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الجامعة األردنية- مركز اللغات

تعليامت امتحانات الكفاءة لطلبة البكالوريوس

باللغتني العربية واإلنجليزية 2009/2010

-1  يجلس الطالب يف املقعد املخصص له حسب األرقام يف كشوف األسامء امللصقة عىل باب املخترب؛ فمثالً الطالب رقم )1( يجلس أمام الحاسوب رقم )1(، والطالب 

رقـم )5( يجلس أمام الحاسوب رقـم )5( وهكذا.

-2  يُحرم من االمتحان ويعّد راسباً فيه كل من يحاول الغش.

-3  مينع إدخال القواميس )العادية وااللكرتونية( أو الكتب أو النرشات أو قصاصات الورق بأشكالها املختلفة أو الهواتف الخلوية أو اآلالت الحاسبة.

-4  متنع األسئلة منعاً باتاً بعد بدء االمتحان.

-5  تعليامت االمتحان موضحة يف مطلع كل جزء منه ، وكل سؤال يظهر منفرداً عىل الشاشة ومعه التعليامت الالزمة.

-6  مُيكنك أن تنتقل من سؤال للتايل أو أن تعود للسابق بواسطة األزرار ) next ( التايل أو ) previous ( السابق.

-7  تأكد أنك أجبت عن كل األسئلة ، وراقب الوقت.

-8  تذكر أن وقت االمتحان محدود، وسيتوقف برنامج الحاسوب عند انتهاء الوقت ولن تستطيع العودة ألي سؤال بعد ذلك.

-9  عدم إدخال الرقم الجامعي عند الجلوس أمام جهاز الحاسوب حتى صدور تعليامت بذلك.

-10  وضع الهوية الجامعية عىل طاولة الحاسوب.

-11  إذا كان الجهاز معطالً انتقل تلقائياً إىل الجهاز األخري يف املخترب.
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الجامعة األردنية- مركز اللغات

دليل الطالب إىل امتحان الكفاية اللغوية باللغة العربية

أأوالً: معلومات هامة:

-1 االمتحــان إلزامــي للطلبــة الجــدد جميعهــم، املقبولــني يف الجامعــة األردنيــة الفصــل األول للعــام الجامعــي 2017/ 2018. ويُســتثنى مــن ذلــك الطلبــة 

ــن ســيتقدموا لالمتحــان  ــة غــري العــرب الذي ــة. ويُســتثنى الطلب ــة باللغــة العربي ــة اللغوي ــون مــن جامعــات رســمية ونجحــوا يف امتحــان الكفاي املنقول

التصنيفــي باللغــة العربيــة يف مركــز اللغــات مطلــع هــذا الفصــل مــن تقديــم امتحــان الكفايــة  باللغــة العربيــة، وعليهــم تقديــم امتحــان الكفايــة باللغــة 

اإلنجليزيــة فقــط.

-2 يُعفــى الطالــب مــن دراســة مــاديت اللغــة العربيــة إذا حصــل عــىل عالمــة ال تقــل عــن )%75(  أّمــا إذا حصــل عــىل عالمــة )%74-50( فعليــه دراســة 

مــادة مهــارات اللغــة العربيــة ويعــد الطالــب  راســًبا إذا حصــل عــىل عالمــة أقــل مــن 50%.

-3 تعتــرب مــادة أساســيات اللغــة العربيــة متطلــب ســابق  ملــادة مهــارات اللغــة العربيــة وال يســتطيع الطالــب دراســة املــادة إال بعــد اجتيــاز متطلبهــا 

الســابق بنجــاح.

-4 يعــّد الطالــب املتغيــب عــن االمتحــان  راســبا فيــه وعليــه دراســة مــاديت أساســيات اللغــة العربيــة )3201099( و مهــارات اللغــة العربيــة )3201100( 

وفقــا لتعليــامت الجامعــة املعمــول بهــا.

-5 الحضور قبل موعد جلسة االمتحان بربع ساعة عىل األقل.

-6 إحضار إثبات شخصية: هوية األحوال املدنية أو جواز السفر. ولن يسمح للطالب الذي ال يحمل إثبات شخصية بالتقدم لالمتحان.

-7 مينع إدخال القواميس )العادية وااللكرتونية( أو الكتب أو النرشات أو قصاصات ورق بأشكالها املختلفة.

-8 مينع إدخال الهواتف الخلوية إىل مخترب االمتحان.

-9 عدم إدخال الرقم الجامعي عند الجلوس أمام جهاز الحاسوب حتى صدور تعليامت مرشف املخترب.

-10 وضع إثبات الشخصية أمام الطالب عىل طاولة الحاسوب.

