
 1 

 
 

إقتصاد    رابعة : زراعي       الفرقة االقتصاد ال: كلية الزراعة       قسم  –جامعة بنها 
 2015/ 2014الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  نموذج إجابة تأشيري

 درجة 70: درجة االمتحان                 أساليب بحث علمي          : المادة

 

       
( درجة  25)           :لسؤال األولبة ااإج

 :مي ، وما هي أهمية البحث العلمي عرف البحث العل -1
:  البحث العلمي

هو إختيار لوضع قائم أو مشكلة قائمة عن طريق االختيار المميز لألحداث للتوصل الي حقائق الموقف 
. ودراستها والحكم عليها 

  : أهمية البحث العلمي
 طريق البحث العلمي لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة أنه اليوجد طريق أمام الدول النامية إال -1

 .والدول النامية 
.  لكي يحدث تقدم اجتماعي وتقدم علمي في مختلف نواحي الحياة ألبد من إستخدام البحث العلمي  -2

------------------------------- 
 :ي فرق بين أهمية التفكير العلمي و أهمية تعلم أساليب البحث العلم  -2

:  مية التفكير العلميأه

   11الي ص  10انظر الكتاب المقرر ص 
:  أهمية تعلم أساليب البحث العلمي

  13الي ص  11انظر الكتاب المقرر ص 
------------------------------- 

 :وأذكر مصادر الحصول علي المشكلة فسر المفاهيم المختلفة للمشكلة ،  -3
  : المفاهيم المختلفة للمشكلة

 .هي حاجة لم تشبع أو وجود عقبة أمام إشباع حاجاتنا :   المشكلة
. هي موقف غامض ال نجد تفسيرا محددا له : المشكلة 

: مصادر الحصول علي المشكلة 

  الخبرة العلمية .

  القراءات والدراسات .

  الدراسات و االبحاث السابقة .
------------------------------- 

 :احث علي إختيار المشكلة ساعد البوضح المعايير التي ت  -4
: يقوم الطالب بشرح مبسط للمعايير التالية 

  المعايير الذاتية .

  المعايير االجتماعية والعلمية. 

   24الي ص  20انظر الكتاب المقرر ص 
------------------------------- 

 .أذكر المعايير المستخدمة في تقييم مشكلة البحث  -5

 27انظر الكتاب المقرر ص 
------------------------------------------------------------ 
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( درجة  25)           :السؤال الثاني إجابة 
( درجات  5أجب عن خمسة فقط حيث كل نقطة )  :قارن بين كال مما يأتي 

 :مميزات المقابالت  –مميزات االستفتاء  -1
: مميزات االستفتاء  

 المقابلة  قلة التكلفة النقدية عنه في حالة .
  يتطلب االستفتاء قدرة ادارية أقل عن المقابلة .
  بخالف يوجد توحيد في االسئلة من ناحية الصياغة أو الترتيب أو الشرح للمطلوب

. المقابلة 
  لها القدرة علي استخالص المعلومات من بعض األفراد وخاصة عند عدم إعالن

. شخصيتهم 
: مميزات المقابالت  

 لي علي مستوي الفرد التعليمي كما هو الحال في االستفتاءات عدم اعتمادها الك .
  يمكن أن تدار المناقشة في المقابالت بحث تثير اهتمام الفرد .
  أكثر مرونة في الحصول علي المعلومات .
  تمكن الباحث من تقييم المعلومات التي يحصل عليها أكثر من الحالة في االستفتاءات. 

 ------------------------------- 

 :العوامل التي تؤثر في ثبات االختبار  –صفات االختبار الجيد  -1
: صفات االختبار الجيد 

: بما يلي االختبار الجيد يتصف 
  الموضوعية .
  الصدق .
  ثبات االختبار .

:  العوامل التي تؤثر في ثبات االختبار
  طول االختبار .
  زمن االختبار .
  تجانس المفحوصين .
 ختبار مستوي صعوبة اال .

------------------------------- 

 : خطوات البحث بطريق العينة –الحصر الشامل  -2
:  الحصر الشامل

. التعداد العام لجميع عناصر المجتمع محل الدراسة هو 
 74انظر الكتاب المقرر ص 
:  خطوات البحث بطريق العينة

: يقوم الطالب بذكر الخطوات التالية 
  الهدف من المعاينة .
 لمجتمع موضع الدراسة ا .
  البيانات المراد جمعها .
  درجة الدقة المطلوبة .
  طريقة جمع وقياس البيانات .
  االطار .
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  اختيار العينة .
  االختيار األولي .
  تنظيم العمل الميداني .
  تلخيص وتحليل البيانات .

------------------------------- 

 :التحيز في التقدير  –التحيز في االختيار  -3
:  ي االختيارالتحيز ف

 85انظر الكتاب المقرر ص 
 :التحيز في التقدير 

 86انظر الكتاب المقرر ص 
------------------------------- 

 :العينات الكبيرة  –العينات الصغيرة  -4
 89، ص  88انظر الكتاب المقرر ص 

------------------------------- 

 :العينة الطبقية  –العينة العشوائية  -5
:  ينة العشوائية الع

 89انظر الكتاب المقرر ص 
 :العينة الطبقية  

 91انظر الكتاب المقرر ص 
------------------------------------------------------------ 

( درجة  20)           :السؤال الثالث إجابة 
( درجات 5أجب عن أربعة فقط حيث كل نقطة ) :في ضوء تلك العبارة 

