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   ]٣-٣[ }٠{العربية االستدراكية  اللغة ٠١٦١١٠٠ 
االسمية، الجملة الفعلية، كان  الجملة: النحويةيعاب والتحدث؛ التدريبات مفھوم اللغة ومستوياتھا، نصوص الفھم واالست

المفرد، المثنى، العدد، التوابع، عالمات الترقيم، إن وأخواتھا، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وأخواتھا، 
ھمزة القطع  في مواقعھا المختلفة،) ابة الھمزةكت: (، قضايا إمالئية)اسم الفاعل واسم المفعول(التدريبات الصرفية 

     .والوصل، األلف بعد واو الجماعة، األلف اللينة، التنوين
 ال يوجد :السابقالمتطلب 

 
 
  

  ]٣-٣[} ٣{ )١(االتصال باللغة العربية  مھارات ٠١٦١١٠١
نصوص  المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى النحوي، المستوى البياني، المستوى الكتابي؛: مستويات اللغة

الجملة االسمية، الجملة الفعلية، كان وأخواتھا، إن وأخواتھا، المثنى، جمع المذكر : واالستيعاب؛ التدريبات النحوية الفھم
اسم الفاعل، اسم المفعول؛ : السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من الصرف، النداء، التوابع، العدد؛ التدريبات الصرفية

  .الستماع؛ التحدثاإلمالء والترقيم؛ المعاجم؛ نصوص ا
 االستدراكيةاللغة العربية ) ٠١٦١١٠٠(: المتطلب السابق

  
 
  

  ]٣-٣[} ٣{العسكرية  العلوم ٠١٦١٢٠٠

  .إعداد األمة للدفاع والتحرير; قوات حفظ السالم; تاريخ الجيش األردني; نشأة المملكة األردنية الھاشمية وتطورھا
 ال يوجد: المتطلب السابق

  
 
  

   ]٣-٣[} ٣{الوطنية  التربية ٠١٦١٢٠١
المؤسسات الدستورية والديمقراطية األردنية؛ الحياة  ;ياألردن المجتمع; تاريخ األردن السياسي المعاصر; جغرافية األردن
 اإلرھابالغلو، التطرف، : التربية الوطنية مفاھيم تھدد; التحديات التي تواجه األردن; النشأة واإلنجازات ؛الوطنية األردنية

             .، آثاره، الوقاية منهأشكاله، أسبابهمفھومه، : الفساد; العنف
 ال يوجد: المتطلب السابق

 
 
 
 
 
 ]٣-٣[} ٣{سالمية اإل الثقافة ٠١٦١٣٠٠ 

مفھوم الثقافة، خصائص الثقافة اإلسالمية، الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى؛ مصادر الثقافة : مدخل إلى الثقافة
اإليماني، العبادي، : القرآن الكريم، السنة النبوية، اللغة العربية، التاريخ اإلسالمي؛ مجاالت الثقافة اإلسالمية: اإلسالمية

الشباب : العولمة، العلمانية؛ قضايا ثقافية وبناء الشخصية االستشراق،: الخلقي؛ التحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية
  .سالمية، اإلرھاب وموقف اإلسالم منهوالغزو الفكري، المرأة في الثقافة اإل

  ال يوجد: المتطلب السابق
  
  
   ]٣-٣[} ٣{ )٢(االتصال باللغة العربية  مھارات ٠١٦١١٠٢  

أسلوبا الشرط والطلب، الممنوع من : تعريف اللغة ومستوياتھا؛ نصوص الفھم واالستيعاب؛ التدريبات النحوية والصرفية
الصفة المشبَّھة، ِصَيغ المبالغة، ظرفا الزمان والمكان،  إليھا االستفھام، كاَد وأخواتھا،الصرف، بعض المعاني التي يخرج 

؛ نصوص )اإلنشائيّ (التدريبات اإلمالئية؛ أحوال كتابة الھمزة؛ عالمات الترقيم؛ التدريب الكتابي ؛ أسلوب الحصر
ث      .االستماع؛ التحدُّ

 ١االتصال باللغة العربية  مھارات) ٠١٦١١٠١( :السابقالمتطلب 
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   ]٣-٣[} ٣{األردن وفلسطين  تاريخ ٠١٦٢٣٠١ 

