
  

 

 درجة 01الدرجة:  -()نظرى نهائى4102/4102 ثبًٔاٌ اٌذساسٍاِزحبْ اٌفصً  -لسُ االلزصبد اٌضساػً -وٍُخ اٌضساػخ ثّشزهش-خبِؼخ ثٕهب

  ("الئحخ لذَّخ" ػٍىَ األغزَخ :شؼجخ –خ شاثؼاٌ :اٌفشلخ ) 214أ ق ت  رمز ورقم كود المادة: -ً اٌضساػ اإلسشبدِبدح :  أسئٍخ

 :خـــــــــــــاِرُخ ــــــــــــــسئٍأخت ػٓ األ                  47/9/5148األحذ ربسَخ االِزحبْ :   – زبْاٌضِٓ : سبػ 

 دسخخ(: 16اٌسؤاي األوي )

ػٍُّااخ ٔشااش  - اإلسشاابد اٌضساػااً وزؼشَاام ِزىبِااً :  ِاآ اٌّصااتٍحبد اٌزبٌُااخ – فماا خ ـخّساا -ِااب اٌّمصااىد ثااـ    -:(دسخاابد 10): )أ( 

 .اٌمُبدح اٌشَفُخ – وائًاٌّزجٕىْ األ ––ػّىُِخ اٌخذِخ اإلسشبدَخ  –اإلسشبدي اٌزىبًِ –اإلسشبدي  اإللٕبع–اٌضساػُخ  اٌّسزحذثبد

 : اٌزبٌُخاٌؼجبساد رخُش االخبثخ اٌصحُحخ ِٓ ثُٓ األلىاط فً  -:(دسخبد 6) : )ة( 

 بد اٌضساػُخ ثذَال ِٕبسجب ٌؼٍُّخ اٌزجًٕ.اإللٕبع( اٌّزؼٍك ثمجىي اٌّسزحذث –إٌشش  –َؼزجش ِصتٍح ) ارخبر اٌمشاس  -4
 ( ٌإلسشبد اٌضساػٍ. خاٌزٕفُزَ –خ اٌؼبِ – خهذاف ) اٌشبٍِِٓ األإٌجبرُخ واٌحُىأُخ  ٔزبخُخ اٌضساػُخغ اٌىفبءح اإلفَؼزجش س -5
 .خُّغ ِب سجك ( –صذق وفهُ اٌشسبٌخ اإلسشبدَخ  –ِٓ ششوط االرصبي اٌفؼبي ) سٍىن وإدسان اٌّشسً واٌّسزمجً  -6

 دسخخ(: 20اٌسؤاي اٌثبًٔ )

 اٌؼجبساد اٌزبٌُخ :ِٓ   - فم  أسثــغ –فً ِذي صحخ أو ختأ سأَــه  وضح   -:دسخبد( 8):  أ()

 ي ثشٔبِح ِٓ ثشاِده.إَّٔح اإلسشبد اٌضساػً شهبداد دساسُخ ػٓ أزهبء رٕفُز  -4

 ٌُه وً ِٓ خبطجه.إشد أْ َىىْ ِششذا صساػُب َزجؼه أو َسزّغ فَصٍح وً  -5
 اٌّسزمجً ِشسال ػٕذِب َسهً ػٍُه فهُ اٌشسبٌخ اإلسشبدَخ. َصجح -6
 َٕذسج اإلسشبد اٌضساػٍ رحذ ِسًّ اٌزؼٍُُ إٌظبًِ غُش اٌشسًّ. -7
 طبس ػٍُّه رؼٍُُّخ.إاإلسشبد اٌضساػً خذِخ رؼٍُُّخ َؤدَهب خهبص أو ٔظبَ فً  -8

           : ذِب رشغت فً إخشاء ِب ًٍَِبرا رفؼً؟، وَدت ػٍُه ِشاػبره ٌى وٕذ ِششذا صساػُب ػٕ -:(دسخخ 12): )ة( 

                            ِسااااازهذفخ. خإسشااااابد اٌاااااضساع وّدّىػااااا -5                                                                      رحمُاااااك ِجاااااذأ اٌّشااااابسوخ اٌفؼٍُاااااخ ِاااااغ اٌاااااضساع. -4 

