
بسم اهللا الرحمن الرحيم
أساسيات البحث العلمي ( المحاضرة السادسة ) 1438هـ

[أسئلة مراجعة مجهود شخصي - أساسيات البحث العلمي - د. حسان الغربي]

1) مجموعة القواعد العامة التي يتبعها الباحث للوصول إلى الحقيقة" . تشير الى :
- المنهج الوصفي

- المنهج التجريبي
المنهج العلمي- 

- المنهج التاريخي

2) يهدف الى الكشف عن الحقيقة العلمية سواء كانت هذه الحقيقة جديدة أو غير جديدة :
- المنهج التاريخي

المنهج العلمي- 
- المنهج التجريبي

- المنهج الوصفي

3) في التحليل والدراسة طبيعة البحث العلمي تفرض على الباحث استخدام :
- أسلوب معين .

- منهج معين .
أسلوب معين ومنهج معين .- 

- أسلوب معين أو منهج معين .

4) "محاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة أو ظاهرة قائمة من أجل الوصول إلى فهم
أفضل وأدق" . تعني :

- المنهج التجريبي .
المنهج الوصفي .- 

- المنهج العلمي .
- ال شي مماسبق .

5) يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها :
المنهج الوصفي .- 

- المنهج العلمي .
- المنهج التجريبي .
- المنهج التاريخي .

6) الذي يكتفي بسرد الحقائق وتتابعها الزمني :
- المنهج العلمي .

- المنهج التجريبي .
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المنهج التاريخي .- 
- المنهج الوصفي .

7) المنهج الوصفي يتضمن :
- سرد الحقائق وتتابعها الزمني .

تفسير الظواهر .- 
- المسح االجتماعي .

- تحليل الظواهر .

8) من الضروري قبل البدء في تحليل الظواهر البدء بأستخدام :
- المنهج الوصفي .

الوصف العلمي .- 
- تفسير الظواهر .

- ال شيء مماسبق .

9) يرتبط أسلوب المنهج الوصفي بالظواهر :
- االجتماعية .

- الوصفية .
اإلنسانية- 

- السلوكية .

10) عند تطبيق المنهج الوصفي يجب :
- جمع البيانات والمعلومات المتوفرة
- اإلحاطة باألدوات القياسية المختلفة

- المعرفة المسبقة حول الظاهرة
جميع ماسبق .- 

11) من أنماط البحث الوصفي :
- المسح

- دراسة الروابط والعالقات
(أ + ب ) .- 

- ال شيء مماسبق .

12) يعتبر المسح أحد أنماط البحث الوصفي ويتضمن :
- المسح االجتماعي
- مسح الرأي العام

- تحليل المحتوى أو المضمون
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جميع ماسبق .- 

13) دراسة الروابط والعالقات تتضمن :
- دراسة الحالة

- الدراسة العلمية
( أ + ب ) .- 

- ال شيء مماسبق

14) يعتبر المسح واحدا من المناهج األساسية في البحوث الوصفية يهتم بدراسة الظروف :
- االجتماعية

- السياسية
- االقتصادية

جميع ماذكر .- 

15) يهتم المسح بدراسة الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية بقصد :
- جمع الحقائق .

- استخالص النتائج الالزمة لحل مشكلة ما.
( أ + ب ) .- 

- ال شيء مماسبق

16) يعتمد المسح على جمع البيانات والحقائق من :
- أقل عدد ممكن من الحاالت.

أكبر عدد ممكن من الحاالت.- 
- أضيق عدد ممكن من الحاالت.
- أصغر عدد ممكن من الحاالت.