األردن وفلسطين في العھد ; نظرة تاريخية عامة: األردن وفلسطين في العصور القديمة; جغرافية األردن وفلسطين
الحياة ; األردنإمارة شرقي ; ) م١٩١٨-١٩١٤(األردن وفلسطين خالل سنوات الحرب العالمية األولى ; المملوكي

  .الفلسطينية -العالقات األردنية; فلسطين تحت االنتداب البريطاني; الدستورية والتشريعية في األردن
  ال يوجد: المتطلب السابق

  

  ]٣-٣[} ٣{اإلعالم والعالقات العامة  ٠١٦٢٣٠٢

والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، ودور قوة اإلعالم االجتماعية، : العالقة المتبادلة بين اإلعالم والمجتمع من حيث
 االتصال والعالقات العامة؛ االتصال الدولية؛ وتعزيز العالقاترائھم، اإلعالم في إفساح المجال أمام الناس للتعبير عن آ

االتصالية؛ معوقات العملية ونشطته، وبيئته المادية والرمزية، شكاله، خصائصه، ومجاالته، وأأومستوياته، و وأنواعه،
واألھمية؛ الوظائف، والتخطيط، والنشاطات، ومواصفات  النشأة والتطور، والمبادئ واألسس،: العامة من حيث العالقات

 .القائمين على العالقات العامة
 ال يوجد: المتطلب السابق 

 
 

    ]٣-٣[} ٣{الرياضة والصحة  ٠١٦١٣٠٣ 
المعرفية، واالنفعالية، : أھداف التربية الرياضية; التربية الصحيةالتربية الرياضية، : حيةالمفاھيم الرياضية والصّ 
العصور القديمة، والمتوسطة، والحديثة، والحركة : األسس التاريخية للتربية الرياضية; والمھارية، واالجتماعية

ات العظام، المفاصل، إصاب: اإلصابات الرياضية; العالقة بين التغذية والنشاط الرياضي; األولومبية، الرياضة األردنية
السكري، السمنة، : أمراض نقص الحركة; تمارين رياضية لعالج تشوھات القوام: القوام المعتدل; العضالت، الجلدية

  .أسبابه، مظاھره، حلول مقترحة: شغب المالعب; النحافة، آالم أسفل الظھر، السرطان
  ال يوجد: المتطلب السابق

 

  ]٣-٣[} ٣{والسالمة العامة  البيئة ٠١٦٢٣٠٥

مدخل إلى علم البيئة ومكونات النظام البيئي وقوانينه، عالقة البيئة بالعلوم األخرى؛ التعريف بدورات العناصر البيئية    
، االحتباس الحراري، ثقب األوزون، المطر الحمضي، التصحر: مشكالت البيئة ؛الطبيعية؛ أنواع التلوث المادي والمعنوي

مفھوم الصحة العامة وأسباب ت المشكلة السكانية على البيئة؛ أزمة المياه والطاقة، التدخين؛ انعكاساأسلحة الدمار الشامل، 
افحتھا العلمية والسالمة البكتيريا، الطفيليات، الفطريات، الحشرات وسبل مكالفيروسات،  التلوث الغذائي البيولوجية،

  . البيئة والسالمة العامة من منظور إسالمي العامة؛
 ال يوجد: طلب السابقالمت

  
 
 ]  ٣-٣[} ٣{والحياة  العلم ٠١٦٢٣٠٦ 

؛ والحفاظ عليھاالموارد  الطاقة غير المتجددة؛/ دة الطاقة المتجد ؛ المياه؛أصل الكون، الغالف الجوي: وتطور الحياةالمنشأ 
اإللكترونية؛ / األدوات الكھربائية ؛ السالمة والتخلص من األجھزة المنزليةالمواصفات الفيزيائية والكيميائية؛ المغذيات 

  .التربةتعاطي المخدرات ومضارھا؛ الكيماويات الزراعية والمكمالت الغذائية في  ؛المساھمات الصناعة
  ال يوجد: المتطلب السابق
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   ]٣-٣[} ٣{ النص األدبي تذوق ٠١٦٢٤٠١

العلمي والنص األدبي؛ النص األدبي وعالقته تعريف مفھوم التذوق؛ تعريف مفھوم النص وأنواعه؛ الفرق بين النص 
الشعر، والقصة، والرواية، والمسرحية، والخاطرة، والمقالة، والمقامة، والخطبة، والوصية، : بالتذوق؛ أنواع النص األدبي

