
  

 

 جامعة بنها               كلٌة الزراعة بمشتهر           قسم االقتصاد الزراعى

 درجة 01الدرجة:  -()نظرى نهائى4102/4102امتحان الفصل الدراسً الثانى أسئلة

  (دٌمة""الئحة ق وقاٌة النباتشعبة: –الرابعة ) الفرقة:  214أ ق ت  رمز ورقم كود المادة: -  اإلرشاد الزراعى مادة :

 أجب عن األسئلة اآلتٌة مع كتابة المصطلحات باإلنجلٌزٌة كلما أمكن ذلك :    01/0/4102األربعاء تارٌخ االمتحان :   –الزمن : ساعتان  

 درجة(: 00السؤال األول )

تصاال اال  - ىاإلرشاادالبرناام  خطاة  : من المصطلحات التالٌاة –خمسـة فقط  -ما المقصود بـ  -درجاات(: 01: ))أ( 

 .التكامل اإلرشادى – الزراعى المستحدث – اإلرشاد الزراعى كتعرٌف متكامل –عملٌة التبنى  –اإلرشادى 

على القادة المحلٌٌن  االعتماد أهمٌة -4              عمومٌة الخدمة اإلرشادٌة. -0       -بم تفسر ما ٌلى:  -درجات(: 0: ) )ب(

 اختالف دول العالم فى تطبٌق مجاالت اإلرشاد الزراعً. -3                   فى العمل اإلرشادى.

 

 درجة(: 41السؤال الثانى )

 العبارات التالٌة :من   - فقط أربــع –مدى صحة أو خطأ  فىرأٌـــــك  وضح  -:درجات( 8: ) )أ(

 لٌه كل من خاطبه.إرد أن ٌكون مرشدا زراعٌا ٌتبعه أو ٌستمع فٌصلح كل  -0
  عندما ٌسهل علٌه فهم الرسالة اإلرشادٌة.ح المستقبل مرسالبٌص -4
 لإلرشاد الزراعً منه  محدد فى كل ممارساته كما هو الحال فى التعلٌم المدرسى. -3
 ٌندرج اإلرشاد الزراعً تحت مسمى التعلٌم النظامى غٌر الرسمى. -2
 طار عملٌه تعلٌمٌة.إاإلرشاد الزراعى خدمة تعلٌمٌة ٌؤدٌها جهاز أو نظام فى  -2
 

   جراء ما ٌلى:إعندما ترغب فى  ٌازراع امرشدنت كلو جب علٌك مراعاته تفعل، وٌماذا  -درجة(: 04: ) )ب(

ماان المسااتوى الااذى ٌوجااد علٌااه  بالعماال تحقٌااق مباادأ الباادء -4                     تحقٌااق مباادأ وجااود أهااداف إرشااادٌة متفااق علٌهااا. -0

المعااٌٌر التاى معرفاة -2             الة اإلرشاادٌة كاعتباارات مسااعدة فاى االقنااع.المسترشدٌن بالرس إقناع-3               المسترشدون.

 الخبرات واألفكار المستحدثة.التوصٌات و رها فىفٌنبغى توا

 درجة(: 42السؤال الثالث )

 مما ٌلى :  -فقط  أربعة –بٌـن   -باختصار -قارن  -
 لٌة التبنى اإلرشادي.مراحل حدوث عملٌة اإلقناع اإلرشادى ، ومراحل حدوث عم -0
 نظرٌات االتصال اإلرشادى، ونظرٌات اإلقناع اإلرشادى. -4
 خصائص المهنة بصفة عامة، وخصائص اإلرشاد بصفة خاصة. -3
 عالقة علم اإلرشاد الزراعً بعلمى: النفس، والتعاون الزراعى. -2
 .ٌةالزراع ، واتخاذ قرار تبنى المستحدثاتاإلر شادى عناصر عملٌتى: االتصال -2

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

 سامى أحـمد عبد الجواد/ أ.د :أستاذ المادة      ،،،مع أطيب التمنيات بالتوفيك والتفوق،
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 جامعة بنها               كلٌة الزراعة بمشتهر           قسم االقتصاد الزراعى

 درجة 01الدرجة:  -()نظرى نهائى 4102/4102ل الدراسً الثانى امتحان الفصإجابة 

  ( "الئحة قدٌمة" وقاٌة النبات شعبة:–الرابعة ) الفرقة:  214أ ق ت  رمز ورقم كود المادة: -  اإلرشاد الزراعى مادة :

 مد عبد الجواد  / سامى أحـأ.د :أستاذ المادة  -    01/0/4102: األربعاء تارٌخ االمتحان  –الزمن : ساعتان  