17) الدراسة العلمية الدقيقة لظروف مجتمع معين بهدف اتخاذ اإلجراءات من أجل معالجة هذه الظاهرة .
تشير الى :

- مسح الرأي العام
المسح االجتماعي- 

- تحليل المضمون
- دراسة الروابط والعالقات

18) يكشف عن رأي الجمهور في موضوع معين :
- تحليل المضمون

- المسح االجتماعي
مسح الرأي العام- 

- ال شيء مماسبق
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19) عملية منظمة للتعرف على آراء واتجاهات مجموعة من الناس بخصوص ظاهرة معينة أو حالة معينة :
مسح الرأي العام- 

- المسح االجتماعي
- المسح الجغرافي

- ال شيء مماسبق

20) يعتمد المسح على :
البيانات األولية- 

- البيانات الثانوية
- تحليل المضمون

- دراسات الروابط والعالقات

21) يعتمد تحليل المضمون على :
- دراسات الروابط والعالقات

البيانات الثانوية- 
- دراسة الظواهر

- البيانات األولية

22) من خصائص المسح :
- يعتمد على البيانات األولية .

- يعتمد على جمع البيانات والحقائق
- يعتبر واحدا من المناهج األساسية في البحوث الوصفية
- يهتم بدراسة الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية

- يكتفي بجمع البيانات بقصد الوصف .
جميع ماسبق .- 

23) دراسة وتحليل العالقات التي تربط بين الظواهر . تشير الى :
دراسات الروابط والعالقات- 

- المسح .
- تحليل المضمون
- ال شيء مماسبق .

24) دراسة الروابط والعالقات التي تركز على دراسة حالة واحدة قائمة بحد ذاتها تتعلق بفرد أو جماعة أو
مؤسسة . تشير الى :

- المسح .
- تحليل المضمون .

دراسات الحالة- 
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- الدراسات العلمية

25) ال يمكن تعميم النتائج التي تم التوصل إليه في دراسة الحالة إال في حالة :
التطابق مع حاالت أخرى .- 

- الوصف .
- تحليل المضمون .

- دراسة الظواهر .

26) الدراسة التي تتعدى جمع البيانات حول الظاهرة لتمتد إلى البحث عن أسباب تلك الظاهرة وإجراء
المقارنات بين الظواهر . تشير الى :

- دراسات الحالة
- الدراسات الميدانية

الدراسات العلمية- 
- ال شيء مماسبق .

27) األسلوب الذي تتمثل فيه معالم الطريقة العلمية بالشكل الصحيح . يشير الى :
- الدراسات العلمية
- مسح الرأي العام
- تحليل المحتوى

المنهج التجريبي- 

28) يقوم المنهج التجريبي على أساس :
استخدام التجربة في قياس متغيرات الظاهرة .- 

- المقارنات بين الظواهر
- دراسة الحالة

- الوصف

29) يتم التحكم بجميع المتغيرات التي تؤثر في ظاهرة معينة أو واقعة معينة باستثناء متغير واحد (التغير
التجريبي) من أجل :
- المقارنات بين الظواهر

قياس أثره على الظاهرة- 
- الوصف

- دراسة الحالة

30) يرى كثير من الباحثين أن هذا األسلوب ال يمكن تطبيقه في العلوم االجتماعية واإلنسانية ، بينما يرى
آخرون أنه يمكن استعمال هذا األسلوب في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية :

- المنهج العلمي
- المنهج التاريخي
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المنهج التجريبي- 
- المنهج الوصفي

31) تتمثل خطوات المنهج التجريبي في :
- صياغة مشكلة البحث
- تحديد أبعاد المشكلة

- صياغة فرضيات الدراسة
- إعداد تصميم تجريبي يحتوي على العالقات والمتغيرات المراد استخدامها

- اختيار عينة الدراسة.
- تحديد العوامل المستقلة التي ينوي الباحث إخضاعها للتجربة

- تحدد الوسائل التي من خاللها يمكن قياس نتائج التجربة والتأكد من صحتها
- إجراء االختبارات األولية بهدف تحديد مواطن الضعف في الفرضيات المصاغة

- تحديد مكان وموعد وزمان إجراء التجربة
- التأكد من مدى الثقة بالنتائج التي تم التوصل إليها

جميع ماذكر .- 
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