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د عناصر الحقٌبة المنهجٌة، وأعطً تعرٌفا موجزا لكل منها -01  ( نقاط06 ). ............ َعدِّ

 : عناصر الحقٌبة المنهجٌة -

 هو الطرٌق الواضح فً اللغة ، وفً االصطالح هو الطرٌق المؤدي إلى : المناهج أو المنهج

الكشف عن الحقٌقة فً العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة المقبولة عقلٌا للوصول إلى 

 .نتٌجة معلومة

 هو الباب الذي ٌختاره الباحث لمعالجة موضوع دراسته: االقترابات. 

  وهً الطرق و الوسائل التً ٌستخدمها الباحث لجمع البٌانات : أدوات جمع المعلومات

 . والمعلومات 

 

 ( نقاط03 ):                         ............... اشرح المفاهٌم التالٌة بداللة المتغٌرات -02

 .الفرض ، النظرٌة ، وحدة التحلٌل

 هو إقرار غٌر محقق فً العالقات بٌن متغٌرٌن أو أكثر: الفرض. 

 إقرار محقق فً العالقة بٌن متغٌرٌن أو أكثر: النظرٌة. 

  وهو المستوى التحلٌلً الذي ٌختاره الباحث، أو مجال الدراسة كلبنة لمجموع : وحدة التحلٌل

البناء الذي ٌتولى دراسته، وفحص العالقة بٌن المتغٌرات، ووحدة التحلٌل تأخذ من المتغٌر 

 .  التابع

 

ما هً التقسٌمات األساسٌة التً تنقسم إلٌها العلوم المختلفة ؟ وما طبٌعة القوانٌن التً  -03

 ( نقاط04 )............... تحكم ظواهر كل صنف ؟                                          

 : تقسم العلوم إلى  -

 إلخ، وتخضع الظواهر ....علوم طبٌعٌة ومجالها هو الظواهر الطبٌعٌة مثل الفٌزٌاء والكٌمٌاء

فٌها إلى قوانٌن صارمة ومضبوطة، حٌث أن الظاهرة تفسر بذات التفسٌر مهما كان زمانها 

 .ومكانها  إذا توفرت لها ذات الظروف

  وهً العلوم التً تدرس الظواهر المتعلقة باإلنسان فردا كان أو جماعة، مثل : علوم اجتماعٌة

إلخ، وتخضع الظواهر فٌها إلى قوانٌن نسبٌة أو .... علم االجتماع وعلم السٌاسة واالقتصاد 

 .شبه قوانٌن



 وهً معرفة مقدرة و محترمة،ولكن ال ٌمكن أن ال نطلق علٌها علوما، ألنها ال : اإلنسانٌات

 .  إلخ.... تدرس ظواهر تحتاج إلى تفسٌر، منها اآلداب واللغات 

  

 ، " المالئمة " ٌختار الباحث عناصر الحقٌبة المنهجٌة، وفق قاعدة  -04

  ( نقاط03 ).                                   ...............    اشرح محددات هذه القاعدة

 :محددات قاعدة المالئمة -
 المدروسة الظاهرة طبٌعة .

 للبحث العام الهدف .

 التفسٌري المتغٌر .

 تنبؤي وصفً،تصنٌفً،تفسٌري،: وطبٌعته البحث مستوى .

 المنهجٌة الحقٌبة عناصر فً استخدام التحكم على الباحث قدرة 

 استخدمها وإمكانٌة .

 

 ( نقاط04 ):                                                ................ إلٌك النص التالً -05

 

تتمتع المجالس التشرٌعٌة بصالحٌات رقابٌة، وإمكانٌة مساءلة الحكومة على أعمالها،  " 

 " .مما قد ٌؤدي إلى تحسٌن أدائها 

 

إشكالٌة علمٌة ، فرضٌات علمٌة ممكنة مع تبرٌر : ِصغ من النص ما ٌلً: المطلوب  -

 .نوعها

 اإلشكالٌة  : 

 إلى أي مدى تؤدي الصالحٌات الرقابٌة للمجالس التشرٌعٌة إلى تجوٌد آداء الحكومة؟ -

 الفرضٌة الممكنة األولى: 

 .تؤدي الصالحٌات الرقابٌة للمجالس التشرٌعٌة إلى تجوٌد آداء الحكومة -

 .وهً فرضٌة توجٌهٌة تتخذ صفة اإلثبات، واتجاهها اٌجابً

 الفرضٌة الممكنة الثانٌة: 

 . ال تؤدي الصالحٌات الرقابٌة للمجالس التشرٌعٌة إلى تجوٌد آداء الحكومة        - 

 .وهً فرضٌة عدمٌة أو صفرٌة و تتخذ صفة النفً، واتجاهها سلبً

 

 **تمنٌاتً لكم بوافر التوفٌق ** 

 