 درجة(: 16) السؤال األولإجابة 

 -: من المصطلحات التالٌة –خمسـة فقط  -المقصود بـ  -درجات(: 10)أ( : )

   فى كل مرحلة من مراحل البرنامج.بٌان باألعمال اإلرشادٌة المختلفة التى ستتبع : هى ىاإلرشاد البرنام  خطة -

سيتيٌع بايا شخنيٌن أو أكأير أن ٌتبيادلون األفكيار والحاياشا والمشياعر وا نيباعياي بيرٌاية ٌيتمكن كيل مينا  مين هو العملٌة التيً ٌ :االتصال اإلرشادى  _

 الفا  المشترك لمعنً أو مضمون أو محتوى رسالة، وباا ٌبحث مندرا معٌنا بدون قند للحنول على استجابة مجددة من مستابل معٌن.

 الفرد منذ أن ٌسمع عن خبرة جدٌدة و حتً تنبح جزءا من سلوكه التفكٌر و الشعوري والتنفٌذي.هً عملٌة تفاعل ٌمر خاللاا :عملٌة التبنى –

هو عملٌة تعلٌمٌة غٌر مدرسٌة ٌاو  بالتيبٌا الفعلً لجمٌيع مراحلايا المختلفية والمتشيابكة جاياز متكاميل مين المانٌيٌن  :اإلرشاد الزراعى كتعرٌف متكامل  –

فة عمييل واضييحة بخيير  خدميية الييزراو و أسييره  وبٌشييتا  واسييتخالل امكانٌيياتا  المتاحيية وجاييوده  الذاتٌيية ومسيياعدتا  علييى والاييادة المحلٌييٌن ماتييدٌٌن بفلسيي

   توجٌااا رفع مستواه  ا قتنادي وا جتماعً عن يرٌا إحداث مجموعة من التخٌراي السلوكٌة المرغوبة فً معارفا  ومااراتا  واتجاهاتا .

 نه جدٌد.أارة عن فكرة أو ممارسة أو شًء ٌدركه الفرد على هو عب :الزراعى المستحدث –

 هو العمل على ربي مختلف وجوه النشاي و الخدماي بنورة مرنة وبكفاءة باند حل مشكلة معٌنة.:التكامل اإلرشادى –

 ر ما ٌلى: ٌتفس -درجات(: 6)ب( : )

عليى التكٌيف وا سيتمرار فيً البٌشياي والمجتمعياي ذاي  ً الظيروف المختلفية وقيادرةتيبٌا فيللمالشمة ألن الخدمة ا رشادٌة :عمومٌة الخدمة اإلرشادٌة -0

فاإلرشاد الزراعً قد يبا بيرٌاة واحيدة مين النجياي فيً المجتمعياي المختلفية، وعليى اليرغ  مين أن الخدمية أقيد   الفلسفاي ا قتنادٌة وا جتماعٌة المتباٌنة

 شتراكٌة إ  أن هذا   ٌعنً أن اإلرشاد قد أنبح حكرا على الدول الرأسمالٌة أو سمة من سماتاا.تارٌخا فً بع  البالد الرأسمالٌة عناا فً ا 

ألن نجياي العميل اإلرشيادي ٌتوقيف عليى اسيتمرار العميل اليذاتً فمامية المرشيد تتركيز فيً : أهمٌة االعتماد علاى القاادة المحلٌاٌن فاى العمال اإلرشاادى -4

 وهذا ٌستدعً الدقة التامة والحرص الداش  فً اختٌار الاادة المحلٌٌن وتدرٌبا  لٌؤدوا عملا  بنجاي وكفاءة عالٌة.مساعدة الناس على مساعد أنفسا ، 

تيوافر ا مكانٌياي المادٌية  –بسيب:: المرحلية التيً تمير بايا اليدول فيً عملٌية التنمٌية   :اختالف دول العالم فى تطبٌق مجاالت اإلرشاد الزراعً -3

 أو قد  الخدمة ا رشادٌة. حداأة  –والبشرٌة 

 درجة(: 20السؤال الثانى )إجابة 
 من العبارات التالٌة :  -فقط  أربــع –توضٌح الرأي فى مدى صحة أو خطأ   -:(  -:درجات( 8: ) ( أ)

 كل فرد أن ٌكون مرشدا زراعٌا ٌتبعه أو ٌستمع إلٌه كل من خاطبه. )خطأ ، وصحتها:ال ٌصلح(. ٌصلح .0
 ندما ٌسهل علٌه فهم الرسالة اإلرشادٌة. )صحٌحة(.ٌصبح المستقبل مرسال ع .4
 (.إلرشاد منه ٌس لل )خطأ ، وصحتها: لإلرشاد الزراعً منه  محدد فى كل ممارساته كما هو الحال فى التعلٌم المدرسى. .3

