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 -الطالبات المشاركات في البحث :
 ايه محمد عبد الوهاب حسان -١

 الفتاح محمد محمود عبد اسماء  -٢

 رانيا حسني فهمي علي -٣

 ساره احمد حسن احمد -٤

 مريم اشرف حامد علي  -٥

 

 ٢٠٢٢/٢٠٣٢الرفاعي.                                       د/ منال  -تحت إشراف:



 ( الفصل االول اختر االجابه الصحيحة من بين االجابات التالية : ١)قاعة بحث

  –البحث بواسطتها حل مشكلة محددة او اكتشاف حقائق جديدة….). ما الوسيلة التي يمكن 1
 (جميع ما سبق  –التقصي  –النبش 

. من قال هذه العبارة "ان البحث هو طلب الحقيقة وتقصيها واشاعتها بين الناس" ) احمد  2
 ابن ابي سلمي( -محمود طه-منظور ابن  -شلبي

وسيلة  -يقتصر علي رقي االمم-النتائج ف اطول الطرق . من فوائد البحث العلمي )يصل الي 3
 ال يقوم بحل المشكالت بخطوات فكرية معينه( - من وسائل التعلم الذاتي 

- الهوية الذاتية فقط-قطف . اعادة تشكيل منهجنا في البحث العلمي يكون مقرونا ب) االصالة4
 ال يوجد اجابه صحيحة(  -الصالة والهوية الذاتية ا

 اولي وثالثه( -دينية -سياسية-علميةالعلمي بحل مشكلة )  . يقوم البحث5

 ( بحوث علميه-بحوث سياسية-بحوث عامه-. من اسس تقسيم البحوث )بحوث ثقافية6

ال يتقيد كاتب المقال  -. البحث الكامل )مجرد بحث حر ال هدف له اال عرض الحقائق القديمة7
-طبقة خاصه وهم االكاديميون والمثقفون موجه الي -فيه بنفس القواعد التي يلتزم بها الباحث 

 دراسة مستقلة قائمه بذاتها ذات منهج غير محدد( 

النظر(الذي يؤدي الي  -المنهج-المعرفه-. المعني االشتقاقي لكلمه المنهج يدل علي )البحث8
 الغرض المطلوب  

ج دراسة  منه-دراسة المنهج التاريخي -دراسة مشكلة ما. فيما يصلح المنهج الوصفي التحليلي)9
 منهج دراسه علمية( -الحاله

  منهج استردادي-فقط منهج استداللي-منهج علمي-. من انواع مناهج البحث)منهج استقراري 10
) 

  -تعميم نظري قديم-. من تركيب العناصر ف المنهج االستنباطي )تعميم نظري جديدفقط11
 ( تعميم نظري ومعرفة جديدة  -معرفة قديمة

 

 



 اني استخرج العبارة الغير صحيحة من بين العبارات التالية : ( الفصل الت ١)قاعة بحث

 من أهمية البحث العلمي... -١

حصول  –قراءة مناهج مختلفة وتحديد االفضل منها  –)يكون عالقة بين الباحث والمكتبة 
 اكتساب الصبر واإلخالص (  - الباحث علي المعلومات بنفسه

 اختر اإلجابة الصحيحة :... -٢

 من المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث الجيد :  

 يكون لديه أمانة علمية متمثلة في دقة نقل النص عن الغير *

 يكون ثابت علي رأيه وال يهتم آلراء اآلخرين  *

  –العبارتان صحيحتان  – األولي خطأ والثانية صحيحة  -العبارة األولي صحيحة والثانية خطأ ) 
 العبارتان خطأ (  

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين االجابات التالية :... -٣

 يجب أن يتحلى الباحث ب... 

االقتراح  –غياب ثقافة البحث والتطوير  – )أن تكون أهدافه الحصول علي الدرجة العلمية 
 عدم وجود قواعد بيانات لألجهزة البحثية (   -والتوجيه في اختيار موضوع البحث 

   اختر اإلجابة الصحيحة:...-٤

 السبب الرئيسي في تدعيم الدراسات العليا.... 

تقليص   – القيام ببعثات خارج البالد للتعلم واالستفادة   –) الحصول على درجة علمية اعلي 
 مجرد الحصول علي دراسات عليا (    -الحاجة لالبتعاث للخارج

 اختر اإلجابة الخطأ من بين االجابات التالية:...  -٥

 لنرتقي بالبحث العلمي ونتقدم لخدمة المجتمع علينا...... 

