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 (نظرى نهائى)2013/2014 ثانىال الدراسًامتحان الفصل  - قسم االقتصاد الزراعى -كلٌة الزراعة بمشتهر  -جامعة بنها

  درجة 60: الدرجة (هندسة زراعٌة:شعبة –ة رابعال :الفرقة)  -407أ ق ت  :رمز ورقم كود المادة - ىالزراع اإلرشاد: مادة 

 :اآلتٌةسئلة أجب عن األ                                       22/6/2014:تارٌخ االمتحان  – ساعتان: زمنال

 (:درجة 16)السؤال األول 

اإلرشاد الزراعى    :من المصطلحات التالٌة – ة فقطـخمس -عرف    :-(درجات 10): ( أ)            

االحتٌاجات التدرٌبٌة  –الزراعٌة عملٌة اتخاذ قرار تبنى المستحدثات  – المجاالت اإلرشادٌة –كتعرٌف متكامل 

. التغٌر السلوكى التنفٌذى–ٌجابٌة الذاتٌة اإل –اإلرشادٌة 

أهمٌة  -2   .أهمٌة تقدٌم الخدمة اإلرشادٌة للشباب الرٌفى -1 :بم تفسر ما ٌلى  :-(درجات 6) : (ب)            

        .االعتماد على القادة المحلٌٌن فى العمل اإلرشادى

 (:درجة 20)لثانى السؤال ا

: من العبارات التالٌة   -فقط  أربــع –فى كٌفٌة اختبار مدى صحة أو خطأ  رأٌـكوضح   :-(درجات 8):  (أ)

. ى برنامج من برامجهأٌمنح اإلرشاد الزراعى شهادات دراسٌة عن انتهاء تنفٌذ  -1

 .ٌصبح المستقبل مرسال عندما ٌسهل علٌه فهم الرسالة اإلرشادٌة -2
 .زراعً منهج محدد فى كل ممارساته كما هو الحال فى التعلٌم المدرسىلإلرشاد ال -3
 .طار عملٌه تعلٌمٌةإاإلرشاد الزراعى خدمة تعلٌمٌة ٌؤدٌها جهاز أو نظام فى  -4
 .ٌندرج اإلرشاد الزراعً تحت مسمى التعلٌم النظامى غٌر الرسمى -5

 

   :راعٌا ترغب فى إجراء ما ٌلىماذا تفعل وٌجب علٌك مراعاته لو كنت مرشدا ز -:(اترجد6 ): ( ب)

سٌس عالقات على أساس من الثقة المتبادلة بٌنك وبٌن أتحقٌق مبدأ ت -2 .المسترشدٌن بالرسالة اإلرشادٌة إقناع -1

 .المسترشدٌن

 :تخٌر االجابة الصحٌحة من بٌن األقواس فى كل عبارة مما ٌلى :-(درجات 6)( :جـ) 

. فرادن إلى تغٌٌر سلوك األاٌهدف افى أنهم( النفس –االقتصاد الزراعى  –االقتصاد المنزلى )تتضح عالقة اإلرشاد الزراعً بعلم -1

 .المتعلق بقبول المستحدثات الزراعٌة بدٌال مناسبا لعملٌة التبنى( اإلقناع –النشر  –اتخاذ القرار ) ٌعتبر مصطلح -2
 (. جمٌع ما سبق –ك المرسل والمستقبل سلوك وإدرا –صدق وفهم الرسالة اإلرشادٌة )من شروط االتصال الفعال -3
 .التى تؤثر فى سرعة تبنى االفكار المستحدثة( االقتصادٌة -االجتماعٌة والثقافٌة  –الشخصٌة )عضوٌة المنظمات االجتماعٌة من العوامل  تعتبر-4
 .لإلرشاد الزراعً(  التنفٌذٌة –ة العام –الشاملة ) هداف من أهم األالنباتٌة والحٌوانٌة  نتاجٌة الزراعٌةع الكفاءة اإلفٌعتبر ر-5
 (.جمٌع ما سبق –اإلقناع اإلرشادى  –المجال اإلرشادى  –الهدف اإلرشادى ) تؤثر مرحلة التنمٌة التى تمر بها الدولة فى تطبٌق -6

