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 في جامعة اليرموك امتحان المستوىب ةالتعليمات الخاص

 

 الطلبة أعزائي

 

ومهةةارات  االنجليزيةةةاللغة والعربية،  هذه المعلومات الواردة هنا مهمة جدا بالنسبة المتحانات مستوى اللغة

 الحاسوب.

 

 

  معلومات عامه   - أ 

 
 من يتقدم لالمتحــــان ؟ أوال:

 .خ قبول الطالب، خالل السنة األولى من تاريمقبولين في الجامعةلكافة الطلبة المستجدين ا    

 

 ماذا يشمل امتحان  المستوى؟    ثانيا:

    وامتحةةان        غةةا االنجليزيةةا لامتحةةان ال،يغطي امتحان المستوى ثالثة امتحانات هي : امتحان اللغةةا العربيةةا           

 مهارات الحاسوب .

 

 ؟ االمتحان الى ماذا يهدف    : ثالثا

العربيةةة،  اللغةةيغطيهةةا وهةةي التةةي  الثالثةةةعات وفةةي كةةض مومةةول مةةن المومةة  قياس مستوى الطالب            

 اللغة االنجليزيا ومهارات الحاسوب. نامتحا

 

 

 رابعا :   متى يعقد االمتحان ؟

، ويةةتع عقةةد ب المسةةتجدينطةةالللبدايةةة الل ةةض األول وبدايةةة الل ةةض الثةةاني  مرتين في العام الدراسي :            

 ب الحاجة ويعلن عنها عبر االيميض للطالب.جلسات متلرقة حس

 

 اين يعقد االمتحان ؟  خامسا : 

إعةةالن علةةى ، ويعلن عنها في قةةوائع عبةةر في مختبرات الحاسوب الموزعا في كليات الجامعا المختللا             

 موقع الجامعة واإليميض الجامعي للطالب.

 

 ما هي مدة االمتحان ؟    : سادسا

 .ون ف  ةساع              

 

 تفعل قبل بداية االمتحان ؟ عليك أن ماذا   سابعا :

 ، ة الموجةود حسةب البيانةات  لةا ورقع الجهاز المخ ة  ان االمتحانمكبموعد و الطالب تقيدي •

هةاز الج غيةر جهةاز اسةتخدام  أو أخةرىفةي قاعةة  علما انا لةن يسةمل للطالةب بتقةديع االمتحةان

 .لا المخ  

 بالتقةدم  يسةمل للطالةب ال ذلة  وبدون ،المدنية األحوالهوية   أوالهوية الجامعية  إحضاريجب  •

 . .األسباب مهما كانت لالمتحان

 االمتحان.ن ف ساعة من موعد بدء ال يسمل ألي طالب بدخول االمتحان بعد  •

 قاعات االمتحان . النقالة إلى الهواتف إدخال يمنع •

 

 االمتحان ؟ تفعل اثناء عليك ان  ماذا   :ثامنا 

 

•  
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السر التيي تعطيم ميب قبيل المراقيب ييوم ا مت ياب  لمةوك الرقم الجامعييقوم الطالب بإدخال  •
 .Enter ضغط علم الزريوبعد ذلك 

فةةي احةةد  للبةةدء Startويقةةوم بالضةةغى علةةى زر  واالسةةع، يتأكةةد الطالةةب مةةن الةةرقع الجةةامعي •

مةن  هنالة  زر بةدء لكةض امتحةان يكةون ثحية  ،ترتيةب الةذي يريةده االمتحانات الثالثة حسةب ال

 امتحانات المستوى الثالثة.

