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 :االجابت    

(   دسعبد 10 )    :صُ اٌزؼ١ًٍ  غئخ ،صُ ٠زُ وزبثخ اٌؼجبسد صؾ١ؾخي اٌؼجبساد خبن:  1ط 

   :االعبثخ    

بما يتفق مع القوانين اإلفراد   التغيرات السلوكية المرغوبة هي الى تؤدى الى تحسين دخول-1
،ٚراٌه الْ ٕ٘بن رغ١شاد عٍٛو١خ ٠ّىٓ  واللوائح ومايتمشى مع المعايير االخالقية للمهنة 

اؽذاصٙب  ٚرىْٛ غ١ش ِشغٛثخ وزؼ١ٍُ اٌضساع صساػخ اٌجبٔغٛ 

حداثة اوقدم :هى العوامل التى يتوقف عليها اختيار مجال اواكثر في العمل االرشادى هم ا  .-2 
الخدمة االرشادية ، درجة التنمية التى تمر بها الدولة ، مدى توفر االمكنيات والموارد التى 

تمتلكها الدولة فكلما كانت الخدمة االرشادية اقدم في التطبيق وتتوافر االمكانيات والمواردوقد 
ة مرت الدولة بالمراحل االولى في التنمية واصبحت ذات اقتصاد به العمالت الصعبة متوفر

والمجاالت المختلفة تم تنميتها ،فيتم اختيار مجموعة من المجاالت والعكس يتم اختيار مجال 
 .واحد فقط 

 

فشدىخ  –عّبػ١خ –ظشٚسح اعزخذاَ اٌّششذ٠ٓ اٌضساػ١١ٓ غشلب إسشبد٠خ ِزٕٛػخ عّب١٘ش٠خ -3

اٌؼّبي  ٚفمب ٌٕٛػ١خ اٌزغ١شاد اٌغٍٛو١خ اٌّشاد اؽذاصٙب ٌذٞ اٌغّٙٛس االسشبدٜ اٌّغزف١ذ ِٓ

ٚراٌه الْ اٌزغ١شاد فٟ اٌّؼبسف ٠الئّٙب غشق االرصبي اٌغّب١٘شٞ ث١ّٕب اٌزغ١شفٟ ==االسشبدٞ ،

اٌّٙبساد ٠الئّب غشق االرصبي اٌغّبػٝ وطشق اال٠عبػ ثبٌّّبسعخ ٚاٌّشب٘ذح اٚ غشق ا٠عبػ 

رصبي ٚعٙب إٌز١غخ ،اِب اٌزغ١ش فٟ االرغب٘بد ف١الئّٙب غشق االرصبي اٌفشدٜ ٚاٌزٝ ٠ىْٛ ف١ٙب اال

. ٌٛعٗ

 

االسشبد اٌضساػٟ  ٔشبغ : رؼزّذ فٍغفخ اإلسشبد اٌضساػٝ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبدئ ٘ٝ -4

االسشبد اٌضساػٟ رزغٗ خذِبرٗ اٌٟ اٌفشد ٚاٌغّبػخ  –االسشبد اٌضساػٟ خذِخ ٘بدفخ  –رؼ١ٍّٟ 

ٚاٌّغزّغ ػ١ِّٛخ اٌخذِخ االسشبد٠خ   

ٚ٘زٖ اٌّجبدئ ٘ٝ اٌزٝ ٠زُ ف١ٙب ٚصف االسشبد .ادٞءصُ وزبثخ اٌزؼ١ًٍ ػٍٟ وً  االسثغ ِت.....

اٌضساػٟ اٌغ١ٍُ ٚفمب ٌزؼش٠ف فٍغفخ اٌؼًّ االشبدٜ 

 

اال٘ذاف اٌغ١ذح فٝ اٌؼًّ االسشبدٜ ٘ٝ اٌزٝ ٠ّىٓ رؾم١مٙب  ٚفمب ٌالِىب١ٔبد ٚاٌّٛاسد اٌّزبؽخ   -5

اال٘ذاف اٌّضب١ٌخ  ال٠زُ فمذ اٌضمخ ػٕذ ػذَ رؾم١مٙب وّب فٟٚراٌه ؽزٟ ٌذٜ اٌغٙبص االسشبدٜ  