 غٌر الرسمى. )خطأ ، وصحتها : الالنظامى(. النظامىٌندرج اإلرشاد الزراعً تحت مسمى التعلٌم  .2
 اإلرشاد الزراعى خدمة تعلٌمٌة ٌؤدٌها جهاز أو نظام فى إطار عملٌه تعلٌمٌة. )صحٌحة(. .2

 

 جراء ما ٌلى:إرغب فى ٌعندما مراعاته  ًزراعالمرشد لعلى ا جبٌ ما -درجة(: 12)ب( : )

ربيي  -     مين جاني: أهيل الارٌية.اختٌيار األهيداف األكأير احتميا  لالتفياا علٌايا  -  :وجود أهداف إرشادٌة متفق علٌهاتحقٌق مبدأ  -0  
     ٌجي: أن تكيون األهيداف معاولية وواقعٌية. -      التركٌز على ضمان ا تفياا عليى ليك األهيداف. -    األهداف بالناحٌة العايفٌة.

 ي آلخر.قالتاٌٌ  من و -      التخيٌي بعناٌة وحرص. -     استاداف ما هو مأالً. -
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اسيتخالل الميوارد المتيوفرة  -     التفاه  الكاميل للوضيع المحليً. -  :مستوى الذى ٌوجد علٌه المسترشدونن التحقٌق مبدأ البدء بالعمل م -4
 معرفة حاجاي الناس ورغباتا .  -     فا  الجااز الاٌمً للمجتمع. -      لدى الناس.

   :دٌة كاعتبارات مساعدة فى االقناعإقناع المسترشدٌن بالرسالة اإلرشا-3  

 ة المسترشدٌن على الشعور بأن أهدافا  التً ٌسعون لتحاٌااا هً جزء من أهداف المجتمع الذي ٌنتمون إلٌه.مساعد (1
 توفٌر اليمأنٌنة لدى المسترشدٌن للتأكد من أنه لن ٌلحا با  ضرر إذا ما اتبعوا تعلٌماي الجااز اإلرشادي الزراعً. (2
 تا .ا عتراف بمكانة المسترشدٌن واحترا  مشاعره  واتجاها (3
 معاملة المسترشدٌن بيرٌاة ودٌة على أساس الأاة الكاملة والبعد عن التادٌد. (4
 العمل على تاوٌة روي التعاون بٌن المسترشدٌن وتساٌل ا تنال فٌما بٌنا . (5
 ا لتزا  بالنراحة الكاملة عند التحدث مع المسترشدٌن. (6
أن تكيون هيذه التونيٌاي والخبيراي ولٌيدة نتياشج البحييث   :رات واألفكاار المساتحدثةتوافرهاا فاى التوصاٌات والخبا ٌنبغاً التاًمعرفاة المعااٌٌر -2    

تيأأٌر ملميوس ونتياشج إٌجابٌية فعالية أن ٌكون لايا  –ٌمكن تعلماا بساولة وتيبٌااا بٌسر وتكالٌف معاولة  -أبي نجاحااأو نتٌجة عملٌة  العلمً

أن   ٌتيلي: تيبٌيا اسيتخدا  الفكيرة  –حاجة من قبل المزارو أو ربة البٌيي  أن ٌكون لتادٌ  هذه الخبراي –فى حل مشاكل الزراو وأسره  

أن تايد  الخبيراي والتونيٌاي الجدٌيدة فيً الوقيي المناسي: ميع اسيتخدا   –إحداث تخٌراي جذرٌة فٌما هو قياش  فعيال مين خبيراي وتونيٌاي 

 .اليرا والمعٌناي اإلرشادٌة المناسبة فى عرضاا وتادٌماا للمسترشدٌن

 درجة(: 24السؤال الثالث )ة إجاب

 مما ٌلى :  -أربعة فقط  –بٌـن   -باختصار - المقارنة -

 ا قتناو. –الفا   –ا نتباه   :اإلرشاديمراحل حدوث عملٌة اإلقناع ( 0-0)

 تبنً الفكرة. –التجرٌ:  –التاٌٌ   –ا هتما   –الوعً أو ا نتباه اإلرشادي:   التبنًراحل حدوث عملٌة م( 0-4)

 
 النظرٌة الحدٌأة. –النظرٌة الكالسٌكٌة األكأر تعاٌدا لالتنال  –النظرٌة الكالسٌكٌة البسٌية لالتنال  :اإلرشادينظرٌات االتصال ( 4-0)