 ئلة واالستلسارات خالل فترة االمتحان.ساالجميع تمنع  •

لينتقيل   nextعليم زرالضيغط طريي   عيبيمكب للطالب التنقيل بييب اسي لة نايم الموضيو   •
 Finish ند الضغط علم زرع. وللسؤال الساب   ليعود Previous علم زرللسؤال التالي و

لنام الموضو   العودة كب  يث  يم.ناسه ا مت ابمب موضاعات  الموضو  التالي إلمينتقل 
 .مره اخرى

 ،تحذيريةةتظهةر رسةالة  Finishالضةغى علةى زر  عنةداالسئلا دون اجابةا  في حالة ترك احد •

،انتبةةا إلةةى  لسةةلال علةةى هةةذا ا الالجابةة  يسةةمل لةة  بةةالعودة ف Cancelضةةغى علةةى زر ت هادعنةة  

 .المومول التالي إلىحيث ينقل   OKزر ى الضغى عل

مةع  األخيةرة لتظهةر الااةةة       Finishنقةوم باختيةار الةزر  المواميععند االنتهاء من جميع  •

لكةض  بان هذه الااةةة سةوت تظهةر وباةكض تلقةائي عنةد انتهةاء الوقةت المحةدد النتيجة مع العلع 

 امتحان.

الختيةار احةد باةكض تلقةائي إلةى ةاةةة البدايةة يعيةدك النظةام د االمتحانةات عند االنتهاء من احة  •

 ة.المتبقياالمتحانات 

 

 ماذا اذا لم يتقدم الطالب لالمتحان ؟    تاسعا :

 الح ول على موعد جديديتخلف عن االمتحان ال يسمل لا بالتقدم لالمتحان مره اخرى اال بعد   من       

 .خ االمتحانب بعد مضي يوم على تخللا عن تاريلالخاص بكض طا من خالل نظام معلومات الطلبة

 (.الطالب يلقد حقة في التقدم المتحانات المستوى بعد انقضاء السنة األولى من تاريخ قبولا ا أن)علم  

 

 عاشرا: ماذا لو رسبت في االمتحان ؟ 

 سةاعات مثةض 3فةع رسةوم دة دراسة المسةا  وديتوجب إعااحد االمتحانات  يفي حالة الرسوب ف         

 .مسا  اخر من ممن الخطة اي

 .و ال تحسب من ممن ساعات التخ  لكض مسا   ساعات  3المواد االستدراكية تكون          

  . 099ستدراكيا .. يكون اسع المادة متبوعا برقع تسمى هذه المادة مساقا ا         

يةدل  099اي ان الةرقع   ،AL 099 عربةي، الEL 099، االنجليةزي  COMP 099الحاسةوب           

 .على المادة االستدراكية

  

 مكونات االمتحان -ب 

 

 وهي:الكلي  االمتحانمن زمن  قيقاد30منها  ءيخ   لكض جز،  أجزاءثالثة  الى  االمتحان ع ينقس

 امتحان اللغة العربية .1

 امتحان اللغة األنجليزيا .2

 امتحان الحاسوب .3

 

 محتويات كض جزء هي حسب التالي : أنعلما 

 

   امتحان اللغة العربية -1
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 .أربع إجابات متعدد ولكض سلال من نول اختيار منسلاال  ثالثونوعددها  األسئلة جميع تكون •

 .AL099من مسا   المستوى امتحان% أو أكثر في 50يح ض على عالمة  يعلى من •

 مواميع هي: ثمانية  األسئلةتغطي  •

معرفة الطالب في قضاياالتركيب القواعدي للجملةا كمةا تعلمهةا فةي  الى قياسدت ويه:النحو -1

 المدرسا.

 

االةةتقا  و قياس معرفة الطالب بما لا صةلا ببنيةة الكلمةا مةن حيةث  ال رت:  ويهدت الى -2

 الميزان ال رفي .

 

للا مثض كتابةة ويهدت الى  قياس معرفة الطالب بما لا صلا بالقضايا االمالئيا المخت اإلمالء: -3

 الهمزه باةكالها المختللا و بعض األصوات المتاابها مثض الضاد و الظاء ...........الخ .

 

الملةردات مةن المعةاجع القديمةا  ويهدت الى  قياس مقةدرة الطالةب علةى اسةتخرا  المعجع : -4

والحديثةةا ، ومةةدى مقدرتةةا علةةى التعةةرت علةةى جةةذور الكلمةةات ومعرفةةة معةةاني الكلمةةات فةةي 

  وص مختاره.ن

 

يتضةمنها نة  ق ةير  اسةتيعاب فكةره علةى  قيةاس مقةدرة الطالةب ويهدت الى :االستيعاب  -5

   مختار .