 ِؼبٍِخ اِخشَٓ ووأٔهُ ِزسبووْ. -7                                      ػٍُه اٌّسزششذوْ. ِٓ اٌّسزىي اٌزي َىخذ ثبٌؼًّ رحمُك ِجذأ اٌجذء -6

  ِّب ًٍَ : -فم   خأسثؼ- ٓـثُ  -ثبخزصبس -ِب أوخه اٌزشبثه واالخزالف   دسخخ(: 24اٌسؤاي اٌثبٌث )

 ٔظشَبد االرصبي اإلسشبدي ، ؤظشَبد اٌمُبدح. .4

 جشاِح اإلسشبدَخ.ختىاد ِشحٍزً: رختُ  ، ورٕفُز اٌ .5

 ػٕبصش ػٍُّزً: االرصبي، وارخبر لشاس رجًٕ اٌّسزحذثبد. .6
 خبصخ. َخاإلسشبد اٌفٍسفخِجبدئ اإلسشبد اٌضساػً ػبِخ ، وِجبدئ  .7

 اٌؼىاًِ اٌّؤثشح فً سشػخ رجًٕ االفىبس اٌّسزحذثخ، واٌؼىاًِ اٌّؤثشح فً اإللٕبع اإلسشبدي. .8
........................................................................... 

 سامى أحمد عبد الجوادأ.د/  :أستاذ المادة   ِغ أطُت اٌزُّٕبد ثبٌزىفُك واٌزفىق، واٌحّذ هلل سة اٌؼبٌُّٓ،،،

 

 

 

 

 درجة 01: الدرجة -()نظرى نهائى4102/4102 ثبًٔاٌ اٌذساسٍاِزحبْ اٌفصً  -لسُ االلزصبد اٌضساػً -وٍُخ اٌضساػخ ثّشزهش-خبِؼخ ثٕهب

  ("الئحخ لذَّخ" ػٍىَ األغزَخ :شؼجخ –خ شاثؼاٌ :اٌفشلخ ) 214أ ق ت  رمز ورقم كود المادة: - ًاٌضساػ اإلسشبدِبدح :  إخبثخ

                   47/9/5148األحذ ربسَخ االِزحبْ :   – اٌضِٓ : سبػزبْ 

 دسخخ(: 16اٌسؤاي األوي )إخبثخ 

    :ِٓ اٌّصتٍحبد اٌزبٌُخ – خ فم ـخّس -اٌّمصىد ثـ   -:(زُٓوً رؼشَم ثذسخ دسخبد 10):  )أ(
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هتدٌٌن بفلسفة هو عملٌة تعلٌمٌة غٌر مدرسٌة ٌقوم بالتطبٌق الفعلً لجمٌع مراحلها المختلفة والمتشابكة جهاز متكامل من المهنٌٌن والقادة المحلٌٌن ماإلسشبد اٌضساػً وزؼشَم ِزىبًِ:  –

اث مجموعة من وأسرهم وبٌئتهم واستغالل امكانٌاتهم المتاحة وجهودهم الذاتٌة ومساعدتهم على توجٌهها رفع مستواهم االقتصادي واالجتماعً عن طرٌق إحد عمل واضحة بغرض خدمة الزراع
  التغٌرات السلوكٌة المرغوبة فً معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم.

نقال الوساائل مان المصادر إلاى المساتقبل حٌاث ٌقاوم مصادر ماا  بواساطتهانوع خاص واالتصاال هاو العملٌاة التاً ٌمكان عبارة عن اتصال من  هً    :اٌضساػُخػٍُّخ ٔشش اٌّسزحذثبد -

 اعً.الحالً له، والنشر هو العملٌة التً تنتشر بواسطتها المستحدثات إلى أعضاء النظام االجتم تغٌٌر نمط السلوك  تسبببإرسال رسالة عن طرٌق قناة اتصال إلى المستقبل والتً 

 التأثٌر فً فكر الشخص أو عمله حٌث ٌتم ترشٌد الزراع وتوعٌتهم بالممارسات الزراعٌة المستحدثة. هواإلسشبدي:  اإللٕبع –