-11    متنع األسئلة منعاً باتاً عند بدء االمتحان.
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-12    تبليغ مرشف املخترب عن أي خلل فني يف جهاز الحاسوب برفع اليد ودون إزعاج الطلبة.

-13   تعليامت أسئلة االمتحان موضحة يف مطلع كل جزء منه،  وكل سؤال يظهر منفرداً عىل الشاشة ومعه التعليامت الالزمة .

-14   مُيكنك أن تنتقل من سؤال إىل آخر أو أن تعود إىل السابق بواسطة األزرار ) next ( التايل أو ) previous ( السابق.

-15    تأكد من أنك أجبت عن كل األسئلة  بالضغط عىل زر تقرير.

-16    تذكــر أن وقــت االمتحــان محــدود، وســيتوقف برنامــج الحاســوب عنــد انتهــاء الوقــت. وميكنــك أن تتابــع الوقــت املتبقــي لــك مــن خــالل التوقيــت 

املعلــن عــىل الجانــب األيــر يف أســفل الشاشــة.

-17   يُحرم من االمتحان ويعّد راسباً فيه كل من يحاول الغش.

-18   ال تناقش أسئلة االمتحان أو تراجع.

-19   ال يجوز إعادة االمتحان بعد تقدميه.

ثانياً: مكونات امتحان اللغة العربية :

•       مدة االمتحان )40( دقيقة ويتكون من )50( سؤاال موضوعيا باالختيار من متعدد عىل النحو التايل:

الجزء األول - االستيعاب والتحليل والتذوق: )10( أسئلة )لكل سؤال عالمتان(

مثال : يقال : » :أكل الدهر عليه ورشب » ملن :

      أ- كرثت مصائبه         ب-أصيب مباله                ج-طال عمره

الجزء الثاين- التطبيقات اللغوية: )8( أسئلة )لكل سؤال عالمتان(:

مثال : إحدى الجمل اآلتية ال تتفق وأساليب الفصحى :

أ -     سوف أذهب إىل السوق.  

ب- سوف لن أذهب إىل السوق. 

  ج- لن أذهب إىل السوق.

الجزء الثالث- النحو والرصف: )14( أسئلة )لكل سؤال عالمتان(:
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مثال : الكلمة الصحيحة املناسبة للفراغ يف جملة » لعل لها ... وأنت تلوم » :

أ- عذٌر ) بالرفع (.

ب- عذراً ) بالنصب (.                

ج- عذٍر ) بالجر (.

الجزء الرابع- االمالء: )10( أسئلة )لكل سؤال عالمتان(:

مثال : الكلمة املناسبة للفراغ يف جملة » تسجل الجمعية العلمية ... االخرتاع » :

أ- براءات           ب- برآت               ج- برأات

الجزء الخامس- الرتقيم: )5( أسئلة )لكل سؤال عالمتان(:

مثال : وضعت عالمة الرتقيم صوابا يف جملة :

       أ- ما أحسَن محمداً !           

    ب- ما أحسَن محمٌد !     

    ج- ما أحسُن محمٍد !

الجزء السادس- املعاجم: )3( أسئلة )لكل سؤال عالمتان(:

مثال : األصل املعجمي لكلمة مزدهر :

أ- زهر           ب- دهر            ج- ازدهر
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دليل الطالب إىل امتحان الكفاية اللغوية باللغة االنجليزية

أوالً: معلومات هامة:

-1 االمتحــان إلزامــي للطلبــة الجــدد جميعهــم، املقبولــني يف الجامعــة األردنيــة الفصــل األول للعــام الجامعــي 2017/ 2018 . ويُســتثنى مــن ذلــك الطلبــة 

املنقولــون مــن جامعــات رســمية ونجحــوا يف امتحــان الكفايــة اللغويــة باللغــة االنجليزيــة. 

-2 يُعفــى الطالــب مــن دراســة مــاديت اللغــة االنجليزيــة إذا حصــل عــىل عالمــة ال تقــل عــن )%75( أّمــا إذا حصــل عــىل عالمــة )%74-50( فعليــه دراســة 

مــادة مهــارات اللغــة االنجليزيــة ويعــد الطالــب راســًبا إذا حصــل عــىل عالمــة أقــل مــن 50%.

