كلية العلوم األساسية واإلنسانية
قسم اللغة العربية
امتحان الكفاءة  /اللغة العربية
أبنائي الطلبة األعزاء:
أهال وسهال بكم في رحاب الجامعة األلمانية األردنية ،ستجدون هنا التعليمات األساسية المتحان
الكفاءة في اللغة العربية ،ونبذة تعريفية عن طبيعة أسئلة االمتحان:
أوال :التعليمات األساسية:
 -1سيعقد امتحان الكفاءة /اللغة العربية ( ) the Arabic Placement testيومي االثنين الموافق
 6112 /1 /11واألحد الموافق .6112 /1 /62
 -6سيجد كل طالب منكم المعلومات حول موعد تقديم االمتحان ومكان تقديمة عبر ثالثة وسائل:

 لوحة إعالنات الكلية في الطابق األول مبنى ()H
GJU Website 
. University FB 
 -3ن حيطكم علما بضرورة تقديم االختبار كي يتسنى لكم التسجيل في مادة اللغة العربية (،) 111
ونحثكم على االستعداد لهذا االختبار جيدا؛ ألن عدم اجتيازه يلزمكم بمادة إضافية (اللغة العربية
 )11وهي مادة استدراكية.
 -4نرجو منكم الحضور قبل موعد االختبار بـ ( )12دقيقة إلى المكان المحدد لالمتحان وإحضار هوية

الجامعة األلمانية األردنية ،والحصول على (  ) GJU Emailوالرقم السري
( ) Passwordمن

كليتكم؛ ألن االمتحان محوسب،

مح
ولن َي ْس َ

البرنامج لك

بالدخول إلى صفحة االمتحان دونهما.
 -2ألي استفسار عن االمتحان يرجى مراجعة مكتب نائب العميد للتخصصات اإلنسانية في مبنى ()H
الطابق الرابع .

ثانيا  :طبيعة االمتحان :
يهدف االمتحان إلى قياس مستوى الطالب بمجموعة من المهارات اللغوية والمهارات

التواصلية ،وهنا سنركز على المعلومات العامة التي تحصل عليها خالل مراحل التعليم
المدرسية  ،وتقسم هذه المهارات المقيسة إلى ما يلي :
 االستيعاب القرائي  :أي وجود نص ما ويطرح عليه سؤال واإلجابة تعتمد على ذاكالنص المطروح .
 النحو  :سيعالج االمتحان القضايا العامة في النحو التي تخدم الطالب في حياته العمليةمثل الجمع والمفرد والمذكر لألسماء واألفعال وأنواع األفعال . . . .وغير ذلك
 الصرف  :سيعالج االمتحان القضايا العامة في الصرف العربي ،مثل المشتقات  :اسمالفاعل واسم المفعول واسم اآللة واسم الزمان واسم المكان . . .وغيرها.
 الداللة  :سيعالج االمتحان داللة األلفاظ ومعانيها ،وضبط الكلمات  ،وجذور الكلمات . . .وغيرها
 اإلمالء  :سيعالج االمتحان كتابة الهمزة المتوسطة وهمزة الوصل وهمزة القطع . . .وغيرها.

ووقفكم هللا لما فيه خير لكم
د .هيثم حماد الثوابية

