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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 كلية الدراسات العليا - اجلامعة األردنية
 

 (يقرأ بعناية فائقة  )دليل الطالب إىل امتحان الكفاية يف اللغة العربية 
 

 :معلومات هامة:  أوًال 

يعفى الطلبة غير الناطقين )جميعهم،  لطلبة الدراسات العليا اومتحان إلزامي -1
حسب نص  (أيدرسون بلغات  خرى (بما فيهم األصول العربية)بالعربية 
 .ب من  سس امتحان الكفاية باللغة العربية/5المادة 

 االمتحان بربع ساعة على األقل بعد أن يكون قد الحضور قبل موعد جلسة -2
 .على مكان ااملتت  وريي الوووو إليو سابقاً الطالب تعّرف 

. اهلوية اجلامعية أ  ىوية األحواو اادنية أ  جواز السفر: إحضار إثبات شخصية -3
 . لن يسمح للطالب الذي ال حيمل إثبات شملصية بالتقدم لالمتحان

 الذي سيتقدم فيو لالمتحان حمددة ساعة جلسة اومتحان لكل طالب أالمختبر -4
 .من ِقبل كلية الدراسات العليا  معلنة على موقع الكلية

أ  الكتب أ  النشرات أ   (العادية  االلكرت نية) يمنع إدخال القواميس -5
 .قصاوات  رق بأشكاهلا ااملتلفة

 .داخل خمتت االمتحانتغلق الهواتف الخلوية  -6

 إدخاو الرقم اجلامعي عند اجللوس أمام جهاز احلاسوب حىت ود ر عدم -7
 .تعليمات مشرف ااملتت

 .يوضع إثبات الشملصية أمام الطالب على وا لة احلاسوب -8
 . األسئلة منعاً باتاً عند بدء االمتحانتمنع -9

أبلغ مشرف ااملتت عن أي خلل فين يف جهاز احلاسوب برفع اليد  د ن إزعاج  -10
 .الطلبة



 2 

ُُيكنك أن تنتقل من سؤاو إىل آخر أ  أن تعود إىل السابي بواسطة األزرار  -11
(next)   التايل أ(previous) السابي. 

 .تأكد أنك أجبت عن كل األسئلة من زر تقرير -12

. تذكر أن  قت االمتحان حمد د،  سيتوقف برنامج احلاسوب عند انتهاء الوقت -13
 . ُيكنك أن تتابع الوقت ااتبقي لك من خالو التوقيت ااعلن يف أسفل الشاشة

 . حُيرم من االمتحان  يعّد راسباً فيو كل من حيا و الغش -14

 

 :مكونات اومتحان: ثانياًال 
  سؤاالً موضوعيا باالختيار من متعدد  لكل سؤاو  (50)يتكون االمتحان من

 .عالمتان
 :اوستيعاب أالتحليل أالتذأق- الجزء األأل

 :ان" أكل الدىر عليو  شرب: "يقاو: مثاو

 واو عمره-أويب مبالو  ج-كثرت مصائبو   ب-       أ

 :التطبيقات اللغوية- الجزء الثاني

 :إحدى اجلمل اآلتية ال تتفي  أساليب الفصحى: مثاو

   .سوف أذىب إىل السوق - أ

  . سوف لن أذىب إىل السوق-ب

 .لن أذىب إىل السوق- ج  

 :النحو أالصرف- الجزء الثالث

 ": أنت تلوم... لعل هلا "الكلمة الصحيحة ااناسبة للفراغ يف مجلة : مثاو
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 .عذٌر - أ

 .  عذراً - ب

 .عذرٍ - ج

 :اإلمالء- الجزء الرابع

 ":االخرتاع... تسجل اجلمعية العلمية "الكلمة ااناسبة للفراغ يف مجلة : مثاو

 برأات- برآت    ج- براءات     ب- أ

 :عالمات الترقيم- الجزء الخامس

 : ضعت عالمة الرتقيم ووابا يف مجلة: مثاو

 !  ما أحسَن حممداً -        أ

 ! ما أحسَن حممٌد -     ب

 !ما أحسُن حممٍد -     ج

 :المعاجم- الجزء السادس

 :األول ااعجمي لكلمة مزدىر: مثاو

 ازدىر- دىر  ج- زىر    ب- أ

 :رأابط مفيدة لالمتحان
 /http://www.drmosad.com. اللغة العربية- موقع الدكتور مسعد حممد زياد. 1

 /http://www.islamguiden.com/arabi. ااوجز يف قواعد اللغة العربية: سعيد األفغاين. 2

 (ُيكن قراءة الكتاب أ نالين،  ُيكن حتميلو من مكتبة اإلبداع)كتاب اإلمالء اايسر . 3
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