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  4أسئهت انًجًىعت 

 / اجب عٍ االتي: 1انسؤال 

 عرف انتفكير انعهًي. (1

 عذد  فقط تصُيف يُهج انبحج. (2

 يب انًقصىد ببنبحىث انسببيت. (3

 يبهي عُبصر انعهى ، وضح رنك ببعطبء تعريف نكم عُصر. (4

 ار عذدهب فقط.يب هي انًستىيبث انًتًخهت بعًهيت اتخبر انقر (5

 

 / وضح يب يهي: 2انسؤال 

 تحذيذ يشكهت انبحج. (1

 هذف انبحج. (2

 أهًيت انبحج. (3

 

 انعهًي.التفكير ( : عرف 1/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

ٌُشٌر مفهوم التفكٌر العلمً إلى التفكٌر فيً محتيوا العليم ومعموايع العملٌيات  (Scientific Thinking: )التفكٌر العلمً مفهوم

كاالستنباط، والتصمٌم التعرٌبً، واالستدالل السببً، وتكوٌن المفاهٌم، واختبار الفرضيٌات، ويٌرهيا مين  ٌتضمنهاالمنطقٌع التً 

 العملٌات التً تسعى إلٌعاد حلّ لمشكلع معٌنع.

 عذد  فقط تصُيف يُهج انبحج.( : 2/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

 (Exploratory Methodاوالً: انًُهج او انطريقت انتًهيذيت )انتأريخيت وانىحبئقيت( )

 (Descriptive Method) انًسحاو طريقت  انىصفي : انًُهجحبَيبً 

 (Case Study Method) دراست انحبنت : يُهجحبنخبً 

 (Content  Analysis  Method) تحهيم انًحتىي : يُهجرابعبً 

 (Experimental  Method)انتجريبي  ًُهجان: خبيسبً 

 يب انًقصىد ببنبحىث انسببيت.( : 3/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

  (Cause and Effect Researches) السببٌع: البحوث  خامسا  

تتخصص بدراسع العالقات السببٌع ، وتتمثل باستخدام االسالٌب الخاصع لدراسع العالقع بٌن المتغٌر او وهً البحوث التً 

 .المتغٌرات التوضٌحٌع ، والمتغٌر او المتغٌرات المعتمدة )التابعع(
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 يبهي عُبصر انعهى ، وضح رنك ببعطبء تعريف نكم عُصر.( : 4/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

 ٌتضمن فهم االحداث ومتابعتها من خالل المشاهدة والمالحظع. العنصر الوصفً:

 صٌايع المناهج والتحلٌل لتفسٌر المشاهدات والمالحظات التً تم الحصول الٌها. ٌتضمن وضع القوااد و العنصر النظري:

 

 ار عذدهب فقط.يب هي انًستىيبث انًتًخهت بعًهيت اتخبر انقر( : 5/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

  (Certaintyالتأكد )

 (Uncertaintyادم التأكد )

  (Ambiguityالغموض )

 

 أهًيت انبحج.،   هذف انبحج.،   تحذيذ يشكهت انبحج.وضح يب يهي:  / 2اإلجببت : انسؤال 

 (Define the Research Problem)تحذيذ يشكهت انبحج: 

هي تحذيذ يشكهت انبحج وصيبغتهب، فيجب عهً انببحج إيجبد انًشكهت وصيبغتهب في عًهيت انبحج انخطىة األونً واألهى  اٌ

 .بحيج تصبح قببهت نهبحج، فعهً انببحج يعرفت جًيع تفبصيم انًشكهت انًقذيت نه قبم أٌ يبذأ ببنبحج عٍ حهىل نهب

 (Search Objectiveهذف انبحج: )

عببرة أو يجًىعت يٍ انعببراث تصف يب يسعً انببحج نتحقيقه يٍ خالل بحخه بشكم كبيم يرورا بعرضه نهُظريبث انتي تذعى 

 .انبحج واإلجراءاث انتي يقىو بهب وانُتبئج انتي يتىصم إنيهب

 (Research Importanceأهًيت انبحج: )

انعهًي أو انًجبل انًعرفي أو يجتًع انذراست أو انببحخيٍ في انًجبل بعذ تقذيى َتبئج انبحج هي انفبئذة انتي تعىد عهً انًجتًع و

 .نهى

 

 

 