 :أهم أساليب البحث العلمي حدد  -1
: أهم أساليب البحث العلمي 

: يشرح الطالب بشكل مبسط األساليب التالية 
 .األسلوب التاريخي  -1
 .األسلوب الوصفي  -2
. األسلوب التجريبي  -3

 110، ص  103، ص  99انظر الكتاب المقرر ص 
------------------------------- 

 :قليل من أهمية الدراسات الوصفية علل يبالغ بعض الباحثين في الت -2
 109الي ص  108انظر الكتاب المقرر ص 

------------------------------- 

 :ما المقصود بتقرير البحث ، وما هي أوجه االختالف بين تقرير البحث والمقالة  -3
:  المقصود بتقرير البحث

ة البحث وفروضه هو الوسيلة التي يستخدمها الباحث لألعالم عن بحثه من حيث مشكل
. وأجراءاته ونتائجه التي توصل اليها الباحث 

 :أوجه االختالف بين تقرير البحث والمقالة 
  أن تقرير البحث يسجل مشكلة معينة وفروض هذه المشكلة ومنهج بحثها والنتائج التي

توصل اليها الباحث بينما تبرز المقالة مشكلة ما ورأي الكاتب في هذه المشكلة 
. راء اآلخرين بها وتلخيص آل
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  تقرير البحث يكشف عن إضافات علمية جديدة بينما تلخص المقالة ما عرفه الكاتب
. عن مشكلة ما 

  أن كتابة تقرير البحث تتطلب االلتزام بقواعد علمية محددة ال يجوز الخروج عنها بينما
. كاتب المقالة ليس ملزما بذلك 

 يدة عن التطرف حيث يبتعد الباحث عن إن لغة البحث العلمي لغة واضحة دقيقة وبع
. استخدام الكلمات الحادة بعكس كاتب المقال 

 باحث بإستخدام ضمير المتكلم بعكس كاتب المقال ال يتحدث تقرير البحث عن ال .
 ------------------------------- 

 :أذكر فقط محتويات تقرير البحث  -4
: محتويات تقرير البحث 

: ي يشمل تقرير البحث ما يل
  مقدمة البحث .
  خطة البحث .
  نتائج البحث .
  ملخص البحث .
  مراجع البحث .

------------------------------- 

 .وضح أهمية كتابة مراجع البحث  -5
: أهمية كتابة مراجع البحث 

  إبراز قيمة البحث .
  تعتبر المراجع مؤشرا علي إطالع الباحث وسعة خبراته .
 تي رجع اليها الباحث توضح مدي حداثة المعلومات ال .
  تقديم قائمة الي الباحثين والمهتمين بالبحث في مجال معين .

 
-------------------------------------------------------------------- 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق
 السيد جادو/ د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إقتصاد     رابعة: الفرقة        اعياالقتصاد الزر: كلية الزراعة       قسم  –جامعة بنها 
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 2015/ 2014امتحان الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
درجة  70: ساعتان              درجة االمتحان : أساليب بحث علمي          الزمن : المادة

       
أجب عن جميع األسئلة اآلتية  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

( درجة  25)           :السؤال األول
لقد أتخذ اإلنسان العلم سبيال لزيادة قدرته علي السيطرة علي بيئته لكون العلم يهدف الي " 

وصف الظواهر المختلفة من خالل إيجاد العالقات والقوانين التي تحكم هذه الظواهر للوصول 
" طرق المناسبة للتحكم فيها الي ال

 (درجات  5كل نقطة )  :في ضوء تلك العبارة 
. عرف البحث العلمي ، وما هي أهمية البحث العلمي  -1
 .فرق بين أهمية التفكير العلمي و أهمية تعلم أساليب البحث العلمي  -2
 .فسر المفاهيم المختلفة للمشكلة ، وأذكر مصادر الحصول علي المشكلة  -3
 .التي تساعد الباحث علي إختيار المشكلة  وضح المعايير -4
 .أذكر المعايير المستخدمة في تقييم مشكلة البحث  -5

------------------------------------------------------------ 

( درجة  25)           :السؤال الثاني 
( درجات  5أجب عن خمسة فقط حيث كل نقطة )  :قارن بين كال مما يأتي 

. مميزات المقابالت  –االستفتاء مميزات  -1
 .العوامل التي تؤثر في ثبات االختبار  –صفات االختبار الجيد  -2
 .خطوات البحث بطريق العينة  –الحصر الشامل  -3
 .التحيز في التقدير  –التحيز في االختيار  -4
 .العينات الكبيرة  –العينات الصغيرة  -5
 .العينة الطبقية  –العينة العشوائية  -6

------------------------------------------------------------ 

( درجة  20)           :السؤال الثالث 
تصنف البحوث الي بحوث نظرية تهدف الي الوصول الي المعرفة والحقيقة ، وبحوث " 

" علمية تطبيقية تهدف الي حل مشكلة ما 
( درجات 5أجب عن أربعة فقط حيث كل نقطة ) :في ضوء تلك العبارة 

. حدد أهم أساليب البحث العلمي  -1
 .علل يبالغ بعض الباحثين في التقليل من أهمية الدراسات الوصفية  -2
 .ما المقصود بتقرير البحث ، وما هي أوجه االختالف بين تقرير البحث والمقالة  -3
 .أذكر فقط محتويات تقرير البحث  -4
. وضح أهمية كتابة مراجع البحث  -5

---------------------------------------------------------------------- 
 مع أطيب التمنيات بالتوفيق

 السيد جادو/ د