 هو العمل على ربط مختلف وجوه النشاط و الخدمات بصورة مرنة وبكفاءة بقصد حل مشكلة معٌنة. اٌزىبًِ اإلسشبدي : -

 متباٌنة.الئمتها للتطبٌق فً الظروف المختلفة وقدرتها على التكٌف واالستمرار فً البٌئات والمجتمعات ذات الفلسفات االقتصادٌة واالجتماعٌة الهً م اإلسشبدَخ:ػّىُِخ اٌخذِخ  – 

مائهم للمجتماع شادٌد ومراكازهم القٌادٌاة باالمجتمع عالٌاة نماذج تحتذى واحتكاكهم االجتماعً جٌد ومندمجٌن اجتماعٌا وانت باعتبارهمهم محترمون وال ٌنظر إلٌهم أقرانهم  األوائً:اٌّزجٕىْ  –

 لزراعً وقراءة المجالت والمطبوعات االرشادٌة.وثقافتهم مرتفعة نسبٌا وامكانٌاتهم المالٌة ولهم اتصال بالمجددٌن أكثر من غٌرهم من باقً الفئات و هم أكثر الفئات اتصاال بالمرشد ا
 ن ٌوجه أو ٌرشد أو ٌؤثر أو ٌتحكم فى أفكار ومشاعر وسلوك اآلخرٌن.أ ٌستطٌع بواسطتها الفردالعملٌة التى هً : اٌمُبدح اٌشَفُخ -

 س االخبثخ اٌصحُحخ ِٓ ثُٓ األلىاط:بُاخز -:(دسخبد 6) : )ة( 

 اٌّزؼٍك ثمجىي اٌّسزحذثبد اٌضساػُخ ثذَال ِٕبسجب ٌؼٍُّخ اٌزجًٕ. ) ارخبر اٌمشاس(َؼزجش ِصتٍح  .4

 ( ٌإلسشبد اٌضساػٍ.اٌؼبِخ هذاف )ِٓ األإٌجبرُخ واٌحُىأُخ  زبخُخ اٌضساػُخٔغ اٌىفبءح اإلفَؼزجش س .5

 (.صذق وفهُ اٌشسبٌخ اإلسشبدَخ، وسٍىن وإدسان اٌّشسً واٌّسزمجً  أي: خُّغ ِب سجكِٓ ششوط االرصبي اٌفؼبي ) .6

 دسخخ(: 20اٌسؤاي اٌثبًٔ )إخبثخ 

 ِٓ اٌؼجبساد اٌزبٌُخ :  -فم   أسثــغ –صحخ أو ختأ شأٌ فً وُفُخ اخزجبس ِذي اٌح ُىضر  -:(دسخبد 8) : )أ(

 .(ال َّٕحختأ ، وصحزهب : )ي ثشٔبِح ِٓ ثشاِده.أاإلسشبد اٌضساػً شهبداد دساسُخ ػٓ أزهبء رٕفُز  َّٕح .4
 (.ال َصٍح:ختأ ، وصحزهب) ٌُه وً ِٓ خبطجه.إشد أْ َىىْ ِششذا صساػُب َزجؼه أو َسزّغ فوً  َصٍح .5

 .(صحُحخ) .َصجح اٌّسزمجً ِشسال ػٕذِب َسهً ػٍُه فهُ اٌشسبٌخ اإلسشبدَخ .6

 .(اٌالٔظبًِ ختأ ، وصحزهب :) غُش اٌشسًّ. إٌظبًَِٕذسج اإلسشبد اٌضساػٍ رحذ ِسًّ اٌزؼٍُُ  .7

 .(صحُحخ) طبس ػٍُّه رؼٍُُّخ.إاإلسشبد اٌضساػً خذِخ رؼٍُُّخ َؤدَهب خهبص أو ٔظبَ فً  .8

       خشاء ِب ًٍَ :إشغت فً َػٕذِب  ًضساػٌا ّششذٌٍرجبػه ادت ِشاػبره وَِب -:(دسخخ 12) :)ة( 

   :رحمُك ِجذأ اٌّشبسوخ اٌفؼٍُخ ِغ اٌضساع -4
     وال بأول.اعالم الناس أ -4         تشجٌع أكبر عدد ممكن فً المساهمة والمشاركة. -3     اتخاذ الخبرات السابقة الناتجة.-2     تنمٌة وعً وإدراك المجتمع.-1   