. ٚؽخ وّب فٟ رؾم١ك اٌشفب١٘خ ٌذٜ افشاد اٌّغزّغَٚاٌػ

 

دسعبد  10  :اٌىٍّبد إٌبلصخ -2ط

: االعبثخ

..... . ػ١ٍّخ رؼ١ّ١ٍخ..        ....عٙبص اٚٔظبَ....ا -

. حل للمشكلة = قائد =مشكلة معينة =.مجموعة من االفراد.من اهم عناصر  القيادة-2
ٔٛع اٌزغ١ش اٌغٍٛوٝ اٌّشاد ؽذٚصٗ  -ى خطة العمل االرشادية يجب ان يتوفر الهدف التعليمى ف-3

.  اٌغّٙٛس اٌّغزٙذف فٟ ِٕطمخ ِؼ١ٕخ====،ٔٛع اٌّبدح اٌف١ٕخ اٌّشاد ا٠صبٌٙب .===.



عمومية الخدمة :تعتمد قواعد فلسفة االرشاد الزراعي على مجموعة من المبادىء اهمها -5
االرشاد الزراعيى تتجه خدماته الى الفرد = مة هادفة االرشاد الرزراعى حد=االرشادية 

 والجماعة والمجتمع
اٌزغز٠خ .==   اٌّغزمجً  = اٌمٕبح   .==الرسالة. ==المرسل:اهم عناصر عملية االتصال هي -6

 .اٌّشرذح
٠ٛظغ فٝ ظٛء اٌظشٚف  داٌجشٔبِظ اٌغٟ ==--٠ٕجضك ِٓ اؽز١بعبد إٌبط اٌجشٔبِظ اٌغ١ذ -7

       --عٌٍّغزُ اٌّؾ١ٍخ
  االرشادى الجيد له خطة عمل محددالبنامج  –يحددوسائل تقييم النتائج ٌجشٔبِظ اٌغ١ذا

 
٠زُ اخز١بس خّظ ٔمبغ ِٓ عبٔت اٌطبٌت  ٠ٚزُ اعشاء اٌّمبسٔخ فٟ ا٠غبص وّب ٘ٛ ِٛعٛد :    3ط

دسعبد 10     ثبٌّؾبظشاد ٚاٌّزوشح                                                             
 

دسعبد  10==   4ط
: االعبثخ 

: االٔزمبداد اٌزٝ ٚعٙذ ٌؼ١ٍّخ اٌزجٕٝ ٟٚ٘=  
   .٘زٖ اٌّشاؽً ٠ٕمصٙب صفخ االعزّشاس -1

٠زعّٓ أْ ػ١ٍّخ اٌزجٕٝ دائّب رٕزٙٝ ػٕذ إصذاس لشاس اٌزجٕٝ ٌٚىٓ فٝ اٌؾم١مخ  ٌزجّٕٟٔٛرط ا  -2 
. أْ اٌشفط لذ ٠ىْٛ ٔبرغب ِشبثٙب ٌزٌه 

غجمب  اٌزم١١ُ فبٌزجٕٝ–اال٘زّبَ اٌزغش٠ت –اٌخبصخ ثبٌزجٕٝ ٟٚ٘ اٌٛع ؽذٚس اٌّشاؽً  ػذَ -3 
. ٌٍزغٍغً اٌغبثك اٌّؾذد 

. ٔبدسا ِب رٕزٙٝ ٘زٖ اٌّشاؽً ثبٌزجٕٝ فمذ رظٙش ِؼٍِٛبد أخشٜ ٌزضج١ذ أٚ رذػ١ُ اٌمشاس   –4
  . اٞ ٌؼ١ٍّخ اٌزجٕٟ ٌٚزٌه فبْ األِش ٠زطٍت ٚعٛد ِصطٍؼ ثذ٠ال ٌزٌه

اٌؼ١ٍّخ اٌؼم١ٍخ اٌزٝ ٠ّش خالٌٙب اٌفشد ثذءا ِٓ ِؼشفزٗ ”   Rogersٚػشفٗ سٚعشص ::اٌزؼش٠ف
االٌٚٝ ثبٌفىشح اٌّغزؾذصخ ؽزٝ ارخبرٖ ٌمشاس رجٕٝ اٚ سفط اٌفىشح صُ رضج١ذ اٚ رشع١خ ٘زا اٌمشاس 

