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الوحبضر :جويع الوحبضريي ( هوحذ)
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تبريخ االهتحبى2018/03/10:
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االهتحبى الٌصفي
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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 َ
( 3درجات)
السؤال األول :ضع عالمة( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) Хأمام العبارة الخط أ:
( -1

)

تعتبر الشخصية من أىم المصادر الحديثة لممعرفة

( -2

)

اليدؼ من البحث ىو اإلجابة عن التساؤالت التي يضعيا الباحث

( -3

)

يعتمد أسموب االستقراء المعرفي عمى االنتقال من الخاص إلى العام

( -4

)

الفرضية التي تصاغ عمى صورة (إذا كان ...فإن) تتبع األسموب التقريري

( -5

)

عند وضع أىداؼ البحث ،ليس من الضروري أن تكون مرتبطة بأسئمة البحث

( -6

)

أبرز معايير اختيار موضوع البحث العممي أن يكون الموضوع غامضاً

السؤال الثاني  :اذكر المصطمح الدال عمى العبارات التالية
(- 1

(  4درجــــات)

) ترجمة األرقام اإلحصائية إلى عبارات لفظية توضح دالالت البحث.

(- 2

) تخمين مبني عمى الخبرة ودقة المالحظة لمعالقات وأسبابيا في البحث العممي .

(- 3

) استقصاء منظم ييدؼ إلى إضافة معارؼ يمكن تأصيميا والتحقؽ من صحتيا عن طريؽ الفحص

العممي .

(- 4

) تحديد الجيات المستفيدة من نتائج البحث

( 3درجـــات)

السؤال الثالث :اختر رمز اإلجابة الصحيحة :
- 1واحدة مما يمي ليست من عناصر الخطة البحثية
أ .األىداؼ

ب .األىمية

جػ .التوصيات

د .الفرضيات

- 2في المثال( :أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل الرياضيات لدى طمبة السابع األساسي) ،المتغير التابع ىو:
أ .استخدام األلعاب اإللكترونية

جػ .الصؼ السابع األساسي

ب .تحصيل الرياضيات

د .الطمبة

 -3تأتي أسئمة البحث في الخطة ضمن :
أ .التعريؼ بالمشكمة

ب .الخمفية النظرية لمدراسة

 -4آخر أىداؼ البحث العممي/العمم ،ىو:
أ .التفسير

ب .التحكم

د .إجراءات البحث

جػ .الدراسات السابقة

د .التنبؤ

جػ .الوصؼ

( -5توجد عالقة ارتباطية بين معدل الغياب ومستوى التحصيل الدراسي) ىذه الفرضية :
أ .موجية

ب .صفرية

 -6يفضل تعريؼ المصطمحات في خطة البحث تعريفاً:
أ .لغوياً

ب .اصطالحياً

جػ .شرطية
جػ .مقتبساً

1

د .صفرية /موجية
د .إجرائياً

جبهــــعـت فــــلســـطيي
رقن الوسبقEEDC 2306:

اسن الوسبق :أساليب البحث التربوي
تبريخ االهتحبى2018/03/10:
عذد األسئلت )4(:أسئلت
زهي االهتحبى :سبعت واحذة
استخذام اآللت الحبسبت والقواهيس (ال)

الوحبضر :جويع الوحبضريي ( هوحذ)

االهتحبى الٌصفي
الفصل الذراسي الثبًي
2018-2017

اسن
رقن الطبلب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسن الطبلب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـت :كليت التربيت
القسن  /التخصص  :تعلين أسبسي
يحتبج ورقت إجببت إضبفيت (ال)

( 5درجات)

السؤال الرابع :أجب عن األسئمة التالية:

- 1في البحث الذي عنوانو( :أسباب التحويل األكاديمي بين الكميات وعالقتيا بقمؽ االمتحانات لدى طمبة
جامعة فمسطين ) أكتب :

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

 فرضية صفرية.................................................................. : فرضية موجية................................................................. : -ىدؼ واحد .................................................................. :

- 2وضح الحاجة إلى البحث العممي ،محدداً معايير صياغة المشكمة البحثية.

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

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

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

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

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

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

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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