أن ٌتعارف علاى طموحااتهم واتجاهااتهم نحاو العمال  -2      والنفسٌة للزراع. واالجتماعٌة االقتصادٌةأن ٌتفهم الخصائص  -1     ِسزهذفخ: إسشبد اٌضساع وّدّىػخ -5

أن ٌعمال ماع  -5    ولوٌاة لزٌاادة مساتوٌات اانتااج باالموارد المتاحاة.أن ٌعطاً اأ -4       أن ٌتعرف على احتٌاجاتهم الفعلٌة وٌحدد اسلو ب إشباعها. -3        االرشادي.
           أن ٌفكاار فااً حالااة الماازارعٌن الااذٌن ال تساام  امكانٌاااتهم أو ظااروفهم للتجاااوب مااع الجهااود االرشااادٌة. -6            زٌااادة انتاااجهم.الااذٌن لاادٌهم القاادرة علااى  الماازارعٌن

أن ٌكون على استعداد لتخصٌص وقت مناسب لإلعداد الجٌد للبرامج اارشادٌة التً تقادم  -8         الطرق الممكنة لحل مشكالت الزراع.أن ٌواصل سعٌه لالهتداء إلى  -7
ٌظهاار لهاام الرغبااة فااً أن ٌقاادم للاازراع ٌااد العااون وأن  -11           أن ٌساااعد الاازراع علااى كٌفٌااة اسااتغالل المااوارد المحلٌااة لتحسااٌن دخلهاام اأسااري. -9          للاازراع.

ماواردهم مان اعتنااق اأفكاار  ال تسام أال ٌبتعاد عان الازراع الاذٌن  -11              باأنشطة التً تهادف إلاى تحساٌن مساتوى معٌشاتهم. االهتماممساعدتهم وأن ٌدفعهم إلى 
 دٌته لمهامه اارشادٌة.معالجة العقبات التً تعترضهم أثناء تأ أن ٌحاول -12                     الجدٌدة فورا.

   َىخذ ػٍُه اٌّسزششذوْ: اٌزٌّسزىي رحمُك ِجذأ اٌجذء ثبٌؼًّ ِٓ اٌ-6
 معرفة حاجات الناس ورغباتهم. -4   فهم الجهاز القٌمً للمجتمع. -3   استغالل الموارد المتوفرة لدى الناس. -2  التفاهم الكامل للوضع المحلً. -1

 :ِؼبٍِخ اِخشَٓ ووأٔهُ ِزسبووْ -7
 تشعر اأفراد فً تعاملك معهم بأنك أفضل منهم وأنك وصً علٌهم بل أشعرهم بأنك منهم وتعمل فً خدمتهم ولصالحهم. أال -1
 اآلخر بل إن الجمٌع فً المعاملة سواء وال ٌوجد من هو أفضل إال باالستجابة والتعاون معك.تعامل معهم بأنك تمٌز فرد منهم على ال تشعر اأفراد الم -2

 

  : ِّب ًٍَ -خ فم  أسثؼ- ٓـثُ  -ثبخزصبس -أوخه اٌزشبثه واالخزالف   (:دسخخ 24اٌثبٌث ) اٌسؤايإخبثخ 

 النظرٌة الحدٌثة. –النظرٌة الكالسٌكٌة اأكثر تعقٌدا لالتصال  –الكالسٌكٌة البسٌطة لالتصال  ٔظشَبد االرصبي اإلسشبدي:(4-4)

 النظرٌة التفاعلٌة. –الوظٌفٌة أو المهامٌة النظرٌة  – الموقفٌة نظرٌةال – السمات نظرٌة: اٌمُبدحٔظشَبد ( 4-5)
 

 تقرٌر اأهداف. –تحدٌد المشكالت  –تحلٌل الموقف  –تجمٌع الحقائق  :اٌجشاِح اإلسشبدَخ : رختُ خختىاد ِشحٍ(5-4)
إعاادة النظار  –الحاادث  بٌان وتحدٌد التقادم –تنفٌذ خطة العمل  –وضع خطة العمل : رٕفُز اٌجشاِح اإلسشبدَخختىاد ِشحٍخ: (5-5) 

  ومراجعة العملٌة.
 