تحويل البحوث العلمية من  –تفعيل مفهوم الجامعة المنتجة  – ) ربط مسار األبحاث العلمية 
 ( سساتالمجتمعي من األفراد والمؤ التمويل  –أبحاث استهالكية الي ابحاث استثمارية 



 استخرج اإلجابة الغير صحيحة من بين الجمل التالية :...-٦

 من فوائد البحث العلمي .... 

يكون لدي  –القدرة علي عمل تخطيط  – ) يعلم الطالب كيف يصل الي المعلومات بنفسه 
 يقرب المسافات (   -الباحث القدرة علي خلق معجزات جديدة 

 اختر اإلجابة الصحيحة :...  -٧

 تمثل ......................عصب الحياة والشريات الحيوي للجامعات والمعاهد العلمية . 

 التغذية المرجعية (   –مشاريع التخرج  -الدراسات العليا  –) االبحاث العلمية 

 اختر اإلجابة الصحيحة :... -٨

لعلمية ونجاحه في تحقيق الكثير من أثبتت .....................قيمة البحث العلمي ا
 االكتشافات العلمية الباهرة . 

 المدرسة اإلسالمية (  – المدرسة الشرقية  –المدرسة الفرعونية -المدرسة الغربية )

 اختر اإلجابة الصحيحة :... -٩

 ترعي ......................الباحثين المتميزين  

 جميع ما سبق(  - مدينة زويل  –سادات جامعة ال  –)مؤسسة المعبودات المصرية القديمة 

 اختر اإلجابة الصحيحة :... -١٠

من قائل العبارة التالية: " تعلموا العلم : فإن كنتم سادة فقتم ، وان كنتم وسطا سدتم ، وان كنتم  
 سوقة عشتم " ؟  ........................  

 عبد العالي بن حماد (   -ابو الحسن المارودي  –احمد محمد اللويمي  –) ابن األعرابي 

 

 

 

 



 الصحيحه من بين االجابات االتيه:   ( الفصل الثالث اختر االجابه١)قاعة بحث 

. تقرير واف يقدمه الباحث عن عمل تعهده واتمه منذ أن كانت فكره حتي صارت نتائج مدونه  1
 (. البحث العلمي -العلميه الماده  -منهج البحث-ومرتبه )مسلمات العلم الحقيقي

 العلميه( الماده -البحث العلمي-منهج-. يساعد علي رقي األمم وتقدمها )سلوك2

التعريف -. المكان الذي يتم الرجوع إليه أو الذي يرد إليه أمر من األمور )البحث العلمي3
 طبيعه المرجع( -اهميه المرجع- اللغوي للمرجع

-. الموضع أو المكان الذي يمدنا بالمعلومات االصليه )التعريف االصطالحي للمرجع4
 ( ي للمصدرالتعريف اللغو -التعريف االصطالحي للمصدر-لمصادرا

. حدد المتخصصون طبيعه المرجع بأنها ذات معلومات منظمه وبالتالي استخدمها يقتصر  5
وان المصدر ال  -علي الرجوع إليها للحصول علي معلومه تفيد الباحث دون قراءه المرجع كله

العباره  -يتمثل في قراءه الكتاب كله يقتصر ع الحصول ع المعلومه فقط)العبارتان صحيحتان
 (العبارة األولي صحيحة والثانية خطأ -العباتان خطأ-ولي خطأ والثانيه صحيحه األ 

و بيان معاني الكلمات الغريبه   -. االشاره الي المرجع الذي نستقي منه المعلومات هي الحاشيه6
  –العباره األولي خطأ والثانيه صحيحه  –هي الحاشيه )العباره األولي صحيحه والثانيه خطأ 

 العبارتان خطأ(  -  صحيحتانالعباراتان 

  -. يجب أن تكتب واسعا بحيث يمده بالنقطه التي يحتاجها وااللفاظ المرادفه لها )الضمائر 7
 التفريع(  –االقتباس  -  الكلمات

  - الفقرات. مجموعه من الجمل بينها اتصال وثيق إلبراز معني واحد أو لشرح حقيقه واحده )8
 الكلمات(  –الجمل  –الضمائر 

  –الموضوع  –المقدمه  -عنوان البحثهدف من البحث واهميه وسبب الكتابه فيه ) . ال9
 الخاتمه( 

. إبراز أهم المالحظات التي أبداها الباحث ضمن البحث والنتائج التي توصل إليها )المقدمه  10
 (الخاتمة  -البحثعنوان  –المتن -

 



 االجابات االتية: ( الفصل الرابع اختر االجابه الصحيحة من بين ١)قاعة بحث

 جمله اإلمكانيات التي تمكن فردا من بلوغ درجة من النجاح في التعليم .....  .1

 تعلم(-قدرة كفاية-تواصل-)التقويم الذاتي

الوضعيه التي يقوم فيها الفرد نفسه أو نتيجه فعله وهو إجراء تربوي يجعل الطالب   .2
 يحكمون علي إنجازاتهم بأنفسهم ..... 