 :ٚػٕبصش٘ب ٘ٝ 
ا ، اٌّؼشفخ اٌّؼشفخ ثبٌفىشح ، اٌّؼشفخ ثى١ف١خ ػٍّٗ )ٚرعُ  ( Knowledge )اٌّؼشفخ  -1

  .(إٌظش٠خ 
  –4.سفط اٚ رجٕٝ    (Decision )اٌمشاس  -3.  أٚ االرغبٖ  ( Persuasion )االعزّبٌخ  -2

  . Consequences))اٌؼٛالت  -5.اٌزؼض٠ض   – (  Confirmation )اٌزضج١ذ 
أٗ ٠ؾذس ِب ٚثٕبء ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ ٠زٍمب٘ب اٌفشد ثؼذ ارخبرٖ ٌٍمشاس عٛاء ثبٌمجٛي اٚ اٌشفط ف

ٍٝ٠: 
رجٕٝ الؽك ٕٚ٘بن ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌزٛلف  -4سفط ِغزّش   -3ػذَ اعزّشاس رجٕٝ  -2رجٕٝ ِغزّش  -1

 االؽالي     -1ػٓ االعزّشاس فٝ اٌزجٕٝ 
 ػذَ اٌشظب ػٓ اٌفىشح ٌؼذَ ِٕبعجزٙب اٚ ألٔٙب ال رؾمك ١ِضح ٔغج١خ  -2  

: ٚاٌذالئً ٚاٌشٛا٘ذ ػٍٟ ٘زا :رم١١ُ اٌجذ٠ً
يناسب حيث انو يخالفي االنخقاداث انخى ًجيج نعًهيت انخبنى ًىناك يعهٌياث عن  بذيميعخبز ال

انفكزة انًسخحذثت يخى ين خالنيا حكٌين االحجاه انًؤيذ ًفقا نهًعارف ًانًعهٌياث ،ثى يخخذ قزار 
ينو نى يكن يخاح في عًهيت انخبنى ،ثى يخى انخثبج ين ىذا انقزار  ًانخأكذ ابانقبٌل اًانزفض ًىٌ و

٠ٍٟ راٌه اٌؼٛالت اٌّزشرجخ ،ًفقا نشٌاىذ ًادنت يحذدة كشيادة عذد االفزاد انًخبنيين  ًسيادة االنخاج 

  ػٓ ٘زا اٌزضجذ
 



دسعب  10                  5ط
: ربالعبثخ 

اٌزٟ ٠غت رٛافش٘ب فٟ االفىبس  فٟ ظٛء اٌّجبدٜءث١زُ رخ١ش سعبٌخ رزؼٍك ثفىشح ِغزذصخ ٌىً غبٌت 
: ٟ٘ٚ  اٌّغزؾذصخ 

اْ ٠ىْٛ  ==أْ ٠زُ اخزجبس٘ب رؾذ اٌظشٚف اٌّؾ١ٍخ اٌغبئذح ==أْ رىْٛ ١ٌٚذح اٌجؾش اٌؼٍّٝ  
اْ ٠ىْٛ ٌزٍه االفىبس ؽبعخ ِٓ لجً ==ٌزٍه االفىبس رأص١ش ٍِّٛط فٝ ؽً ِشبوً اٌضساع 

اْ ال ٠زطٍت رطج١مٙب اؽذاس رغ١شاد وج١شح ٚعزس٠خ ف١ّب ٘ٛ ِزجغ ٌذٜ اٌّضاسع  ===اٌّضاسع
اْ رغزخذَ اٌطشق إٌّبعجخ فٝ ػشظٙب ٚرمذ٠ّٙب ==  -لذَ فٝ اٌٛلذ إٌّبعت اْ د.==

صُ ٠ىزت اٌّعّْٛ ٌٍشعبٌخ ٚاٌطشق إٌّبعجخ ٌٍزٛص١ً ٚاالدٌخ ٚاٌشٛا٘ذ .ٌٍغّٙٛس االسشبدٜ 
فٟ رمجً ٚرجٕٝ اٌشعبٌخ االسشبد٠خ اٌّغزؾذصخ ػٍٟ ؽذٚس اٌزمذَ 