 

  :مما ٌلى كل  نـبً  -باختصار -قارن    -(:درجة 24)السؤال الثالث 

. سفة اإلرشادٌة خاصةمبادئ اإلرشاد الزراعً عامة ، ومبادئ الفل .1
. مراحل حدوث عملٌة اإلقناع اإلرشادى ، ومراحل حدوث عملٌة التبنى اإلرشادي .2

. الزراعى، وأنواع المجاالت الرئٌسٌة للعمل اإلرشادى الزراعى التدرٌب اإلرشادىأنواع  .3
(. فقط بالرسم التخطٌطى)االتصال، واتخاذ قرار تبنى المستحدثات : عناصر عملٌتى .4

.......... .................................................................

سامى أحـمد عبد ./ د.أ :أستاذ المادة ، والحمد هلل رب العالمٌن،،، مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق والتفوق
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 (نظرى نهائى)2013/2014 ثانىال الدراسًامتحان الفصل  ةــــــــــــإجاب – قسم االقتصاد الزراعى -كلٌة الزراعة بمشتهر  -جامعة بنها

  درجة 60: الدرجة (هندسة زراعٌة:شعبة –ة رابعال :الفرقة)  -407أ ق ت  :رمز ورقم كود المادة - ىالزراع اإلرشاد: مادة 

   سامى أحـمد عبد الجواد./ د.أ :أستاذ المادة             22/6/2014:تارٌخ االمتحان  – ساعتان: زمنال

 (:درجة 16)السؤال األول  إجابة

   :من المصطلحات التالٌة – ة فقطـخمس -ف يعرت   :-(درجات 10): ( أ)            

التطبٌق الفعلً لجمٌع مراحلها المختلفة والمتشابكة جهاز هو عملٌة تعلٌمٌة غٌر مدرسٌة ٌقوم ب :اإلرشاد الزراعى كتعرٌف متكامل  -

و أسرهم وبٌئتهم واستغالل امكانٌاتهم المتاحة وجهودهم خدمة الزراع  متكامل من المهنٌٌن والقادة المحلٌٌن مهتدٌٌن بفلسفة عمل واضحة بغرض

حداث مجموعة من التغٌرات السلوكٌة المرغوبة فً معارفهم الذاتٌة ومساعدتهم على توجٌهها رفع مستواهم االقتصادي واالجتماعً عن طرٌق إ

   .ومهاراتهم واتجاهاتهم

أوجه االهتمام الرئٌسٌة التً تتناولها السٌاسة االرشادٌة فً برامجها التعلٌمٌة، وتطبٌقٌاً هً اطارات العمل  هً :المجاالت اإلرشادٌة –

.  نشأ عن تنفٌذها تحقٌق هدف معٌناالرشادي الذي ٌحتوي كل منها على مجموعة من األنشطة ي

هو العملٌة العقلٌة التً ٌمر خاللها الفرد بدءا من معرفته األولى بالفكرة المستحدثة  :عملٌة اتخاذ قرار تبنى المستحدثات الزراعٌة –

. أو ترسٌخ هذا القرارحتى اتخاذه لقرار تبنً أو رفض الفكرة ثم تثبٌت 

ي رهامفراد المعرفً والحداثها فً سلوك األإالمتجددة المراد التغٌرات المستمرة و مجموعة ىه : االحتٌاجات التدرٌبٌة اإلرشادٌة –

فراد تعلمها من خالل التدرٌب تعٌن على األيالتً تعبر عن الفرق بٌن الوضع الحالً والوضع المرغوب فً مستوى أداء االعمال التً ¸واالتجاهً 