 

جوانب الجماليا في الن ةوص  مةن تعرت العلى  ياس مقدرة الطالبويهدت الى ق : البالغا -6

 .االستعاره و انواعها و البديع .............الخ  ،وحيث التابيا وانواعا 

 

استخدام عالمات الترقيع في مختلةف الن ةوص ويهدت الى  قياس معرفة الطالب ب :لترقيع ا -7

. 

 

بالثقافةا اللغويةا  بمعلومات عاما تت ةضقياس مدى إلمام الطالب  يهدت الى و :الثقافا العاما -8

   .........(. )كتاب من ملللا ،ملللات اديب  واألدبيا العربيا مثض

 

 

  

   ليزيةاإلنجامتحان اللغة -2

 

أربةع  متعةدد ولكةض سةلال نول اختيار من منوتكون  ثالثون سلاالجميع األسئلة وعددها  تكون •

 .إجابات

 . EL099مسا  من  % أو أكثر في االمتحان50ى من يح ض على عالمة يعل •

 هي: ثالثة مواميع  األسئلةتغطي  •
 . Structureالقواعد  .1

 . Vocabulary قسع معاني الكلمات .2

 . Reading Comprehensionاالستيعاب قسع القراءة و .3

 

 

      امتحان الحاسوب-3

  

 .إجاباتأربع  متعدد ولكض سلال نول اختيار من منسلاال ثالثون وعددها  األسئلة جميع تكون •
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 .COMP 099 امتحان المستوى من مسا  % أو أكثر في50يعلى من يح ض على عالمة  •

 هي:ستة مواميع   األسئلةتغطي حيث  •

 :  الحاسوب أساسياتفي ة مقدم– 1

وم المله ،البرمجية  ،الحاسوب مثض المكونات المادية  أساسياتمعرفة الطالب في  اختبارحيث يتع 

 التطبيقات  . ،التاغيض  أنظمة ،الليروسات  ،العام للابكات 

 

 : Windowsنظام التاغيض الوندوز  – 2

والخةرو   الةدخول تاةغيلا،مةن حيةث  زوينةدومعرفة الطالب في نظةام التاةغيض  اختبارحيث يتع 

م اسةةتخدا المهمةةالت،سةةلة التعامةةض مةةع  المكتةةب،سةةطل  إدارة  المللةةات، إدارة  التاةةغيض،لنظةةام 

 الخ. ..المساعدة.

 

 : MS-wordمحرر الن وص  – 3

 ،تحريةر  ، إناةاءاسةتخداما فةي  اختبار معرفة الطالب في محرر الن ةوص مةن حيةث حيث يتع 

 ... الخ . األدواتوكذل  استخدام ةريى  الجداول  إنااء ،ن وصو حذت ال إمافة ،تنسيق 

 

 :Excel االلكترونية الجداول  - 4

 األساسةيةالجداول االلكترونية من حيث فهع المكونات فة الطالب في استخدام اختبار معرحيث يتع 

 العمليةات راءإجة  ،البيانةات  أنةوال ،التنسةيق  ، واألعمةدة  ال ةلوت ،ة الخلية اللاعلة  ،مثض الخلية 

 البيانية ... الخ. تالرسوما وإنااءاستخدام  وكذل  االقتراناتاستخدام  ،الحسابية 

 

 :  Power Pointالتقديمية  برنامج العروض – 5

ي و التعامةض اختبار معرفة الطالب في العروض التقديمية من حيةث إناةاء عةرض تقةديم حيث يتع 

الةتحكع ،يرات المختللةة اسةتخدام التةأث ،ة العةرض طريقة  ،إخلةاء  ،إمافة ،مع الارائل من حذت 

 ... الخ .المختلف وتسلسض العرض . بالتنسيق

 

 : Internetاالنترنت  – 6

خدمات االنترنت المختللة مثةض  ،الاب متطلبات  ،االنترنتاختبار معرفة الطالب في فهع حيث يتع 

اسةتخدام محركةات  ،للمسةتعرضللةة المخت على األنوال.الخ. التعرت الدردةة. ،االلكتروني البريد

 البحث.

 

 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح


