيغ الزمنية
ترجمة جمل الماضي والحاضر والمستقبل
ترجمة الجمل الدالة على الغاية والهدف
ترجمة جمل في كال اللغتين ونص من االسبانية الى

طريقة التعلم
القاء المحاضرة شفويا
وتحريريا على السبورة
القاء المحاضرة شفويا
وتحريريا على السبورة
واجب صفي على

السبورةوبيتي في كراستو
واجب صفي على
السبورةوبيتي في كراستو
واجب صفي على
السبورةوبيتي في كراستو
واجب صفي على
السبورةوبيتي في كراستو
القاء المحاضرة شفويا
وتحريريا على السبورة
القاء المحاضرة شفويا

وتحريريا على السبورة
عملي على السبورة يؤديو
الطالب بنفسو
امتحان
القاء المحاضرة شفويا
وتحريريا على السبورة
واجب صفي على

السبورةوبيتي في كراستو
القاء المحاضرة شفويا
وتحريريا على السبورة
واجب صفي على

العربية عن المواضيع السابقة
ترجمة الصيغ الفعلية المختلفة مع ضمائر المفعول بو

السبورةوبيتي في كراستو
القاء المحاضرة شفويا

المفعول بو المباشر وغير المباشر

وتحريريا على السبورة
عملي على السبورة يؤديو

المباشر وغير المباشر
ترجمة الجمل االمرية المثبتة والمنفية مع ضمائر
ترجمة جمل من االسبانية الى العربية وبالعكس
امتحان الشهرالثاني– الفصل االول
ترجمة جمل الربط

وتحريريا على السبورة
القاء المحاضرة شفويا

الطالب بنفسو
امتحان

القاء المحاضرة شفويا
وتحريريا على السبورة

طريقة التقييم
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبار تحريري على الورق
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبار تحريري على الورق
اختبارات شفوية وتحريرية

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 4ساعات

جمل متنوعة للتعرف على ترجمة للجمل المتضمنة لالسماء

اسبوعيا
 4ساعات

الموصولة مع حروف الجر في كال اللغتين
تطبيغ تراجم مختلفة عما تم ذكره انفا

اسبوعيا
 4ساعات

جمل متنوعة لتعليم الطالب عن االختالف في الترجمة لكال

اسبوعيا
 4ساعات

الصيغتين
عملية تطبيق شفوي وتحريري لما تم ذكره عن المواضيع

اسبوعيا
 4ساعات

السابقة في كال اللغتين
امتحان

اسبوعيا
 4ساعات

جمل يالحظ الطالب فيها االختالف في عملية الترجمة بين

اسبوعيا
 4ساعات

الفعلين سواء في االسبانية او العربية
التعرف على اختالف الترجمة بين الصيغتين المعلومة

اسبوعيا
 4ساعات

والمجهولة في كال اللغتين
عملية تطبيق شفوي وتحريري لما تم ذكره عن المواضيع

اسبوعيا
 4ساعات

السابقة في كال اللغتين
التعرف على االختالف والتشابو عند الترجمة في كال

اسبوعيا
 4ساعات

اللغتين
عملية تطبيق شفوي وتحريري لما تم ذكره عن الموضوع

اسبوعيا
 4ساعات

السابق في كال اللغتين
امتحان

القاء المحاضرة شفويا

ترجمة جمل الربط مع بعض حروف الجر

وتحريريا على السبورة
القاء المحاضرة شفويا

ترجمة جمل في كال اللغتين ونص من االسبانية الى
العربية عن المواضيع السابقة
ترجمة االرقام الرومانية وترجمة الصيغ
Antes de y Después de
ترجمة جمل في كال اللغتين ونص من االسبانية الى

وتحريريا على السبورة
عملي على السبورة يؤديو

العربية عن المواضيع السابقة

الطالب بنفسو

امتحان الشهراالول – الفصل الثاني

امتحان

ترجمة الصيغ الفعلية
parecer y parecerse

القاء المحاضرة شفويا

ترجمة الجمل المبنية للمعلوم و للمجهول
ترجمة جمل من االسبانية الى العربية وبالعكس

وتحريريا على السبورة
القاء المحاضرة شفويا

وتحريريا على السبورة
القاء المحاضرة شفويا
وتحريريا على السبورة
عملي على السبورة يؤديو
الطالب بنفسو
القاء المحاضرة شفويا

ترجمة صيغ المقارنة والتفضيل
ترجمة جمل في كال اللغتين ونص من االسبانية الى

وتحريريا على السبورة
واجب صفي على

العربية عن المواضيع السابقة

السبورةوبيتي في كراستو

امتحان الشهرالثاني– الفصل الثاني

امتحان

اسبوعيا

31
32

12.انثنْح انرذرْح
1ـ انكرة انًقشسج انًطهٌتح

ال يوجد

2ـ انًشاجع انشئْسح (انًصادس)

1. Dos mundos-terrell Andre
Munoz 1997.
2. ¿Sabías que? – Van
Patten Ballman 2003.
3. Gramática Española por
niveles-Manuel
Martí
Sánchez y otros.
4. Problemas
de
la
traducción – Fundación
Alfonso X El Sabio 1983.
5. Curso de árabe por
Ahmad Heikal.
6. Juan A. Macias Amoretti
"Existencialismo
y
anarquismo:
dimensión
política
fundamento
filosófico.
Traducción

اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبار تحريري على الورق
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبارات شفوية وتحريرية
اختبار تحريري على الورق

critica de un artículo de
Muhammad Sabila " EN
MEAH; Vol. 62 (2013),
PP. 201-207.
7. Mercedes del Amo: "La
traducción al español de
la literatura marroquí en
árabe" EN MEAN, Vol.
59 (2010), PP. 239-257.
8. La coordinación entre la
lengua española y la árabe
estudio comparativo .

اـ انكرة ًانًشاجع انرِ ٌّصَ تيا
( انًجالخ انعهًْح  ,انرقاسّش ) ....,

الصحف احمللية واالسبانية على اختالف مواضيعها السياسية واالجتماعية
واالقتصادية وغريها.

ب ـ انًشاجع االنكرشًنْح ,يٌاقع االنرشنْد

مواقع االنرتنيت اخلاصة بالرتمجة اسباين –عريب وبالعكس.

.11

.12

خطح ذطٌّش انًقشس انذساسِ

 االسرعانح تكم يا ىٌ جذّذ ًيسرذذز فِ انرشجًح . -ذنٌّع انًصادس ين كرة ًيقاالخ ىصذفْح فِ يخرهف انًٌاضْع.