 .ون فٌه و المجتمع ككلمن أجل صالحهم وصالح التنظٌم الذي ٌعمل

. عن نفسه وسلوكه وقدراته ذاتً باقتناعوتعنً أنه ٌجب على الفرد فهم نفسه أوال وأن ٌشعر  :الذاتٌة اإلٌجابٌة –

 . التغٌر فٌما ٌقوم به الفرد من مهارات عقلٌة أو مهارات حركٌة أو نفسٌةهو  :التغٌر السلوكى التنفٌذى –

 :ر ما ٌلىيتفس  :-(درجات 6) : (ب)            

  :الرٌفًأهمٌة تقدٌم الخدمة اإلرشادٌة للشباب  -1 

. فً المجتمع والفئة المنتجةهم طاقة العمل الضخمة فً المجتمع فهم القوة المؤثرة و أن الشباب ٌلعب دورا هاما .1

. المشاركة االجتماعٌةالعمل وب مل المسؤولٌةإعدادهم لتح ولهذا ٌجبلها  وممارسة فعلٌةأن الشباب هم فً مرحلة إعداد للمسؤولٌة  .2

. إن تغٌٌر اتجاهات الشباب أسهل منه للكبار .3

. بالمعاٌٌر االجتماعٌة المعوقة الستجابة الزراع للتوصٌات االرشادٌة وأقل تمسكا التزاماأن الشباب أقل  .4

. كبار السنغٌرهم من  وهم ٌفوقونأن الشباب أكثر انسجاما مع روح العصر ٌتعلمون القٌم الثقافٌة العصرٌة  .5

ٌتسم الشباب إلى حد ما بالمرونة التً ٌمكن أن تكون عونا أساسٌا فً عملٌات التكٌف مع المواقف التً تواجههم، ودعامة ٌعتمد علٌها  .6

. المجتمع فً رسم سٌاسات استثمار جهودهم من أجل البناء والتنمٌة

صبح مسئوال عن المساهمة فً الحٌاة االقتصادٌة والتعلٌمٌة أن الشباب الرٌفً من حٌث العدد ٌمثل غالبٌة شباب الجمهورٌة وقد أ .7

. والشبابٌة فً القرٌة

. ٌمٌل الشباب الرٌفً إلى المشاركة والتعاون وتحمل المسؤولٌة إذا اعطوا الفرصة المناسبة لذلك .8

وثقتهم  معلوماتهم م بفائدةوإحساسهاآلباء الرٌفٌٌن ٌداومون على االسترشاد بمعلومات أبنائهم من الشباب لسهولة االتصال بهم  .9

. على توصٌل المعلومات لوالدٌهم وقدرة األبناءاالستفادة بمعلومات أبنائهم  ولرغبتهم فً
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ألن نجاح العمل اإلرشادي ٌتوقف على استمرار العمل الذاتً فمهمة : أهمٌة االعتماد على القادة المحلٌٌن فى العمل اإلرشادى -2  

س على مساعد أنفسهم، وهذا ٌستدعً الدقة التامة والحرص الدائم فً اختٌار القادة المحلٌٌن وتدرٌبهم لٌؤدوا عملهم المرشد تتركز فً مساعدة النا

 .بنجاح وكفاءة عالٌة

 (:درجة 20)السؤال الثانى  إجابة

: من العبارات  -فقط  أربــع –فى كٌفٌة اختبار مدى صحة أو خطأ  رأىالح يوضت  :-(درجات 8):  (أ)

صحة الخطأ خطأ صحٌحة م 

الٌمنح *   1

2  *  -

لٌس لإلرشاد *   3

4  *  -

الالنظامى *   5

 

   :رغب فى إجراء ما ٌلىي عندما مراعاتهالمرشد الزراعى  ىٌجب عل -:(اترجد6 ): ( ب)

  :-المسترشدٌن بالرسالة اإلرشادٌةإقناع  -1 

 .حقٌقها هً جزء من أهداف المجتمع الذي ٌنتمون إلٌهمساعدة المسترشدٌن على الشعور بأن أهدافهم التً ٌسعون لت .1

