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باْ ِ
س ِاني َي ْفقَ ُهوا قَ ْولِي"
ال َر ِّ
ص ْد ِري َوَي ِّ
"قَ َ
س ْر لِي أ َْم ِري َو ْ
احمُ ْل ُع ْق َدةً ِّمن لِّ َ
ش َر ْح لي َ

( 7درجات)

أوال /ضع عالمة( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) Хأمام العبارة الخط أ:
( -1
( -2

) يمكن استخدام أكثر من أداة في البحث الواحد بشرط اختالف العينة

) عند االقتباس من مواد عممية منشورة عمى االنترنت ،يكتفى باإلشارة إلى رابط الموقع

( -3

) قيمة الوسيط في المفردات ( )9 ،8 ،7 ،6 ،5، 4 ،3 ،2هو 5

( -4

) يمكننا تقميل حجم العينة إذا كان أفراد المجتمع مختمفين في سماتهم

( -5

) نمجأ إلى إعادة تطبيق األداة عمى أفراد العينة بعد فترة زمنية لقياس ثبات األداة

( -6

) تستخدم مصطمحات البحث كإطار مرجعي يستخدمه الباحث في التعامل مع المشكمة الخاصة بالبحث

( -7

) عند التوثيق في متن النص لمصدر له أكثر من مؤلفين ،يكتفى بذكر لقب المؤلف األول

( -8

) الهدف من البحث اإلجرائي تطوير طرق لتحسين األوضاع المتعمقة بموضوع البحث

ثانيا /مجتمع مكون من  350طالب 450 ،طالبة من كميات التربية ،ما حجم العينة من الجنسين إذا أردنا

الحصول عمى عينة طبقية حجمها . 64

السؤال الثاني  :أجب عن األسئمة التالية 7 ( :درجــــات)
أوالً  /حدد منهج البحث المناسب لكل دراسة -:
).

 درجة فعالية األداء المؤسسي في مدارس األوقاف الشرعية بمحافظات غزة ( أثر الواجبات المنزلية المبرمجة عمى تحصيل طمبة الصف السابع في مادة الرياضيات ( -برامج إعداد المعمم في اليابان وسبل االستفادة منها في فمسطين (

 -قيم المواطنة المتضمنة في الكتاب الجزء األول من مبحث التاريخ لمصف التاسع (

).

درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بجامعة فمسطين لمهارات الحوار وعالقتها بالحرية األكاديمية (1

).
).
)
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ثانيا /من رسالة ماجستير بعنوان( :تصور مقترح لتطوير جودة أداء العاممين بجامعة فمسطين في ضوء األنموذج األوروبي
لمتميز) لمباحث :عمي راجح من جامعة عين شمس في ( )2015اقتبست أربعة أسطر من الصفحة . 101

وثق المرجع في المتن وفي قائمة المراجع؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------( 8درجـــات)

السؤال الثالث:
أوال /اختر رمز اإلجابة الصحيحة :
 -1يتم استنتاج توصيات البحث من :
أ .نتيجة هذا البحث

ج ـ .تصميم البحث

ب .نتائج البحوث السابقة

د .فرضيات البحث

 -2تشمل العينة العشوائية األنواع التالية ،ما عدا :
أ .البسيطة

ب .الطبيعية

ج ـ .الحصصية

د .العنقودية

أ .المسحي

ب .االرتباطي

ج ـ .دراسة الحالة

د .التجريبي

أ .الوسط الحسابي

ب .المنوال

 -3المنهج المالئم لدراسة أثر استخدام العروض الضوئية عمى اكتساب مهارات الخريطة لدى طمبة الصف السابع هو :
 -4أكثر المقاييس اإلحصائية انتشا اًر وشيوعاً ،هو :

ج ـ .االنحراف المعياري

د  .الوسيط

-5عند اختيار عينة بشكل متتابع تحمل األرقام (  )..... ،13 ،10 ،7 ،3تكون العينة :
أ .طبقية

ب .منتظمة

- 6يأتي ضمن إجراءات البحث :

أ .الفروض

ب .التساؤالت

ج ـ .صدفية
ج ـ .وصف األداة

- 7العينة التي تقود لمحصول إلى نتائج متحيزة لرأي الباحث :

أ .البسيطة

ب .الكرة الثمجية

ج ـ .القصدية

د .عنقودية
د .الدراسات السابقة
د .الحصصية

- 8الفرض هو :

أ .سؤال محير

ب .إجابة محتممة

ج ـ .إجابة نهائية

2

د .ليس مما ذكر
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) 5درجات)

السؤال الرابع :أجب عن األسئمة اآلتية:
 - 1ما الغرض من االطالع عمى الدراسات السابقة ،وما الشروط الالزم توضيحها فيها؟

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

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

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

- 2ما الفرق بين تفسير النتائج ومناقشتها؟

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

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

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

- 3ما شروط العنوان الجيد؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في العنوان ( :دور اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة في تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان من وجهة نظر
- 4
المعممين) ما الخمل في العنوان؟ وما الحد المكاني والبشري والمؤسسي لمدراسة؟

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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( 3درجات (

السؤال الخامس:
أراد الباحث أن يوجد ثبات اختباره بطريقة التجزئة النصفية ،فإذا كان اختباره مكون من

عمى  6طالب .

) (20فقرة وطبق

احسب ثبات االختبار بمعامل االرتباط بيرسون ؟
س
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انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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