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 للغة اإلنجليزية الوطنيمتحان اال

National English Test 

 
 مقدمة

 2013-2011الخطة اإلستراتيجية  المذكورة ضمنأهم أهداف التعليم العالي  إّن من
 وإكسابهم تخصصهم ميادين في األقل على واحدة أجنبية بلغة الدارسين إلمام تنمية"هو 

وعليه فقد قّرر  ."الميادين تلك في تالمعلوما تكنولوجيا الستخدام مهارات مناسبة
ممن لجميع الطلبة  "الوطني للغة اإلنجليزيةمتحان اال"استحداث  مجلس التعليم العالي

 .برامج الدراسات العليا في الجامعات األردنيةب االلتحاقيرغبون 
 إليه االمتحان؟ يهدفما الذي 

 :إلى ما يلي "الوطني للغة اإلنجليزيةمتحان اال"يهدف 
 مية القدرة اللغوية لطلبة الدراسات العلياتن. 
 فييي المراجييع والمصييادر األساسييية  ن االسييتدادة ميينطلبيية الدراسييات العليييا ميي تمكييين

 .في مجال تخصصاتهم لتنمية قدراتهم البحثيةاللغة اإلنجليزية كلغة عالمية 
 من يضع أسئلة االمتحان؟

  بإعييداد األسييئلة فييي ضييو  قييوم تاللجنيية الدنييية التييي تشييّكل اللجنيية العليييا ل متحييان
ميين عييدد ميين أسيياتذة الجامعييات األردنييية  الكدايييات األساسييية الخاايية باالمتحييان

 .المختصين وذوي الخبرة والكدا ة في هذا المجال
 

  ؟مدة االمتحان
 ساعتان

 من يقّدم االمتحان؟
 م الذين يرغبون في التقدلطلبة جلس التعليم العالي، فإنه يمكن لم اتوفقًا لقرار

لبرامج الدراسات العليا في الجامعات األردنية التقدم ل متحان الوطني والنجاح 
، كذلك يسمح للطلبة الملتحقين فيه كأساس للقبول في برامج الدراسات العليا

حاليًا في برامج الدراسات العليا الذين لم يتمكنوا من اجتياز شرط اللغة األجنبية 
 .التقدم ل متحان

 
 ؟ننتيجة االمتحا

  التالية ةتباع اآلليإبيتم استخراج نتيجة الطالب في االمتحان: 
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 لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العاليإلى الموقع اإللكتروني يتم الدخول  .1
.)الوطني ومن ثم الوالة الخااة باالمتحان ( http://exam.heac.org.jo 

 .حدد الطالب تاريخ تقدمه ل متحاني .2
ب ل متحان يتم إدخال الرقم الوطني للطالب بعد اختيار تاريخ تقدم الطال .3

األردني أو رقم جواز السدر للطالب غير األردني، وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة 
 .بحث الستخراج النتيجة

 
 ما هي الع مات المطلوبة لغايات اجتياز االمتحان؟

لطلبة تخصصات الطب وطب األسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب  75% .1
أدب، ترجمة، )ي والهندسة بكافة فروعها وتخصصات اللغة اإلنجليزية كافة البيطر

 (.، إلخ...مناهج وأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية،
 (.MBA)لطلبة باقي التخصصات العلمية وتخصص  65% .2
 (MBA)لطلبة التخصصات اإلنسانية واالقتصادية واإلدارية باستثنا   50% .3

 .وتخصصات اللغة اإلنجليزية كافة
 

 ا حية نتائج االمتحان؟
  تكون مدة ا حية نتائج االمتحان سنتين اعتبارًا من تاريخ ظهور نتيجة

 االمتحان
 

 االمتحان؟مكان انعقاد 
  ت التي امراكز اللغات في الجامعفي  "الوطني للغة اإلنجليزيةمتحان اال"ُيعقد

جامعة األردنية، ال)تحددها اللجنة العليا ل متحان حيث قررت اعتماد مراكز لغات 
 .2012للعام الجامعي  (الهاشمية الجامعةوجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، و

 
 محتوى االمتحان؟

  سؤال مقّسمة على النحو التالي 100يتكون االمتحان من: 
 (:Listening Comprehension)االستيعاب السمعي  .1

 
 سؤال 20

 (:Reading comprehension)االستيعاب القرائي  .2
  

 ؤالس 20

 (:Structure)التراكيب اللغوية  .3
 

 سؤال 25

 (:Written Expressions)التعابير الكتابية  .4
 

 سؤال 20

 (:Vocabulary)المدردات اللغوية  .5
 

 سؤال 15
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 رسوم االمتحان؟

  الواحد لالمتحان دينار 50تم تحديد الرسوم بواقع. 
 