. توفٌر الطمأنٌنة لدى المسترشدٌن للتأكد من أنه لن ٌلحق بهم ضرر إذا ما اتبعوا تعلٌمات الجهاز اإلرشادي الزراعً .2

. االعتراف بمكانة المسترشدٌن واحترام مشاعرهم واتجاهاتهم .3

. معاملة المسترشدٌن بطرٌقة ودٌة على أساس الثقة الكاملة والبعد عن التهدٌد .4

. العمل على تقوٌة روح التعاون بٌن المسترشدٌن وتسهٌل االتصال فٌما بٌنهم .5

. االلتزام بالصراحة الكاملة عند التحدث مع المسترشدٌن .6

  :-بٌن المسترشدٌنتحقٌق مبدأ تأسٌس عالقات على أساس من الثقة المتبادلة بٌنك و -2 

ٌجب أن ٌراعً المرشد الزراعً أن العالقة القائمة بٌنهم وبٌن المسترشدٌن عبارة عن عالقة شخصٌة، بٌنما عالقته بالتنظٌم الذي  .1

. بالرسمٌةٌتبعه هً عالقة غٌر شخصٌة تتسم 

. غٌر الحقٌقٌة ٌةوتلك السطحأن ٌكون فً استطاعة المرشد الزراعً التمٌٌز بٌن الحاجات الملحة الحقٌقٌة  .2

. الناس بكفاءة مساعدةٌجب أن ٌحسن المرشد اختٌار الفرص والمناسبات التً ٌستطٌع فٌها  .3

 .أال ٌغالً المرشد الزراعً فً تفاؤله للنتائج السرٌعة التً سٌتحصل علٌها المزارعون نتٌجة تبنً أسالٌب أو أعمال ٌنصح بها .4

. ا بطرٌقة مقنعة تبرز مزاٌاها وتظهر مأمونٌتها وضمان فاعلٌتهاأن ٌقوم بعرض األفكار العصرٌة المراد ادخاله .5

. ٌجب أال ٌأخذ المرشد الزراعً المسؤولٌة الكلٌة فً تنفٌذ برامج معٌنة، بل ٌجب علٌه أن ٌشارك الناس فً تخطٌط وتنفٌذ البرامج .6

أن  ، وعلٌهاختٌارٌةنشاط اإلرشادي هً عملٌة المساهمة الفعلٌة فً جمٌع أوجه الزراعً مالحظة أن عملٌة المشاركة وعلى المرشد ال .7

. ٌسلك كل الطرق الممكنة لجذب أكبر عدد من الناس للمشاركة فً وضع البرامج

من المهم أن ٌعرف المرشد الزراعً أن عملٌة اإلرشاد تركز على تجهٌز الناس بالقدرة والمعرفة التً تمكنهم من التعرف على  .8

لضرورٌة لحل تلك المشاكل واتباع خطوات عملٌة لتحقٌق الهدف وأن هذا العمل أهم بكثٌر من المشاكل العامة وجمع المعلومات ا

. النتائج التً ٌحققها المشروع

ٌجب على المرشد مالحظة أنه ٌتعامل مع مجامٌع غٌر متجانسة من المسترشدٌن من حٌث التعلٌم والحاجات والرغبات والسن  .9

 لتعلٌمهمتركز مع الكبار، ولذا فعلٌه أن ٌتفهم الكثٌر من مشاكل تعلٌم الكبار وأنجح الطرق إلخ، وإن كان معظم عمله ي... والمشاكل

 .الكبار وبحث مشاكلهم وهذا ٌتطلب دراٌة تامة بسٌكولوجٌة
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فٌد فً وٌهمهم من التعلٌم االرشادي المعلومات التً تما ٌهم المسترشدٌن هو إٌجاد حلول لمشاكلهم القائمة ٌجب أن ٌالحظ المرشد بأن  .10

