تحرير اﻻخطاء Editing
صيغة السؤال
Imagine you are an editor in the Jordan times. You are asked to edit the following lines
that have four mistakes (one grammatical mistake, one punctuation mistake and two
spelling mistakes). find out these four mistakes and correct them. write the correct
answer in your ANSWER BOOKLET.
)(4 points
 تصور بأنك محرر في صحيفة الجوردان تايمز .ويطلب منك تحرير اﻻسطر التالية والتي فيها  4اخطاء )خطاء قواعديواحد  ،خطأ ترقيم واحد وخطأين امﻼئية( .استخرج اﻻخطاء اﻻربعة وصححهن .اكتب اﻻجابة الصحيحة في دفتر اﻻجابة.
 حيث يأتي نص من فقرات القطع في الكتاب او فقرات من نصوص اﻻستماع. يجب على الطالب كتابة الكلمة التي تاتي بعد او قبل الخطاء ليتسنى للمصحح معرفة المقصود من الطالب في الخطا ْ اي ﻻتستبدل النقطة بالفاصلة فقط بل اكتب ماقبلها او ما بعدها
اﻻخطاء القواعدية Grammar mistakes
 -1قواعد  if clauseتطابق سؤال الشرط مع جواب الشرط )من الممكن وضع  wouldفي الجملة الشرطية اﻻولى ،او حذف
 haveبعد  wouldفي الجملة الشرطية الثالثة.
 -2اخطاء المفرد والجمع
- She are / we was / Omar sleep / The students studies / money have / I has
 -3اخطاء قاعدة wish
 -4اخطاء قاعدة ضمائر الوصل والجملة المنشقة بحيث يتم استخدام ضمير وصل خاطئ (which/ who / where

اﻻخطاء اﻻمﻼئية Spelling mistakes

اﻷحرف الكبيرة
 بداية اسماء اﻷشخاص والمؤسسات والمدن والدول بداية كل فقرة ،بعد النقطة واشارة اﻻستفهام اﻻختصارات واسماء المؤسسا ت the USA / The Jordan National Gallery ايام اﻻسبوع واﻻشهر اﻻلقاب Doctor / Mr/يتم كتابة خطأ لفظي بحرف مشابه له في اللفظ مثل:
) /ك( ) / e – I / f – ph / g – j / k – chك( ) / c – kس( a -- o / au – ou / ai -- ia / b – p / c – s
O – au, ou / q – k / s – z / sh – tion, ssion , tia , cia, sia / ch – ture / u – a / u – o / v – f /
w – o /y – i/ z – s

بعض الكلمات المطلوبة واخطائها المتوقعة
الكلمة الخاطئة
الكلمة الصحيحة
الكلمة الخاطئة
combulsory,
attribute
atribute
kompalsory
besiness,
curriculum
curiculam
buziness
engeneering, rewarding
rewording
ingeneering
dominate
domenate
competence
competance
Negotiate
Negociate
fond
fand
diet
dite
Voluntary
Volantary
Degree
Digree
tailor
talor
Import
embort
public
buplic
adaptable
adabtable
regional
rejional
Concentration konsentration
باﻻضافة الى حفظ امﻼء الكلمات الرئيسية للقطع الموجودة في جداول معاني الكلمات

الكلمة الصحيحة
academic

الكلمة الخاطئة
الكلمة الصحيحة
akademic
Compulsory
,acadimic
Agriculture
agrikulture,
Business
agricalture
pharmaceutical pharmasotical Engineering
drob
kualiﬁed
bunish
deel
ampitious
concientious

drop
qualiﬁed
Punish
deal
ambitious
conscientious

 1اﻻستاذ عمـر جوارنة  0786482234 / 0777590657/0796261599فيس بوك :طﻼب اﻻستاذ عـمـر جـوارنـه
فيس بوك :طﻼب اﻻستاذ رائـــد جـوارنـه
اﻻستاذ رائـــد جوارنة 0772468163/0791180534

( في نهاية الجمع اذا لفظ )زs انتبه لحرف
sales ≠ salez / programs≠ programz

Punctuation mistakes

اخطاء ترقيم

 حيث يتم حذف الفاصلةI’ve / it’s / they’re / I’ll  الفاصلة في اﻻختصارات-1
 تأتي الفاصلة بين جملتين تربطهما اداة ربط في بداية الجملة وتنتهي الجملة الثانية بنقطة-2
When/while/before/after/if ….. S + V ……. , S + V …………. .
 تقع الفاصلة بعد الظروف وبعض المصطلحات في بداية الجملة-3
Anyway, ………. / Firstly, ……………/ For example, ……………. /
 وجود فاصلة في اﻻسئلة الذيلية-4
ويوجد الكثير من قواعد الترقيم والتي تتشابه مع قواعد اللغة العربية
Edit the following text. There are three grammar mistakes, one spelling mistake and one
punctuation mistake. Find and correct them.
It is believe that when you learn a forein language, it helps to use the language as much you can. You
should take every opportunity to engage in the conversation with a native speaker. Reading English
books, or magazines also helps.
Answer: 1 believed
2 foreign
3 as much as you can
4 a conversa on
5 books or
magazines

مع تحيات اﻻستاذين
اﻻستاذ عمـــر جوارنة و اﻻستاذ رائـــــد جوارنة

 طﻼب اﻻستاذ عـمـر جـوارنـه: فيس بوك0786482234 / 0777590657/0796261599  اﻻستاذ عمـر جوارنة2
 طﻼب اﻻستاذ رائـــد جـوارنـه:فيس بوك
0772468163/0791180534 اﻻستاذ رائـــد جوارنة