 .النظرٌة الحدٌأة )فشباٌن وزمٌله لٌك أجزٌن( – نظرٌة المدرسة التالٌدٌة )هوفالند و زمالشه( :نظرٌات اإلقناع اإلرشادى( 4-4)

 
 المعاٌٌر األخالقٌة. –ا حتراف  –بنٌان من المعارف والمااراي  :صائص المهنة بصفة عامةخ( 3-0)
ٌختليف جمايور اإلرشياد عين جمياهٌر المنظمياي التعلٌمٌية األخيرى فاي  ٌعميل ميع الشيبا: والكبيار  :خصائص اإلرشاد بصفة خاصاة( 3-4)

المادة العلمٌة التً ٌنالاا إليى جمايوره هيً الزراعية وا قتنياد المنزليً  –ة   ٌعترف بأي حدود حزبٌة أو دٌنٌة أو عننرٌ –والمرأة الرٌفٌة 
 جيازايإو   ٌمنح ا رشياد شيااداي معٌنية أ –لٌس لالرشاد منا  محدد فً كل ممارساته  –ٌستخد  يرقا تعلٌمٌة متعددة ومتنوعة  –التيبٌاً 
 هذا ٌؤكد نفته عٌر الرسمٌة.علمٌة و

 
ٌعتبر عل  النفس ومجا ته مندرا للمبادئ والاواعد العلمٌية التيً ٌسيتند إلٌايا اإلرشياد فيً  :النفس الزراعً بعلمعالقة علم اإلرشاد ( 2-0)

ٌوضيح  -  .التعرف على جماوره فً اختٌار اليرا والبرامج التً تتناس: مع يبٌعة هذا الجماور وما ٌتنف به من نفاي نفسٌة واجتماعٌة
ٌوضح عل  النفس التربوي ومجا ته العدٌد من األسس  – .ٌة تنوٌع يرا ا رشاد ووساشل ا تنال بالجماورعل  النفس ومجا ته المختلفة أهم

الجمايور التعلٌمٌة التً ٌعتمد علٌاا ا رشاد لتحاٌا رسالته كوضوي األهداف وارتباي فاعلٌة التعلٌ  بالحاجاي وارتباي الميادة العلمٌية بخبيراي 
 الحوافز اإلٌجابٌة والسلبٌة مع عد  المخا ة فٌاا وغٌرها من المبادئ التً تعتبر أساسا للتعلٌ  ا رشادي. و مبدأواهمٌة المٌل للتعلٌ  

 

تايو  فلسيفة كيل مين  –التعياون نظيا  اقتنيادي اجتمياعً وليه محتيوى تعلٌميً  :التعاون الزراعى عالقة علم اإلرشاد الزراعً بعلم (2-4)
الزراعيً إليى النايو   واإلرشيادٌايدف كيل مين التعياون  –الذاتٌية مين خيالل مسياعدة األفيراد ألنفسيا   التعاون وا رشاد على مبيدأ المسياعدة

الزراعٌة تعتبر بٌشية نيالحة ٌايو  التنظٌماي التعاونٌة  –بمستوى الزراو اقتنادٌا واجتماعٌا وإن اختلفي وساشل كل مناما فً تحاٌا األهداف 
ٌات  ا رشاد بالتعلٌ  التعاونً وٌعتبره أحد المجا ي الفنٌة الواج: تدعٌماا كما  –رقه داخل إيارها ا رشاد الزراعً بتنفٌذ برامجه وتيبٌا ي

  ٌستخد  التعلٌ  التعاونً معظ  اليرا اإلرشادٌة المعروفة فً الونول إلى أهدافه.
 

 التخذٌة المرتدة أو رجوو الندى. –الضوضاء  –المستابل  –قناة ا تنال  –الرسالة  –المندر  :اإلرشادى : االتصالةعناصر عملٌ( 2-0)

 التأبٌي. –الارار  –ا ستمالة  –المعرفة :  الزراعٌة تخاذ قرار تبنى المستحدثاتا: ةعناصر عملٌ (2-4)
........................................................................... 

 سامى أحـمد عبد الجواد/ أ.د :أستاذ المادة      ،،،أطيب التمنيات بالتوفيك والتفوق،مع 

 درجة 01الدرجة:  -()نظرى نهائى 4102/4102امتحان الفصل الدراسً الثانى تمت إجابة 

  ( "الئحة قدٌمة" وقاٌة النبات شعبة:–الرابعة ) الفرقة:  214أ ق ت  رمز ورقم كود المادة: -  اإلرشاد الزراعى مادة :