. حل مشاكلهم وعلى ذلك فإنهم ٌعتبرون التعلٌم مسألة ثانوٌة إذا قٌست بغرضهم األساسً وهو المعٌشة األفضل

 :تخٌر االجابة الصحٌحة من بٌن األقواس فى كل عبارة مما ٌلى :-(درجات 6)( :جـ) 

. فرادن إلى تغٌٌر سلوك األاٌهدف افى أنهم( سالنف –االقتصاد الزراعى  –المنزلى االقتصاد)تتضح عالقة اإلرشاد الزراعً بعلم  .1

 .المتعلق بقبول المستحدثات الزراعٌة بدٌال مناسبا لعملٌة التبنى( اإلقناع –النشر  – القرار اتخاذ)ٌعتبر مصطلح  .2

 .(سبقجمٌع ما  –سلوك وإدراك المرسل والمستقبل  –صدق وفهم الرسالة اإلرشادٌة )من شروط االتصال الفعال  .3
 .التى تؤثر فى سرعة تبنى االفكار المستحدثة( االقتصادٌة-االجتماعٌة والثقافٌة  –الشخصٌة )وٌة المنظمات االجتماعٌة من العوامل عض تعتبر .4

 .لإلرشاد الزراعً (التنفٌذٌة – العامة – الشاملة)هداف من أهم األالنباتٌة والحٌوانٌة  نتاجٌة الزراعٌةع الكفاءة اإلفٌعتبر ر .5

 (.جمٌع ما سبق –اإلقناع اإلرشادى  – المجال اإلرشادى –اإلرشادى  الهدف)نمٌة التى تمر بها الدولة فى تطبٌق تؤثر مرحلة الت .6
 

  :مما ٌلى كل  نـبً  -باختصار - ةقارنالم   -(:درجة 24)السؤال الثالث  إجابة

قات على تأسٌس عال -وجود أهداف متفق علٌها -ناسمن المستوى الذي ٌوجد علٌه الالبدء بالعمل    :مبادئ اإلرشاد الزراعً عامة ( أ-1)
 .التنسٌق والتكامل -استعمال وسائل االتصال الفعالة  -االعتماد على القادة المحلٌٌن -التعاون -المشاركة الفعلٌة  -أساس من الثقة المتبادلة 

 

اإلرشاد الزراعً  –الزراعً خدمة هادفة اإلرشاد  –اإلرشاد الزراعً نشاط تعلٌمً    :مبادئ الفلسفة اإلرشادٌة خاصة( ب-1)

. عمومٌة الخدمة اإلرشادٌة –تتجه خدماته إلى الفرد والجماعة والمجتمع كله 
 

. االقتناع –الفهم  –االنتباه    :مراحل حدوث عملٌة اإلقناع اإلرشادى( أ-2)
 

. تبنً الفكرة –التجرٌب  –التقٌٌم  –االهتمام  –الوعً أو االنتباه  :مراحل عملٌة التبنى اإلرشادي( ب-2)
 

: الزراعى التدرٌب اإلرشادىأنواع ( أ-3)
أسابٌع وتشتمل علً العدٌد من المواد باإلضافة إلى  6-4تستغرق من: دورة متوسطة-ب.   أشهر فأكثر 6وهى تمتد : دورة طوٌلة-أ   :تصنٌف التدرٌب وفقا لمدة التدرٌب: أوال

. أسبوعٌن وتركز على مادة واحدة أو مواد أخري متصلة بالموضوع ال تتجاوز لتًاوهى  :دورة قصٌرة-جـ.   موضوع الدورة

التدرٌب من خالل اإلشراف المباشر بواسطة -ج.   تدرٌب المعاهد والمؤتمرات-ب.   التدرٌب من خالل الخبرة-ا    :تصنٌف التدرٌب من حٌث طرقه وأسالٌبه المستخدمة إلى: ثانٌا

