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السؤال ألاول  )01( :دزجات
ضع عالمة (صح ) أمام إلاجابة الصحيحة وعالمة (خطأ) أمام إلاجابة الخاطئة وأهقل زمز إلاجابة الصحيحة في الجدول املخصص في كساسة
إلاجابة.

 ) ( -1من العوامل التي تؤثر عمى اختيار طريق البحث األساليب اإلحصائية .
 ) ( -2يجب أن تقرر الفرضية العالقة بين متغيرين أو أكثر .
 ) ( -3ال يتطمب صياغة الفرضية المعرفة بطبيعة المشكمة .
 ) ( -4يجب أن تشمل فقرات االستبانة كممات اصطالحية .

 ) ( -5تمثل االستبانات أنسب األدوات المستخدمة في الدراسات التربوية لقياس التحصيل .
 ) ( -6البحث اإلجرائي يهدف إلى حل مشكالت قائمة في مجال الباحث .

 ) ( -7التعرف إلى (واقع رياض األطفال في محافظات غزة) هو بحث تطويري .
 ) ( -8يقوم البحث التجريبي عمى تحديد المتغير المستقل والتابع وضبط المتغيرات الدخيمة.
 ) ( -9من سمبيات دراسة الحالة صعوبة تعميم النتائج التي يتوصل إليها الباحث .
 ) ( -11الطريقة األنثروبولوجية أكثر شموالً في مجالها من دراسة الحالة .
السؤال الثاوي )4( :دزجات
اختر إلاجابة الصحيحة واهقلها في املكان املخصص في كساسة الاجابة
 -1عندما يحدد الباحث الجانب الموضوعي والزماني التي يغطيها جوانب البحث فإن البحث يوضح :
أ .مصطمحات الدراسة

ب.حدود الدراسة

د .أهمية البحث

جـ .أهداف البحث

 -2عندما يهدف البحث إلى دراسة العالقة بين قمق المستقبل ومستوى الطموح فإن المنهج المناسب هو:
أ.الوصف اإلرتباطي

ب .الوصف المقارن

د .التاريخي

جـ  .التجريبي

 -3إسهام في تقديم حمول عممية مبرهنة لممشكمة بما يعكس اإلضافة إلى ما هو معموم ،يعرف ب ـ ــ:
أ .أهمية البحث

ب.فروض البحث

د .حدود البحث

جـ .أهداف البحث

 -4عند دراسة(المضامين التربوية في سورة اإلسراء) فإن الباحث يستخدم أسموب -:
أ .دراسة الحالة

ب .المسحي

د.التقرير

ج ــ.تحميل المضمون

 -5عرض االختبار عمى خبراء في التخصص لتقييمه والحكم عمى صالحيته ،طريقة لمتحقق من :
أ .الثبات

ب.الصدق

جــ .الموضوعية

د.االستقاللية
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 -6يأتي ضمن إجراءات البحث -:
ب.أداة البحث

أ .فروض الدراسة

د .مشكمة البحث

جــ .الدراسة السابقة

 -7يمكن تقميل حجم العينة إذا كان أفراد المجتمع -:
أ .متجانسين

ب .مختمفين

جــ.معروفين

د .كثيرين

 -8منهج البحث الذي يقوم بدراسة معمقة لنموذج أو فرد يمثل ظاهرة معينة :
ب .دراسة الحالة

أ .مسحي

د .التجريبي

جــ .تحميل المضمون

السؤال الثالث )5( :دزجات
حدد المنهج البحثي المالئم لعناوين الدراسات التالية وفق طريقة التنفيذ -:
( -1

) حقوق المرأة في عهد الخالفة العباسية .

( -2

) أثر استخدام األلعاب التربوية عمى تحصيل الرياضيات .

( -3

)العالقة بين الفعالية االجتماعية والصالبة النفسية لدى طمبة الجامعات.

( -4
( -5

) واقع اإلدارة المدرسية في ضوء معايير اإلدارة اإلستراتيجية .
) المضامين التربوية المتضمنة في خطابات ياسر عرفات .

السؤال الرابع )6(:درجات
عند إجراء بحث بعنوان " :مستوى االلتزام بآداب الحوار لدى عينة من طمبة جامعة فمسطين" .

السؤال الرئيس.......................................................................:

سؤال فرعي ..........................................................................:

الهدف الرئيس..........................................................................:
الحد المكاني .........................................................................:

الحد البشري........................................................................:

المنهج المستخدم......................................................................:
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السؤال الخامس)5( :دزجات
أذكر المصطمح الدال عمى كل من :
( -

) أن يقيس االختبار ما وضع من أجل قياسه .

( -

) صيغة محددة من الفقرات واألسئمة تهدف إلى جمع البيانات من أفراد الدراسة.

( -

) نوع من المتغيرات المستقمة تؤثر في النتيجة وال يستطيع الباحث إيقاف أثرها .

( -

) تشمل المعمومات التي يتم الحصول عميها من شهود العيان الموثوق بهم.

( -

) تقارب أو تماثل اإلجابات إذا تكرر تطبيق األداة عمى نفس المجموعة بعد فترة معينة .

اهتهت ألاسئلة
مع ثمىياجي لكم بالىجاح والحوفيق
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