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 تمفظ  اســــم المــــــــادة

   سنوي#     فصمي    النظــام الــدراسـي

 

 

 اهــــداف المـــــادة

 

 كيفية لفظ األصوات الساكنة والعمة في المغة االسبانية بصورة صحيحة 
 .ومعرفة التصنيف الصوتي لكل حرف

Cómo pronunciar correctamente los consonantes y 

vocales en la lengua española y saber la clasificación  de 

los fonemas consonánticos. 
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 المصادر الخارجية

 

   مصادر من االنترنت 

  

 الفصميتقديرات النظام 
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 المختبر نظري
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 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية
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 معمومات اضافية

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
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الحظات ـالمادة العلمية ـالمادة النظرية ـالم

  األبجدية االسبانية 1

el abecedario español 

 الجزء االول  

  األحرف الساكنة 2

los consonantes 

  

  احرف العلة 3

 Las voacales 

  

   تمارين حول المواضيع  4

  المقاطع الصوتية 5

las sílabas 

  

6 
  تصنيف الصوتيات الساكنة 

clasificación de los fonemas 

consónanticos del español 

 الجزء الثاني 

    تمارين حول المواضيع 7

8 /p/ -   /b/-  /m/   

9 /f/   

10 /Ɵ/   

11 /t/  - /d/   

12 /s/ - /l/  -/r/ - /ȓ/ - /n/   

13 /ĉ/ - /y/ -/ļ/ - /ņ/   



 

14 /k/ -  /x/   

15 /g/   

   امتحان الفصل األول  16

 التصنيف الصوتي ألحرف العلة  17

clasificación de los fonemas 

vocálicas  del español 

 الجزء الثالث 

   تمارين حول المواضيع 18

  االدغام 19

El diptongo 

  

20 
احرف العلة الثالثة التي يرسم بها صوت  

 واحد

El triptongo 

  

   تمارين حول المواضيع  21

 التقطيع الصوتي   22

La división sílabica 

 الجزء الرابع 

   تمارين حول المواضيع 23

24 

 Clasificación de palabras por el 

número de sílabas 

 تصنيف الكلمات حسب عدد مقاطعها الصوتية

  

   تمارين حول المواضيع 25

   امتحان الفصل الثاني 26

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  



 
 