     .  تدرٌب المجتمعات حٌث تدور فٌها المناقشات حول موضوعات تتعلق بمشاكل العمل-هـ.   خالل المواد المعٌنة التى تساعد األفراد على تأدٌة واجبهمالتدرٌب من -د.   المهنٌٌن

.  ما تحوٌها ومناقشتهاارٌر عب وتقدٌم تقتدرٌب المراسلة أو قراءة البحوث أو الكت-ز.   تدرٌب الندوات وحلقات البحث وزٌارة المنظمات القتباس المعارف بطرق مختلفة-و

                         induction trainingتدرٌب عند بداٌة الخدمة -ب                     pre-service trainingتدرٌب قبل الخدمة  -ا   :تصنٌف التدرٌب وفقا لمراحله: ثالثا

 in-service trainingتدرٌب أثناء الخدمة   -جـ

.    التدرٌب التجدٌدى-د.   التدرٌب التأهٌلى للعمل-ج.   التدرٌب المهارى-ب.   التدرٌب التوجٌهى المهنى-ا   :تصنٌف التدرٌب وفقا للغرض من تنفٌذه إلى: رابعا

حٌث  :المركزي-ب.  لتدرٌب علً المستوي القومىٌتم التدرٌب فً أجهزة مركزٌة تقدم خدمات ا :مركزي-ا    :تصنٌف التدرٌب حسب المركزٌة والالمركزٌة فً تنفٌذه إلً: خامسا

. ٌتم التدرٌب علً مستوى المؤسسات والمنشأت او المحلٌات

. خارج البلد-د.    المؤسسات المهنٌة التعلٌمٌة-جـ.         معاهد التدرٌب المتخصصة -ب.   منطقة العمل-ا   :تصنٌف التدرٌب وفقا للجهة القائمة به إلى : سادسا

وٌشتمل  :تدرٌب عام-ب.   الهدف منة تنمٌة مهارات متخصصة وخبرات الزمة لشغل وظٌفة معٌنة :تدرٌب تخصصً -ا  :ب عمومٌة أو تخصص التدرٌب ٌقسم إلىحس: سابعا

. مدرب خارجً متخصص-د.       ٌممدرب من داخل التنظ-جـ       .تنمٌة المهارات والخبرات واالتجاهات فً األعمال ذات الطابع المتماثل فً مختلف األجهزة والمنظمات

 Off job training.   تدرٌب خارج محل العمل-ب               On job training.  تدرٌب داخل العمل-ا:تصنٌف التدرٌب حسب المكان الذى ٌعقد فٌه التدرٌب إلى: ثامنا

 Up training.  التدرٌب الجماعً-ب             Individual training.    التدرٌب الفردى-ا:تقسٌم التدرٌب طبقا لمستوى التعامل مع األفراد الذٌن سٌتم تدرٌبهم إلى: تاسعا

تسوٌق وتوزٌع واستهالك الحاصالت  –رفع الكفاءة اإلنتاجٌة الزراعٌة   :الزراعً اإلرشاديالرئٌسٌة للعمل أنواع المجاالت ( ب-3)

 –تنمٌة شباب الرٌف  –ممارسة الحٌاة األسرٌة الرٌفٌة  –إدارة األعمال الزراعٌة والمنزلٌة  –ٌة تنمٌة وصٌانة وحسن استخدام الموارد الطبٌع –الزراعٌة 
. اإلسهام فً الشؤون العامة –تنمٌة القٌادة الرٌفٌة المحلٌة  –تنمٌة المجتمع الرٌفً المحلً 

 

التغذٌة  –الضوضاء  –المستقبل  –تصال قناة اال –الرسالة  –المصدر (:التخطٌطًفقط بالرسم ) االتصال: عملٌتًعناصر ( أ-4)

. المرتدة أو رجوع الصدى

. التثبٌت –القرار  – االستمالة –المعرفة :(فقط بالرسم التخطٌطى)اتخاذ قرار تبنى المستحدثات  عناصر(ب-4)

 ...........................................................................
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