 ( التقويم الذاتي -ة كفايه قدر -تصور -اتصال )

 هو عمليه التي يتم من خاللها تجاوب وتفاهم بين المدرس والمتعلم .....  .3

 التعلم الذاتي( -اتصال-التقويم الذاتي-)تعلم

 عمليه ذهنية يقوم بها القارئ لفك شفره نص مكتوب أو شفهي .4

 ( المنهج-البحثخطه ا-بنائيه-فهم النص )

العالم في بعثه أو دراسته ايا كان نوعها للوصول إلي حلول لها  الطريق الذي يتبعه   .5
 يتعقبه هذا البحث ببحث معين .... 

 استنباط( -المنهج -االستبيان-)المالحظه

 اداه للحصول علي الحقائق وتجميع البيانات علي الظروف واألساليب القائمه بالفعل....  .6

 خطه البحث( -بنائيه-المالحظه-االستبيان )

دالليه تنطلق في الغالب من مبادئ أو معطيات نظريه في شكل مسلمات  عمليه است  .7
 لتصل إلي استنتاج المعارف الضرورية من تلك المبادئ......

 فهم النص(-تصور-استنباط-)المالحظه

 عمليه تفكير مطبقه علي موضوع وهي بصفه عامه عمليه فهم تقابل عمليه التخيل....  .8

 بنائيه( -االستبيان-تصور-)فهم النص 

 



مجموعه االجابات والمستخلصات الي توصل إليها الباحث بعد تحقيقه لفروض أو   .9
 تساؤالت الدراسه..... 

 االختبار( -نتائج البحث-االستبيان-)المالحظه

هو مجموعه من االسئله أو التمرينات تعطي للفرد بهدف التعرف علي معارف   .10
 .. أو قدراته أو استعداداته أو كفاءته..

 مالحظه( -المنهج-االختبار -)تصور

 

 ( الفصل الخامس اختر االجابة الصحية من بين االجابات االتية: ١)قاعة بحث

تحديد العالقات    –. الذي يميز كل عملية تصنيف ) االعتراض علي المعطيات االجتماعية 1
 الخبرة العلميه و العمليه (   - ان يكون لها أساس محدد-بين المواد المصنفه 

مراكز المعلومات   –تصنيف المعارف اإلنسانيه  -. التصنيف العلمي يستخدم في) المكتبات 2
 ( جميع ما سبق –العلميه 

* استخدام ارقام التصنيف للكتب والمواد العلمية . المصنف في المكتبه يتقصر دوره علي ) *3
 االحتياجات و ظروف العمل (    –تأليف الكتب   –بناء خطة التصنيف  -

 المظهر الخارجي (   - كالهما صحيح -الترقيم   –. خصائص فهارس الملفات ) التصنيف 4

 (جميع ما سبق –التسلسل التاريخي  –النوع  –. أسس التصنيف علي اساس ) الموضوع 5

 - شكال ثابتا –رقم متغير  –. يعطي الترقيم خطة التصنيف او فهرس الملفات ) شكل متغير 6
 رقم يميزه (  

تصنيف مكتبة   –. من أهم أنظمة التصنيف المستخدم في العالم ) تصنيف ديوي العشري 7
 التصنيف الدولي (   -كالهما صحيح   -كونجرس

  - استخدام النظام علي صعيد عالمي. نقاط القوه في نظام التصنيف العشري لديوي  ) 8
 جميع ما سبق (   –ديث الغير مستمر التح  –استخدام النظام علي صعيد شخصي 



  – ة . اعتمد تصنيف مكتبة الكونجرس في بنيته االساسيه علي تصنيف ) الكلمات المعقد9
  –المعرفه البشريه الي حروف ابجديه -المعرفة البشرية الي واحد وعشرون قسما رئيسيا 

 المعرفه البشريه حسب تاريخ الدول ( 

ارقام   –ارقام مركبه من حرفين  -الحروف الرومانيه   . استخدمت المكتبه في تطبيقها )10
 ( جميع ما سبق –مسلسله 

 

 

 

 ***االجابات موضحة بخط اكبر  


