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توصیف اختبار القبول في اللغة العربیة
قسم اجمیع الكلیات واألقسام في جامعة الجنان عدلى إن والطالب المتقدماللغة العربیةختبار الدخول في یخضع ال

مرحلة فيالثقافة اللغویة التي اكتسبھا الطالب إلى تقییم یھدف ھذا االختبار.التمریض، قسم التحالیل الطبیة والصیدلة
).ما قبل الجامعة(تعلیم العام ال

:تتضمن المسابقة
.على الفھم والتحلیل واالستنتاجة الطالبلة تقیس قدرئثم تجري مناقشتھ من خالل أس. نصًا أدبیًا أو فكریًا-١
الجملة الفعلیة والجملة اإلسمیة ومتممات : باللغة والتراكیب واألسالیب اللغویة مثلة الطالبأسئلة تقیس معرف-٢

.ونحو ذلك مما درسھ الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة... كالمفاعیل والنعت والحال : ةالجمل
األخطاء واالطالع على مستوى قدرة الطالب اللغویة العامةتتیحالمعالجة اإلنشائیة لفكرة أو قضیة بشكل مركز -٣

.اإلمالئیة

: تضمن األسئلة ثالث مجموعاتت
%٣٠مجموعة الفھم واالستنتاج والتحلیل·
%٣٠والقواعد مجموعة التحلیل اللغوي·
%٤٠التعبير الكتابيمجموعة ·

وأما شكل األسئلة فیتنوع ما بین أسئلة مباشرة أو استنتاجیة أو شرح وتوضیح معلومات على شكل نقاط، واختیار من معدد 
.م من جانبھ بإتمام المطلوبلكن جمیع األسئلة تضع الطالب في جو اإلجابة على أن یقو... وأسئلة التمییز الدقیق إلخ

واختیار التعبیر باأللفاظ . ندعو أبناءنا الطالب الى تنظیم إجابتھم وترتیب كتابتھم ، واالھتمام بحسن الخط وصحة اإلمالء 
.تي تؤدي المعنى الذي یریده بدقةوالعبارات ال

.مع تمنیات جامعة الجنان لكل المتقدمین بالتوفیق

صیلیةمرفق نماذج تف:مالحظة
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نموذج تفصیلي الختبار اللغة العربیة للمتقدمین
، وكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیةاإلعالم، كلیة التربیةالى كلیة

:النص : أوال 
. حتى عشرینشعریًا، أو بین اثني عشر بیتًابین عشرین  وثالثین سطرًا: من حیث الشكل -أ 

.على اختالفھانون األدبیة كل الف: من حیث المضمون - ب 
.اإلیعازي / السردي / الوصفي : ضمن األنماط التالیة - ج

:في األسئلة : ثانیا 
:حول فھم النص –أ 

شرح بعض مفردات النص وفق سیاقھا.١
تحدید اإلشكالیة المطروحة في النص.٢
تقسیم النص وفق أفكاره  .٣
نصاستخراج صورة بیانیة  وتحدید ارتباطھا بمضمون ال.٤
استخراج البدیع ودوره في اإلشكالیة.٥
سؤال حر من وحي النص.٦
وضع عنوان أو تسویغھ.٧

:في القواعد - ب 
استخراج األسماء المشتقة  ومحلھا من اإلعراب-
كان وأخواتھا -
)فتح ھمزة إن وكسرھا(إن وأخواتھا -
المنصوبات والمفاعیل-
التحویل إلى المثنى ثم إلى الجمع-
التذكیر والتأنیث-
القافیة والروي-

:في التعبیر -ج
.موضوع من وحي النص ویؤخذ بعین االعتبار أسلوب الطالب ولغتھ واألخطاء اإلمالئیة-
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متقدمیننموذج تفصیلي الختبار اللغة العربیة لل
إدارة األعمال وقسم اإلشراف الصحي اإلجتماعي من كلیة الصحةالى كلیة

:النص : أوال 
. حتى عشرینشعریًا، أو بین اثني عشر بیتًاسطرًابین عشرین  وثالثین : كل من حیث الش-أ 

.كل الفنون األدبیة على اختالفھا: من حیث المضمون - ب 
....األدب الوطني والمھجري / اإلنسان والعلم/ استشراف المستقبل / المصیر اإلنساني: ضمن المحاور التالیة - ج 
.التفسیري / السردي / البرھاني :ضمن األنماط التالیة - د 

:في األسئلة : ثانیا 
:حول فھم النص –أ 

شرح بعض مفردات النص وفق سیاقھا.١
تحدید اإلشكالیة المطروحة في النص.٢
تقسیم النص وفق أفكاره  .٣
أسئلة محوریة حول مضمون كل مقطع.٤
سؤال حر من وحي النص.٥
وضع عنوان أو تسویغھ.٦
تلخیص مقطع من النص.٧
أواخر الكلماتتحریك.٨

:في القواعد - ب 
المبتدأ والخبر-
كان وأخواتھا -
)فتح ھمزة إن وكسرھا(إن وأخواتھا -
المنصوبات والمفاعیل-
التحویل إلى المثنى ثم إلى الجمع-
التذكیر والتأنیث-

:في التعبیر -ج
.موضوع من وحي النص ویؤخذ بعین االعتبار أسلوب الطالب ولغتھ واألخطاء اإلمالئیة-