ِىبْ = -اٌشعبئً االسشبد٠خ ٌٍفىشح  = -ػٍٟ اال٘ذاف االسشبد٠خ خطخ اٌؼًّ رغت اْ رؾزٜٛ 
اٌشٛا٘ذ ٚاالدٌخ ػٍٟ == -اٌّغزٙذف١ٓ ِٓ اٌشعبٌخ االسشبد٠خ  = اٌمبئُ ثبٌزٕف١ز == اٌزٕف١ز  

. ؽذٚس اٌزمذَ 
 

دسعبد  10     6ط 
: اٌؼاللبد االٔغب١ٔخ ٟ٘  االعبثخ

  .(افؼً ِغ االخش٠ٓ وّب رٛد اْ ٠فؼٍٛا ِؼه)ٚظغ إٌفظ ِٛظغ االخش٠ٓ - 1
 ػبًِ االخش٠ٓ ٚوأُٔٙ ِزغب١٠ٚٓ-2 
َْ ثأ١ّ٘زُٙ -3.  اعؼً ِ ا٢خش٠ٓ ٠شؼشٚ

ًِب صبدًلب ثب☜- 4  َُّ ا٘زّب  . ٌطالة ٌّغزمج١ٍٓ اٚ  اا٘ز
ُْ ِغ -5☜  اٌطالة فٟ ؽذٚد ِؼ١ٕخاٌّغزمج١ٍٓ اٚ اثزغ

ْْ ٠غّؼَٗ ثأ٠خِ ٌغخٍت ☜  -6.  ُُّم صٛدٍت ٠ؾتُل أ َُ اٌشخخِ ٘ٛ ثبٌٕغجخ ٌٗ أعًُّل ٚأ٘   .رزوْش أْ اع
ُِلْغـزّؼًب ع١ًذا-7☜  ْٓ  و

 اٌطالة ػٍٝ أْ ٠زؾذصٛا ػٓ أٔفِغُٙ اٌّغزمج١ٍٓ اٚ شغغ ِ-8

  .وٓ ِشٔب فٟ ػشض ٚعٙبد ٔظشن  -9.
 فُٙ اٌاللخ اٌذائش٠خ ث١ٓ اٌصشاؽخ ٚاٌضمخ-10  
٠زوش اٌطبٌت  ٘زٖ اٌؼٛاًِ االعبع١خ فٟ اٌؼاللبد االٔغب١ٔخ ِشرجخ ٚفمب ال١ّ٘زٙب ِٓ ٚعٙخ    

اء اٌزجش٠شاد فٟ وً رشر١ت ٚاالعبثخ رؼطٝ اٌذسعخ ٚفمب ٌٍزجش٠شاد اٌّؼطبح فٟ ٔظشٖ ِغ اػػ
. اٌزشر١ت

 

:  ٠زُ رؾم١ك االرصبي اٌفؼبي
 اْ رصذس اٌشعبٌخ ػٓ ِصذس ِؼجشح رؼج١شا صبدلب ػٓ ِؼٕٝ ٚاؽغبط اٚفىشح ٠مصذ٘ب -1

. اْ رصً اٌشعبٌخ اٌٟ اٌّمصٛد٠ٓ ثٙب ثّؼٕٝ اْ رصً اٌٟ ادسان اٌّغزمج١ٍٓ -2
. اْ ٠فُٙ اٌّغزمجً ِعّْٛ اٌشعبٌخ وّب ٠مصذ٘ب اٌّصذس -3
. اْ رؾشن اٌشعبٌخ ِٓ ٠غزمجٍٙب اٌٟ اٌزفى١ش ٚاالداء ٚفمب ٌّب عبء ثٙب -4
 اْ ٠أرٝ اٌزؾشن ثبٌٕز١غخ اٌزٝ ٠مصذ٘ب ِصذس االرصبي -5

د ٚإرا رّذ ػ١ٍّخ  االرصبي ثبٌطش٠مخ إٌّبعجخ فّٓ اٌّمشٚض اْ ٠زشرت ػٍٟ راٌه اؽذاس رغ١شا
 . عمج١ٍٓ عٍٛو١خ ِشغٛثخ فٟ عٍٛن اٌُ

 
 

االعزبر اٌذوزٛس عؼ١ذ ػجبط سشبد  :اعزبر اٌّبدح 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


