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مالحظة /االمتحان يشمل سؤال خاص بمن لم يتقدموا لالمتحان النصفي األول
( 3درجات)

السؤال األول :ضع عالمة( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) Хأمام العبارة الخط أ:

( -1

)

تمثل االستبانة أداة جمع البيانات حتى وان كانت ىذه البيانات متاحة لمباحث

( -2

)

تأتي مرحمة القراءة االستطالعية بعد اختيار موضوع البحث

( -3

)

( -4

)

ليس بالضرورة أن تكون فروض البحث مرتبطة بالمشكمة أو اختبارىا كميًا أو كيفيًا

تتسم األداة البحثية بالموضوعية إذا كانت تؤدي إلى نتائج ال مجال لمحكم الشخصي في تقديرىا

( -5

)

صدق البناء ىو الصدق الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد األداة الوصول إلييا

( -6

)

اختيار مجموعة من الطمبة ومتابعة تقدميم العممي في سنوات مختمفة يعتبر من الدراسات الطولية

(  5درجــــات)

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

) يشير إلى قوة ارتباط درجة الفقرة أو البند من األداة مع الدرجة الكمية ليا

(- 2

) المتغير الذي يسعى الباحث في دراستو إلى إلغاء أثره عمى التجربة.

(- 4

) أسموب بحثي يمكن من خاللو التعرف عمى المضامين التربوية في خطابات الرئيس ياسر عرفات

(- 5

) البحث الذي توضع فيو الفروض في ضوء البيانات التي يجمعيا الباحث

(- 3

) أسموب بحثي يعتمد عمى دراسة شاممة لعدد محدود من األفراد.

( 4درجـــات)

السؤال الثالث :اختر رمز اإلجابة الصحيحة :
 - 1أسيل األدوات في التصحيح والتحميل اإلحصائي :
أ .االستبانة المغمقة

ب .المقابمة

أ .المتغير المستقل

ب .المتغير المضبوط

أ .االرتباطي

ب .المسحي

د .األسئمة المفتوحة

جـ .بطاقة المالحظة

 -2المتغير الذي قد يغير في األثر الذي يتركو المتغير المستقل في المتغير التابع :
ج ـ .المتغير المعدل

 -3المنيج الذي يعتمد عمى اختيار عينات كبيرة أو عمى المجتمع بأكممو ،ىو:
 -4واحد مما يمي من المصادر األولية لمبحث :
أ .الكتب التاريخية

ب .الدوريات العممية

د .المتغير المتداخل

ج ـ .دراسة الحالة

ج ـ .المخطوطات األثرية

 -5أنسب أداة قياس يمكن أن تستخدم في الدراسات التربوية لقياس التحصيل  ،ىي:
أ .المقابمة

ب .االختبارات

ج ـ .االستبانة
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د .التجريبي
د .الصحف اليومية
د .المالحظة
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 -6حساب ثبات االختبار يتقرر من خالل :
أ .معامل االرتباط

ب .الوسط الحسابي

جـ .االنحراف المعياري

د .كل ما سبق

أ .تقويمي

ب .إجرائي

ج ـ .ميداني

د .تطويري

ج ـ .التجريبي

د .التاريخي

 -7البحث الذي ييدف إلى تطوير أساليب معينة لتحسين األوضاع المتعمقة بموضوع الدراسة :

 -8أفضل المناىج إلجراء البحث (التعميم الثانوي في فمسطين ما قبل االحتالل اإلسرائيمي) ،ىو :
أ .المقارن

ب .الوصفي

(  3درجـــــات)

السؤال الرابع /أذكر الفرق الجوهري بين :
 -أسموب دراسة الحالة واألساليب المسحية .

 -البحث المقارن والبحث التجريبي .

 -االستبانة المفتوحة واالستبانة المقيدة .
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( 10درجات)

سؤال خاص لمن يتقدم لالمتحان النصفي األول :
أ -حدد المنهج/األسموب البحثي الالزم االستخدام في الدراسات التالية -:
).

 القيم التربوية المرتبطة والمتضمنة في سورة المائدة ( مالمح القيادة الروحية لدى المربين في عيد الدولة الفاطمية ( -الحرية األكاديمية في جامعة فمسطين (

).

).

 واقع اإلدارة الصيفية في المدارس الثانوية بمحافظة غزة في ضوء مبادئ المقارنة المرجعية(

).

 أثر استخدام استراتيجيات التعمم النشط عمى مستوى التحصيل الدراسي لدى طمبة الصف العاشر(
ب .في البحث الذي عنوانه( :درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بجامعات محافظات غزة ألساليب
الحوار وعالقتها بالحرية األكاديمية) حدد -:

- 1السؤال الرئيس
- 2سؤال فرعي
- 3الحد المكاني والمؤسسي
- 4فرض صفري
- 5اليدف

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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