
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الدراسات العليا –الجامعة األردنية 

 

 متحان الكفاية في اللغة العربية ) ُيقرأ بعناية فائقة(ا و اجراءاتدليل 

  

 -أوالً: معلومات هامة:

حسب نص المادة  ،الدراسات العليا جميعهم )الماجستير والدكتوراه( لطالباالمتحان إلزامي  .1

/ب من أسس امتحان الكفاية باللغة العربية: " يعفى من التقدم لالمتحان الطلبة غير 6

الناطقين بالعربية بما فيهم ممن هم من أصول عربية ويدرسون بلغات أخرى، على أن ال 

ادة امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها باللغة العربية وأي درجة يكون قد حصل على شه

 . "جامعية باللغة العربية

 ( عشرة دنانير.10تبلغ قيمة رسوم االمتحان ) .2

االمتحان بربع ساعة على األقل بعد أن يكون قد تعّرف الطالب  لحضور قبل موعد جلسةا .3

 مكان المختبر وطريق الوصول إليه سابقاً.  على

على الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة إحضار كتاب من عمادة شؤون الطلبة باسم  .4

 سمح له بدخول االمتحانالطالب الذي سيرافقه وإال لن ي

إحضار إثبات شخصية: الهوية الجامعية أو هوية االحوال المدنية أو جواز السفر، ولن يُسمح  .5

 للطالب الذي ال يحمل إثبات شخصية التقدم لالمتحان. 

تُحدد ساعة جلسة االمتحان لكل طالب والمختبر الذي سيتقدم فيه لالمتحان على الوصل  .6

 .المالي ويُمنع دخول أي طالب في جلسة غير جلسته

يُمنع إدخال القواميس ) العادية وااللكترونية( أو الكتب أو النشرات أو قصاصات ورق  .7

 بأشكالها المختلفة. 

 تغلق الهواتف الخلوية داخل مختبر االمتحان.  .8

عدم إدخال الرقم الجامعي عند الجلوس أمام جهاز  الحاسوب حتى صدور تعليمات مشرف  .9

 المختبر.

 الب على طاولة الحاسوب. يوضع إثبات الشخصية أمام الط .10

 تُمنع االسئلة منعاً باتاً عند بدء االمتحان.  .11

 أبلغ مشرف المختبر عن أي خلل فني في جهاز الحاسوب برفع اليد ودون إزعاج الطلبة.  .12

التالي   (nextيُمكنك أن تنتقل من سؤال غلى آخر أو أن تعود إلى سالسابق بواسطة األزرار) .13

 ( السابق. Previousأو )

 كد أنك أجبت عن كل االسئلة من زر تقرير.تأ .14



تذكر أن وقت االمتحان محدود، وسيتوقف برنامج الحاسوب عند انتهاء الوقت، ويمكنك أن  .15

 تتابع الوقت المتبقي لك من خالل التوقيت المعلن في أسفل الشاشة.

 يُحرم من االمتحان ويُعّد راسباً فيه كل من يحاول الغش. .16

 

 -ن:انياً: مكونات االمتحاث

 ( سؤاالً موضوعياً باالختيار من متعدد ولكل سؤال عالمتان. 50يتكون االمتحان من ) -

 

 :االستيعاب والتحليل والتذوق -الجزء األول

 مثال: يقال " " أكل الدهر عليه وشرف" لمن:

 طال عمره -جـ  أصيب بماله  -ب كثرت مصائبه   -أ

 

 التطبيقات اللغوية:  -الجزء الثاني

 الجمل اآلتية ال تتفق وآساليب الفصحى:مثال: إحدى 

 سوف أذهب إلى السوق.  -أ

 سوف لن أذهب إلى السوق. -ب

 لن أذهب إلى السوق.  -جـ 

 

 النحو والصرف: –الجزء الثالث 

 مثال: الكلمة الصحيحة المناسبة للفراغ في جملة " لعل لها ...وأنت تلوم":

 عذٌر.  -أ

 عذراً. -ب

 عذٍر.  -ج

 

 اإلمالء:  –الجزء الرابع 

 مثال: الكلمة المناسبة للفراغ في جملة " تسجل الجمعية العلمية ...االختراع":

 برأات. -ج برآت. -ب براءات. -أ

 



 عالمات الترقيم: -الجزء الخامس

 مثال: وضعت عالمة الترقيم صواباً في جملة:

 ما أحسَن محمداً! -أ

 ما أحسَن محمٌد! -ب

 ما أحسُن محمًد! -ج

 

 المعاجم: -الجزء السادس

 األصل المعجميع لكلمة مزدهر:مثال: 

 ازدهر -ج  دهر -ب زهر -أ

 

 روابط مفيدة لالمتحان: 

 http://www.drmosad.com/اللغة العربية  –موقع الدكتور مسعد محمد زياد  .1

 سعيد األفغاني: الموجز في قواعد اللغة العربية .2

 /http://www.islamguiden .com/arabi 

 الكتاب أونالين، ويمكن تحميله من مكتبة اإلبداع(كتاب اإلمالء الميسر ) يمكن قراءة  .3

/http://download-learning-pdf-ebboks.com/9786-free-book 

 

  

  