 التغذٌة المرتدة أو رجوع الصدى. –الضوضاء  –المستقبل  –قناة االتصال  –الرسالة  –المصدر  االرصبي: خػٕبصش ػٍُّ(6-4)
 التثبٌت. –القرار  –االستمالة  –لمعرفة ا ارخبر لشاس رجًٕ اٌّسزحذثبد: خػٕبصش ػٍُّ(6-5)
 
تأسٌس عالقاات علاى أسااس  -وجود أهداف متفق علٌها -البدء بالعمل من المستوى الذي ٌوجد علٌه الناس  :بد اٌضساػً ػبِخِجبدئ اإلسش (7-4)

 التنسٌق والتكامل. -استعمال وسائل االتصال الفعالة -االعتماد على القادة المحلٌٌن  -التعاون -المشاركة الفعلٌة  -من الثقة المتبادلة 

اارشااد الزراعاً تتجاه خدماتاه إلاى الفارد  –اارشاد الزراعً خدماة هادفاة  –اارشاد الزراعً نشاط تعلٌمً  :اإلسشبدَخ خبصخ ِجبدئ اٌفٍسفخ(7-5)
 عمومٌة الخدمة اارشادٌة. –والجماعة والمجتمع كله 
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 :اٌؼىاًِ اٌّؤثشح فً سشػخ رجًٕ االفىبس اٌّسزحذثخ( 8-4) 

االتصااالت االجتماعٌاة  –مروناة أو جماود البنٌاان أو التركٌاب الطبقاً فاً المجتماع  –عاات المجتماع المحلاً مثل: قٌم وتوق عوامل اجتماعية وثقافية:
تاأثٌر  –تاأثٌر اأسارة وماا تغرساه فاً الفارد مان قاٌم وتقالٌاد واتجاهاات معٌناة  –المكاناة االجتماعٌاة للفارد  –ومدى امتدادها خالج نطاق البٌئة المحلٌة 

 الجماعة المرجعٌة.
القناعااة والرضااا بااالموجود  –المهنااة  –العضااوٌة والمشاااركة فااً المنظمااات االجتماعٌااة والسٌاسااة  –الساان  –مثاال: مسااتوى التعلااٌم  شخصللية: عوامللل

 عوامل شخصٌة أخرى مثل: الذكاء ومستوى الطموح ومرونة التفكٌر. –القدرة الجسمٌة والحالة الصحٌة  –واالعتقاد فً النصٌب والمكتوب 
 مستوى المعٌشة. –نوع الحٌازة  –حجم الحٌازة الزراعٌة  –مثل: الدخل  ة:عوامل اقتصادي

مدى انسجام الفكرة المساتحدثة ماع خبارات الازراع والقاٌم  –مثل: المٌزة النسبٌة للخبرة  الفكرة الجديدة ذاتها: ة وصفات الخبرة أوعوامل ترتبط بطبيع
 القابلٌة لالنتقال من فرد إلى فرد ومن بٌئة إلى أخرى. –ة للتقسٌم قابلٌة الفكر –درجة تعقد الفكرة الجدٌدة  –السائدة 

 

 :اإلسشبدٌاإللٕبع  فٍاٌؼىاًِ اٌّؤثشح ( 8-5) 
 –حاب الجمهاور للمصادر  –تخصاص المصادر  –عالقاة المصادر بالمساتقبل  –القوى االجتماعٌة للمصدر والادور الاذي ٌلعباه  –درجة الوثوق بالمصدر ومصداقٌته 

قابلٌااة الجمهااور  –نااوع التااأثٌر العاااطفً بااٌن المرساال والمسااتقبل  –كٌفٌااة عاارض الموضااوع وطرٌقااة عاارض الرسااالة  –ر واأدلااة والشااواهد ااقناعٌااة ترتٌااب اأفكااا
 مدى أهمٌة الموضوع للمستقبل. –الطرٌقة المستخدمة فً نفل الرسالة  –اتجاهات الجمهور نحو المصدر  –واستعداده لالقتناع 

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