ــاز  ــة وال يســتطيع الطالــب دراســة املــادة إال بعــد اجتي ــة متطلــب ســابق  ملــادة مهــارات اللغــة االنجليزي ــرب مــادة أساســيات اللغــة االنجليزي -3 تعت

ــا الســابق بنجــاح. متطلبه

ــة  ــة االنجليزي ــارات اللغ ــة )3202099( و مه ــة االنجليزي ــيات اللغ ــاديت أساس ــة م ــه دراس ــه وعلي ــًبا في ــان راس ــن االمتح ــب ع ــب املتغي ــّد الطال -4 يع

ــا. ــول به ــة املعم ــامت الجامع ــا لتعلي )3201100( وفق

-5 الحضور قبل موعد جلسة االمتحان بربع ساعة عىل األقل.

-6 إحضار إثبات شخصية: هوية األحوال املدنية أو جواز السفر. ولن يسمح للطالب الذي ال يحمل إثبات شخصية بالتقدم لالمتحان.

-7 مينع إدخال القواميس )العادية وااللكرتونية( أو الكتب أو النرشات أو قصاصات ورق بأشكالها املختلفة.

-8 مينع إدخال الهواتف الخلوية إىل مخترب االمتحان.

-9 عدم إدخال الرقم الجامعي عند الجلوس أمام جهاز الحاسوب حتى صدور تعليامت مرشف املخترب.

-10 وضع إثبات الشخصية أمام الطالب عىل طاولة الحاسوب.

-11    متنع األسئلة منعاً باتاً عند بدء االمتحان.

-12    تبليغ مرشف املخترب عن أي خلل فني يف جهاز الحاسوب برفع اليد ودون إزعاج الطلبة.

-13   تعليامت أسئلة االمتحان موضحة يف مطلع كل جزء منه، وكل سؤال يظهر منفرداً عىل الشاشة ومعه التعليامت الالزمة.

-14   مُيكنك أن تنتقل من سؤال إىل آخر أو أن تعود إىل السابق بواسطة األزرار )next( التايل أو )previous( السابق.

-15    تأكد من أنك أجبت عن كل األسئلة بالضغط عىل زر تقرير.
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-16تذكــر أن وقــت االمتحــان محــدود، وســيتوقف برنامــج الحاســوب عنــد انتهــاء الوقــت. وميكنــك أن تتابــع الوقــت املتبقــي لــك مــن خــالل التوقيــت 

املعلــن عــىل الجانــب األيــر يف أســفل الشاشــة.

-17   يُحرم من االمتحان ويعّد راسباً فيه كل من يحاول الغش.

-18   ال تناقش أسئلة االمتحان أو تراجع.

-19   ال يجوز إعادة االمتحان بعد تقدميه.

ثانياً: مكونات امتحان اللغة االنجليزية :

* مدة االمتحان )40( ويتكون من )50( سؤاال موضوعيا باالختيار من متعدد وهي يف خمسة أجزاء عىل النحو التايل :

:Language Use الجزء األول االستعامل اللغوي

- وفيه ) 18 ( سؤاالً متتحن الرتاكيب والقواعد اللغوية الشائعة، وهو نوعان: النوع األول )12 سؤال( االختيار الصائب من متعدد ، مثال :

                     ?Did they ------ tennis last Saturday   1-  

 d- plays       c-   playing   b-   play       a-   played        

- والنوع الثاين )6 أسئلة( التعرف عىل الخطأ يف عبارة مفيدة، مثال : 

 .Rami shouldn’t takes too much luggage; he’ll stay there for only two days 2-

d- only    c- stay    b- much        a- takes        

الجزء الثاين: املفردات Vocabulary : وفيه ) 15 ( سؤاالً. وهو نوعان : األول )8 أسئلة( امأل الفراغ ، مثال :

.Amman is the -------- of Jordan 3-

d-   main  c-   capital  b-   principal  a-    nation        

 والثاين )7 أسئلة(: اختيار الكلمة املرادفة لكلمة تحتها خط ، مثال :
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.The food which people eat is converted into energy   4-

 a-   revealed 

b-   completed

 c-   introduced

 d-   transformed

الجــزء الثالــث: االســتنتاج وإعــادة صياغــة املعنــى Restatement  & Inference  وفيــه ) 5 ( أســئلة وميتحــن فهــم الجملــة كاملــة مــن حيــث املعنــى 

واملبنــى ، مثــال:

.He makes a better husband than a father       5-

.a-     He tries to be a good husband than a father

.b-     Her father is better than her husband

.c-     He is not a very good father

.d-     Fathers are usually good husbands

الجزء الرابع: Cloze Test وفيه ) 6 ( أسئلة :

وفيه ملء الفراغات يف نصني قصريين بالكلمة املناسبة من أربعة خيارات بواقع 3 فراغات لكل نص ، مثال :