 التسجيل لالمتحان؟
 تحان بتسجيل أسمائهم ودفع الرسوم يقوم الطالب الذين يرغبون التقدم لالم

  .في إحدى الجامعات التي سيقام فيها االمتحان
 
 
 

 الكفايات األساسية لالمتحان؟
 

LLIISSTTEENNIINNGG  CCOOMMPPRREEHHEENNSSIIOONN  

(20 Marks) 

Skill 1- Focus on the second line 

Skill 2- Choose answers with synonyms (2 questions) 

Skill 3- Avoid similar sounds (2 questions) 

Skill 4- Draw conclusions about who 

Skill 5- Draw conclusions about what 

Skill 6- Draw conclusions about where 

Skill 7- Listen for who/what in passives 

Skill 8- Listen for who/what with multiple nouns 

Skill 9- Listen for negative expressions with not 

Skill 10- Listen for negative expressions with negative prefixes 

Skill 11- Listen for negative expressions/other negatives 

Skill 12- Listen for double negative expressions 

Skill 13- Listen for almost negative expressions 

Skill 14- Listen for negatives with comparatives 

Skill 15- Listen for expressions of agreement 

Skill 16- Listen for expressions of uncertainty 
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Skill 17- Listen for expressions of suggestion 

Skill 18- Listen for emphatic expressions of surprise 

Skill 19- Listen for wishes 

Skill 20- Listen for untrue conditions 

Skill 21- Listen for two part verbs 

Skill 22- Listen for three part verbs 

Skill 23- Listen for idioms 

 
 
 

 
READING COMPREHENSION 

(4 passages- 20 marks) 

Skill 1- answer main idea questions (3 questions) 

Skill 2- recognize the organization of ideas (2 questions) 

Skill 3- answer stated detail questions (2 questions) 

Skill 4- find “unstated” details (2 questions) 

Skill 5- find pronoun referents (2 questions) 

Skill 6- answer implied detail questions correctly (3 questions) 

Skill 7- answer transition questions (2 questions) 

Skill 8- determine where specific information is found (2 questions) 

Skill 9- Asking about vocabulary items (2 questions) 

 

STRUCTURE 

(25 Marks) 

Skill 1- sentences with subject and verb (2 questions) 

Skill 2- objects of prepositions 

Skill 3- sentences with appositives 

Skill 4- present participles 

Skill 5- past participles 
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Skill 6- coordinate connectors 

Skill 7- adverb connectors (time and cause) 

Skill 8- noun clause connectors 

Skill 9- adjective clause connectors 

Skill 10- invert the subject and verb with question words 

Skill 11- invert the subject and verb with place expressions 

Skill 12- invert the subject and verb with negatives 

Skill 13- invert the subject and verb with conditionals 

Skill 14- invert the subject and verb with comparisons 

 

 

 

WRITTEN EXPRESSION QUESTIONS 

(20 Marks) 

Skill 1- Make verb agreement after expressions of quantity 

Skill 2- Make inverted verbs agree 

Skill 3- Use parallel structure with coordinate/paired conjunctions 

Skill 4- Use parallel structure with comparisons 

Skill 5- Form comparatives/ 

Skill 6- Form superlatives 

Skill 7- Use irregular –er, -er structure correctly 

Skill 8- Use the past participle after have 

Skill 9- Use the present participle after be correctly 

Skill 10- Use the past participle after be correctly 

Skill 11- Use the base verb after modals 

Skill 12- Use the correct form of the passive 
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Skill 13- Recognize the active/passive meanings 

Skill 14-Use the correct singular/plural nouns 

Skill 15- Distinguish countable/uncountable nouns 

Skill 16- Distinguish subject/object pronouns 

Skill 17- Distinguish possessive adjectives/pronouns 

Skill 18- Use basic adjectives correctly 

Skill 19- Use basic adverbs correctly  

Skill 20- Use articles correctly with nouns 

Skill 21- Distinguish specific/general ideas 

Skill 22- Recognize incorrect prepositions 

Skill 23- Recognize when prepositions have been omitted 

Skill 24- Distinguish between make and do 

Skill 25- Use correct form of the verb after auxiliaries  

 

 

VOCABULARY 

(15 marks) 

Skill 1- Find word meaning from structural clues  (2 questions) 

Skill 2- Find word meaning from word parts  (2 questions) 

Skill 3- Use context to find meaning of simple words  (3 questions) 

Skill 5- Use context to find meaning of difficult words  (3 questions) 

Skill 5- Find meaning of phrasal verbs  (3 questions) 

Skill 6- Find mean ing of idiomatic expressions  (2 questions) 

 

 


