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 أسئمة الفصل األول
 

 ضع عالمة )صح( أو )خطأ( أمام العبارات التالية:
 )   ( يعد اإلرشاد الزراعي عملية تعليمية مدرسية. -1

 المعرفي فقط.ي يعمل على تغيير السلوك إلرشاد الزراع)   ( ا-2
)   ( يعاب على الخدمة اإلرشادية أنهاا ييار داادرة علاى التبيات راساتمرار ما   -3

 . المشبالت التى تواجه المزارعين
)   ( ماان الواارور  أن يراادأ المرشااد الزراعااي رراارامح رساايطة وواواا ة ومرينااة  -4

ماا  مراعااام المسااتو  الاا   يوجااد  ةعلااى أساااس خراارات الاازراعيين السااارق
 عليه.

 )   ( يتودت نجاح العمل االرشاد  على استمرار العمل ال اتي -5
 )   ( تعد المربزية من أهم مرادئ اإلرشاد الزراعي -6
 والر ث العلمي د الزراعي)   ( يوجد عالدة ارتراطيه وثيقة رين اإلرشا -7

 أكمل العبارات التالية:
 (................2(............. )1اد الزراعي إلي )أهدات اإلرش من -8

(3................. ) 
 (................. 2( ................. )1تشمل فلسفة اإلرشاد الزراعي ) -9

(3( ............... )4)  ............... 

..... ........ (2................. ) (1) من أهم مرادئ اإلرشاد الزراعي -11
(3( ................. )4( ................. )5................. )  
توجااااااااااد عالدااااااااااة ارتراطيااااااااااه وثيقااااااااااة رااااااااااين اإلرشاااااااااااد الزراعااااااااااي وباااااااااال ماااااااااان  -11

(1...)......(،...2...)............ 
مااااااااااااااااااااااااااااااااااان مجااااااااااااااااااااااااااااااااااااالت العمااااااااااااااااااااااااااااااااااال االرشااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  الزراعاااااااااااااااااااااااااااااااااااي  -12

(1....).........(،..2.).......(،........3.)...........(،.....4.)........ 
 فى ووء دراستك ووح رالشرح مفهوم اإلرشاد الزراعي وأهميته. -13
 لإلرشاد الزراعي مجموعة من األهدات. ووح  لك. -14
م اولااة الو اات والتفسااير والتوواايح والنقااد فااى إطااار  كممةةة سمسةةفة" تعنااى  -15

      .يلوضح مدى صحة أو خطأ العبارة السابقة مع التعم   التفبير الواوح"
األساساية توجياه خادمات إلاى الفارد والجماعاة  من مبةادئ اررشةاد الزراعةي"  -16

  اشرح العبارة السابقة سى ضوء مادرستوالمجتم "   
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 :يلي  دد فى ووء مادرست ما -17
 ي.إلرشاد الزراعالتباملية ل عالدةال -
 .ن الر ث الزراعي، المزارعينعالدة اإلرشاد الزراعي ربل م -
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 التصالا
 

 .أ كل عبارة من العبارات التالية:حدد مدى صحة أو خط
)    ( يعتراااار االختيااااار المناسااااب واالسااااتعمال السااااليم لقنااااوات االت ااااال ماااان  -18

 الم ددات األساسية لنجاح تلك العملية.
)    ( يعتراار االت ااال أساسااياا وهاماااا للمجتماا  اإلنساااني سااواء بااان راادا ياا أو  -19

 مت وراا.
( االت ااال عمليااة يسااتطي  خاللهااا طرفااان أو أبثاار أن ي ااال إلااى  الااة     ) -21
 فى فبرة أو اتجام أو إ ساس ما. الفهم المشتركمن 
)    ( ليس هناك  لة مراشرة راين إتماام عملياة االت اال رالطريقاة المناسارة  -21

 ات المريورة فى سلوك المسترشدين.وا  داث التغيير 

 
وسااا ل االت ااال الجماهيريااة فااى المرا اال األولااى فااى )    ( يفواال اسااتخدام  -22

 عملية الترنى.
 

)    (الاا   يااؤثر فااى ابخاارين رشاابل معااين أو اتجااام معااين لتعااديل معلومااات -23
 ابخرين يسمى م در الرسالة.

فااى العمليااة االت ااالية يساامى مسااتقرل  الرسااالة)    ( الشااخا الاا   يسااتقرل -24
 الرسالة.

تجام أو المعتقدات ال   ي اول الم در نقلها إلى المستقرل )    (الفبرة أو اال-25
 تسمى رسالة ات الية.

)    ( بل ما يو ال الم ادر رالمساتقرل  تاى ياتم رينهماا ات اال تسامى دنااة -26
 االت ال.