.You can catch the bus at the ----- on the corner     6-

a-     board          b-     stop      c-     pole      d-    signal   

الجزء الخامس: القراءة االستيعابية Reading Comprehension  وفيه ) 6 ( أسئلة :

وفيه إجابة أسئلة بناًء عىل قراءة )3( نصوص قصرية مختلفة بواقع سؤالني لكل نص، مثال :

  :The main idea in the paragraph is     7-

----- -a-   -----       b-   -----      c-   -----      d   
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»تعليامت امتحان الكفاءة الحاسوبية لطلبة البكالوريوس

 يف الجامعة األردنية«

صادرة عن مجلس العمداء استناداً إىل نص املادة )17 – ب – 11( 

من قانون رقم )20( لسنة 2009 )قانون الجامعات األردنية وتعديالته(

املــادة )1(: تُســمى هــذه التعليــامت )تعليــامت امتحــان الكفــاءة الحاســوبية لطلبــة البكالوريــوس يف الجامعــة األردنيــة( وتُطبــق عــىل الطالبــة 

املقبولــني للعام الجامعــي 2014/2015. 

ــواردة إزاء كل منهــا مــا مل تــدل القرينــة عــىل  ــارات التاليــة حيثــام وردت يف هــذه التعليــامت املعــاين ال املــادة )2(: يكــون للكلــامت والعب

خــالف ذلــك: 

الجامعة:    الجامعة األردنية    

الرئيس:          رئيس الجامعة األردنية   

كلية امللك عبد الله الثاين لتكنولوجيا املعلومات الكلية:      

عميد كلية امللك عبد الله الثاين لتكنولوجيا املعلومات العميد:      

قسم أنظمة املعلومات الحاسوبية     القسم:     

امتحان الكفاءة الحاسوبية لطلبة البكالوريوس يف الجامعة                االمتحان:   
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املادة )3(: أ. يُعقد االمتحان لجميع الطلبة املقبولني لدرجة البكالوريوس.

ب. يٌعقد االمتحان للطالب بعد قبوله مبارشة وملرة واحدة فقط ويف موعد تحدده الكلية.  

ج. يُعترب الطالب راسباً إذا مل يتقدم لالمتحان يف الفصل الذي ُقبل فيه.  

املادة )4(: تُستويف من الطالب رسوم االمتحان عىل النحو التايل:

أ. سبعة دنانري من الطالب الذي يدفع رسومه بالدينار األردين.  

ب. عرشون دوالر أمرييك من الطالب الذي يدفع رسومه بالدوالر األمرييك.  

املادة )5(: يُصنف الطلبة املتقدمون لالمتحان يف ضوء نتائجهم إىل فئتني: 

أ. ناجــح: ويُعفــى الطالــب مــن دراســة مهــارات الحاســوب االســتدراكية )190299( ويــدرس املهــارات الحاســوبية للكليــات اإلنســانية    

)1942102( أو املهــارات الحاســوبية للكليــات العلميــة )1931102( أو املهــارات الحاســوبية للكليــات الطبيــة )1902103( حســب تخصصه.

ب. راســب: وعــىل الطالــب دراســة مــادة مهــارات الحاســوب االســتداركية )1902099( والنجــاح فيهــا قبــل أن يســجل مــادة  املهــارات   

ــات  ــوبية للكلي ــارات الحاس ــة )1931102( أو امله ــات العلمي ــوبية للكلي ــارات الحاس ــانية )1942102( أو امله ــات اإلنس ــوبية للكلي الحاس

ــب تخصصــه. ــة )1902103( حس الطبي

املــادة )6(: أ. يُشــكل العميــد لجنــة متخصصــة مــن قســم أنظمــة املعلومــات الحاســوبية يف الكليــة ممــن لديهــم خــربة كافيــة يف مثــل هــذه 

االمتحانــات لوضــع أســئلة االمتحان.

ب. يُشكل العميد لجنة برئاسة نائب العميد لإلرشاف عىل عقد وإدارة االمتحان.  

املادة )7(: أ.تقوم وحدة القبول والتسجيل بإرسال أسامء الطلبة املقبولني يف الجامعة إىل نظام االمتحانات املحوسبة آلياً.

ب. يٌعقد االمتحان محوسباً يف مختربات الجامعة.  

ج. تُرصــد نتيجــة االمتحــان للطلبــة آليــاً مــن خــالل نظــام االمتحانــات املحوســبة وتُرســل إىل نظــام عالمــات الطلبــة يف وحــدة القبــول   

والتســجيل.
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املادة )8(: يبت رئيس الجامعة يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.

املادة )9(: عميد الكلية ومدير وحدة القبول والتسجيل مسؤوالن عن تطبيق هذه التعليامت.