مناھج النقد  الفكرة، والعاطفة، والخيال، والعبارة؛: وغيرھا؛ المكونات األساسية للنص األدبي... والسيرة الفنية والرسالة،
شعرية  :متنوعةوغيرھا؛ نصوص أدبية تطبيقية .... التاريخي، والنفسي، واالجتماعي، والفني، والتكاملي، : األدبي

  .ونثرية، قديمة وحديثة
  ال يوجد: المتطلب السابق

  

  ]٣-٣[} ٣{فن الكتابة والتعبير  ٠١٦٢٤٠٤

النثرية الوظيفة، اإلبداعية؛ األصول العامة والمشتركة بين أنواع الكتابة : الكتابة، الفن؛ أنواع الكتابة: مقدمات أساسية
: المقدمة، العرض، الخاتمة؛ ألوان من الكتابة الوظيفية: ؛ أبعاد الكتابة؛ تنظيم الموضوع إلى عناصره)الوظيفية واإلبداعية(

القصة، المقالة، : ة، اإلعالن، المحضر، البحث، التقرير، التلخيص؛ ألوان من الكتابة اإلبداعيةالرسالة، السيرة األكاديمي
  . السيرة الفنية

  ال يوجد: المتطلب السابق
  

  ]٣-٣[} ٣{التربية إلى  مدخل ٠١٦١٣٠٢

مفھومھا، أھميتھا، أھدافھا، أغراضھا، وظائفھا، األسس التاريخية للتربية؛ الفلسفات التربوية : التربية من منظور عام
القديمة والحديثة؛ األسس النفسية، والثقافية، والبيئية؛ واقع التربية والتعليم في المؤسسات األردنية؛ دور التجديدات 

  .  المقترحات، والحلول: التربوية؛ المشكالت التي تواجھھا المؤسسات التعليميةالتربوية الحديثة في تطوير العملية 
 ال يوجد: المتطلب السابق

 

  ]٣-٣[} ٣{ )١(بغيرھا مھارات االتصال باللغة العربية للناطقين  ٠١٦١١٠٣

ة، التنوين؛ األلف المقصورة، التاء  دَّ الحركات القصيرة والطويلة نطقاً وكتابة؛ الحروف الھجائية نطقاً وكتابة؛ السكون؛ الشَّ
ر ) ال(الشمسية، و) ال(؛ )اسم، وفعل، وحرف(المربوطة؛ ھمزة الوصل وھمزة القطع؛ تمييز أقسام الكالم  القمرية؛ المذكَّ

؛ المصدر؛ المفرد والمثنى، والجمع؛ الضمائر وإسنادھا؛ )ماٍض، ومضارع، وأمر(الزمن  والمؤنث؛ أقسام الفعل من حيث
العائلة، (؛ المفردات اليومية الشائعة التي تتعلق بـ ...)، ٣، ٢، ١(أسماء اإلشارة؛ األسماء الموصولة؛ العدد الترتيبّي 

ّت، الدول، القارات، المدن، أدوات األكل، المالبس، المنزل، أيام األسبوع، الشھور، الفصول األربعة، ا لجھات السِّ
  ..  ؛ للتواصل بھا في مجاالت الحياة اليومية الملموسة... )الكتابة

 ال يوجد: المتطلب السابق

 
  ]٣-٣[} ٣{ )٢(مھارات االتصال باللغة العربية للناطقين بغيرھا مستوى  ٠١٦٢١٠٤

كالفعل، والفاعل، والمفعول به؛ المبتدأ والخبر؛ حروف : تقديم مفردات جديدة، وتراكيب جديدة، وقواعد وظيفية جديدة
قبل، بعد؛ كان واخواتھا؛ إّن واخواتھا؛ نصوص تطبيقية : الجر واالسم المجرور؛ المضاف إليه؛ الصفة؛ بعض الظروف

  . التحدث، االستماع، القراءة، الكتابة: ية المھارات الالزمةمختارة على ما تم تحصيله في المستوى االول؛ تنم

 )١(مھارات االتصال باللغة العربية للناطقين بغيرھا  ٠١٦١١٠٣: المتطلب السابق
 

 
 
  