)    ( النظاااااام االجتمااااااعى مااااان العوامااااال التاااااى تاااااؤثر فاااااى عملياااااة االت اااااال  -27
 االنسانى.

  طرق االت ال الجماعى. المل قات من عدت )    ( -28
 )    ( تتبون عملية االت ال من مرسل ورسالة ومستقرل ودناة ات ال فقط. -29
 

 من بين األقواس التالية لإلجابة الصحيحة: اختر
 لكي تتم عممية االتصال اررشادي بين طرسين تعتمد عمى:  -01

 )  أ  ( ثالث عنا ر أساسية
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 )  ب  (خمس عنا ر أساسية

 ررعة عنا ر أساسية) ج ( أ

 ) د  ( جمي  العرارات السارقة

 من طرق االتصال الجماعى  -00
 االجتماعات)  أ  ( 

 االيواح العملى)   ب  ( 

 الندوات االرشادية(   ج)  

 ( جمي  العرارات السارقة  د)   

 تعد الخطابات الشخصية من طرق االتصال  -09
 الفرد (   أ)  

 الجماعى)   ب  (

 الجماهير (   ج  )

 ليس مما سرق(   د ) 

 من العوامل التى تؤثر عمى المرسل  -00
 مهارات االت ال(   أ)  

 المعارت )   ب  (

 النظام االجتماعى (  ج)  

 بل ما سرق(   د ) 

 من العوامل التى تؤثر عمى توصيل الرسالة   -03
 ترميز الرسالة(   أ)  

 مهارات المرسل)   ب  (

 النظام االجتماعى (  ج ) 

 بل ما سرق(   د ) 

 
 :اكمل العبارات التالية

  :تتومن عملية االت ال خمسة عنا ر هى -35
1...........2...........3............4..............5.............. 

 المستقرل العوامل المؤثرة على  -36
1...............2...............3.................4.............. 

 العوامل المرترطة رالرسالة والتى يؤثر فى فاعلية عملية االت ال:  -37
1.................2...................3................. 
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 : إلى عدد االفراد المستقرلين االت ال من  يث طرق مبن تقسيم ي -38
1....................2................3................. 

 
 :سى ضوء ما درست يميناقش ما  -39

 بيفية  دوث عملية االت ال .1

 عنا ر عملية االت ال الفعال .2

 مقومات االت ال الفعال .3

 خطوات اعداد اجتماع ارشاد  .4

 مايجب مراعاته عند اعداد مل ق ارشاد  .5

 سرق بين كل من: -41

 الطريقة االرشادية والمعين االرشاد  .1

 نزليةمميزات وعيوب الزيارات الم .2

 االيواح العملى رخطوات العمل ومشاهدة النتا ح .3
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 أسئمة التكنولوجيا الزراعية 
 

 ضع عالمة )صح( أو )خطأ( أمام العبارات التالية:
 .ليس من الورور  ان تبون التبنولوجيا ناتح من ر ث علمى)   (  -41
شااد  عناد نقال التبنولوجياا يجب ت ديد المنطقة المستهدفة رالعمال االر )   (  -42

 . الزراعية الجديدة
)   ( لايس مان الوارور  إ اداث تغياار فاى السالوك االنساانى عناد اساات داث  -43

 تبنولوجيا وأفبار جديدة.
 . )   ( يتم نقل التبنولوجيا الزراعية الى المستهدفين مراشرة دون تجررتها -44
اد  متمااااثال فااااى الاااا الت التبنولوجيااااا الزراعيااااة تتبااااون ماااان مبااااون ماااا)   (  -45

 .الزراعية ال ديثة فقط
)   ( التبنولوجيا الزراعية تهادت الاى أشاراع  اجاات م اددة او التالثير علاى  -46

 .الري ة
 . )   ( تعد السالالت ال يوانية الجديدة من  ورالتبنولوجيا الزراعية -47
 . نولوجيا )   ( القدرة على االرداع والتجديد واالرتبار من م ادر التب -48
نقاااا المعاااارت عااان النظاااام المزرعاااى ال ياااؤثر علاااى نقااال التبنولوجياااا )   (  -49

 .الزراعية
 المناسب لمعبارات التالية: ضع المفهوم العممي

العمليااة التااى يااتم ماان خاللهااا نشاار وتعماايم المساات دثات والمرتباارات والخراارات  -51
 الجديدة رين أفراد المجتم .

من خاللها المست دث من م ادرم األ لية إلاى المعنياين العملية التى ينتقل  -51
 ره.
 .عملية نقل المعارت والمرتبرات من مربز الر وث الى االرشاد الزراعى  -52
 ترجمة القوانين العلمية إلى آالت ، وأدوات ، ومعدات. -53
 

 أكمل العبارات التالية:
 ........................التبنولوجيا الزراعية هى ......................... -54

 وتتبون من مبون ...........................،مبون...........................
 (.........................1مرا ل نقل وتطوير التبنولوجيا الزراعية هى ) -55
(2(......................)3(.......................)4.......................) 

 المبون الماد  للتبنولوجيا يتمثل فى .................................... -56
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 رينما المبون المهار ..........................................................
 (......................1من المشابل التى تواجة نقل وتطوير التبنولوجيا )-57
(2(......................)3...)(....................4.......................) 
 

 ووح رالرسم مرا ل نقل وتطوير التبنولوجيا الزراعية. -58
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 البرامج االرشادية
 :حدد مدى صحة أو خطأ كل عبارة من العبارات التالية

  أثناااء تنفيااا  الرااارامح االرشاااادية يجااب جمااا  ال قاااا ق المتعلقاااة راااالمجتم)    ( -59
 . الم لى

)    ( الررنامح االرشاد  هاو الرياان البلاى لبافاة االنشاطة التاى سايتم تنفا ها  -61
 .خالل فترة زمنة ما

 .التقييم هو ا د خطوات اعداد الررنامح االرشاد )    ( -61
 .ليس من الورور  ت ديد درجة التقدم أثناء تنفي  الررنامح االرشاد )    (  -62
ج رايسون النمو ج الو يد ال   وو  لت دياد خطاوات اعاداد يعد نمو )    (  -63

 .ررنامح ارشاد  
عنااد تخطاايط الررنااامح االرشاااد  يااتم ت ديااد االولويااات واهاام المشااابل )    (  -64

 .التى تواجة المجتم  للردء رها
)    ( الررنااامح االرشاااد  الناااجح هااو الاا   ينرثااق عاان ا تياجااات ومشااابل  -65

 افراد المجتم .
 )   ( التخطيط هو دراسة ال اور والمستقرل معا. -66

 )   ( إن عملية وو  الررنامح اإلرشاد  عملية مستمرة النهاية لها. -67
 )   ( توجد العديد من النما ج التى ت ت عملية وو  الررنامح اإلرشاد . -68
 )   ( وفقا لنمو ج "ريسون" فان عملية وو  الررنامح اإلرشاد  تنطو  على -69

 ثالث مرا ل أساسية.
)   ( تشتمل مر لة تخطيط الررناامح اإلرشااد  علاى جما  ال قاا ق، وت دياد  -71

 المشبالت، ووو  خطة 
 العمل، وت ديد التقدم ال ادث.             

 )   (يالرا ما تبون خطة العمل فى  دود خمسة سنوات أو أبثر. -71
ة أ اااد المجاااالت الر يسااية للعمااال )   ( يعااد تخطاايط وتنفيااا  الراارامح اإلرشااادي -72

 اإلرشاد .
اإلرشاااد   ح)   ( يوجااد ثمانيااة مرا اال أساسااية لعمليااة تخطاايط وتنفياا  الررنااام -73

 وفقا لنمو ج "ريسون
 العبارات التالية: أكمل
 الررنامح االرشاد  هو.................................................... -74
 اد  هو...........................................تخطيط الررنامح االرش -75
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............. (1)هاى  وفقا لنمو ج ريسون مرا ل تخطيط الررنامح االرشاد  -76
(2)....................(3)....................(4)............................ 

(............. 1مرا اال تنفياا  الررنااامح االرشاااد  وفقااا لنمااو ج ريسااون هااى ) -77
(2(....................)3(....................)4............................) 

التخطااااايط هاااااو عملياااااة دراساااااة..............و......... للتنراااااؤ راااااااا.......... -78
  

 :ضع المفهوم العممي المناسب لمعبارات التالية
 ل.ريان عن المودت والمشبالت واألهدات وال لو  -79
 عملية دراسة الماوى وال اور  تى يمبن التنرؤ رالمستقرل. -81
 نمو ج يتومن ثمانية مرا ل لتخطيط وتنفي  الررنامح اإلرشاد . -81
مر لة تشتمل على جم  ال قا ق والريانات، وت ليال المودات الاراهن، وت دياد  -82

 المشبالت، وتقرير األهدات .
وتنفياا ها، وت ديااد التقاادم ال اااادث،  مر لااة تشااتمل علااى وواا  خطااة العماال، -83

 ومراجعة العملية .
 ول إلى ت قيق األهدات اإلرشاديةإجراء أو ريان مبتوب يووح بيفية الو  -84
 

 فى ووء ما درست ووح  ماهى مزايا وجود خطة عمل مبتورة؟ -85
ووااح رالرساام مرا اال عمليااة تخطاايط وتنفياا  الررنااامح اإلرشاااد  وفقااا لنمااو ج  -86

 ."ريسون" 
  بر أهم العنا ر التى يجب أن تتومنها خطة العمل اإلرشاد . أ -87
 


