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ظل ل اإلجابة في نموذج اإلجابة: ملحوظة: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في ما يأتي, ثم  

كل  البحوث التي تتناول مستوى واحدا من مستويات اللغة بالدراسة الشاملة أو الجزئية ألحد جوانبه تعد     -1

 من موضوعات علم اللغة:

 المقارن –أ 

 الوصفي –ب 

 التاريخي   –ج 

ا ذكر –د   ال شيء مم 

 :ما يأتي عدا أمثال كتب مدونات المصادر المتخصصة - 2

 كتاب "مفتاح السعادة" تأليف: أحمد بن مصطفي الشهير بطاش كبرى زاده –أ 

 النابغة الذبياني ديوان–ب 

"كشف الظنون عن أسامي العلوم والفنون" تأليف: مصطفى بن عبد هللا الشهير بحاجي خليفة –ج 

 "تاريخ األدب العربي" تأليف: كارل بروكلمانكتاب  -د 

:العامل )..................( من أهم العوامل المؤث رة في اللغة - 3

الجغرافي   –أ 

الديني   –ب 

االقتصادي   –ج 

التاريخي   –د 

ا يأتي هي غير العبارة – 4  :الصحيحة مم 

التي يحكم بها على كاتبهاالهوامش في الرسائل العلمية أحد الجوانب المهمة  –أ 

 االستخدام الصحيح المناسب دليل فَْهم المادة العلمية الهوامش استخدام –ب 

 البحثما يصلح بالهامش يصلح أن يكون موضعه متن  –ج 

 ال يصلح أن يكون بالهامش. البحثما يكون موضعه متن  -د 

 ::ما يأتي عدا مش وظائف متعددة يأتي في مقدمتهاوالله - 5

 توثيق النصوص المقتبسة، ونسبتها إلى أصحابها –أ 

خاذها لتنبيه القارئ على تذكر نقطة سابقة أو الحقة في البحث، مرتبطة بما يقرؤه في الصفحة التي بين ات   –ب 

  يديه.

استعمالها لتوضيح بعض النقاط وشرحها، سواء كانت مما جرى عرضها في ثنايا الموضوع أم ال –ج 

 .اإلشارة إلى مصادر أخرىعدم   -د 
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 الطريقة التي يستحسن الباحث السير عليها للتهميش في البحث: - 6

ن الهوامش بأسفل الصفحة. –أ   تُدو 

 .التهميش في نهاية كل فصل –ب 

جمع الهوامش كلها في نهاية البحث أو الرسالة، وإعطاؤها رقًما متسلسال من بداية الموضوع حتى نهايته. –ج 

 ما ذكر صحيحكل   –د 

 :التلخيص هو – 7

 أن يعمد الباحث إلى تلخيص موضوع كامل–أ 

 ًزا كبيًرا من الصفحاتأو فكرة بأكملها، شغلت حي   –ب 

فيصوغها بأسلوبه الخاص، دون التأثر بالمؤلف حين وضعها في اإلطار والصياغة، وكل ما يهتم به هنا  –ج 

 .االحتفاظ بالفكرة والموضوع الرئيس

 ما ذكر صحيحكل   -د 

 :االختصار - 8

أخذ أوساط الكالم، وترك شعبه، وقصد معانيه –أ 

ا، مع االحتفاظ بأسلوب المؤل  ص الباحث عبارات النص إلى مقدار الثلث أو الربع بطريقة مرك  يقل   –ب  ف، زة جد ً

 .ووجهة نظره، واستعمال عباراته وكلماته غالبًا

ما يمكن أن يستغني عنه في  وكل   ,حذف التوضيحات والتفاصيل كل ما يفعله الباحث في النص هنا هو –ج 

 ، ويتمكن القارئ من إدراكه بدونه.النص  

كل  ما ذكر صحيح. –د 

يقوم الباحث فيه بإجراء تجارب ودراسة عي نات أو حاالت طبيعي ة ومالحظة تغيراتها وتأثيراتها، بطريقة  - 9

 , هذا تعريف البحث:علمية منظمة

ي  التطبيق –أ 

التاريخي   –ب 

المقارن –ج 

الوصفي   -د 

الشخص الذي توافرت فيه االستعدادات الفطري ة ، والنفسي ة ، والكفاءة العلمي ة المكتسبة التي تؤهله  - 10

, هو: مجموعة للقيام  بما يريده بشكل علمي 

 الموظ ف –أ 

 الباحث –ب 

 الطالب  –ج 

ا ذكر –د   ال شيء مم 

ا يأتي ليست من صفات الباحث  - 11 :واحدة مم 
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 التأهيل العلمي الُمسبق في مجال البحث –أ 

التطل ع إلى المجهول للخروج بالجديد من األبحاث واألفكار –ب 

ع الزم من لوازم البحث العلمي –ج   التسر 

 . الصبر على متاعب البحث ومشكالته -د 

 :يتم اكتساب القدرة على القيام ببحث علمي  منهجي  بـ - 12

 التدريب المتواصل–أ 

 االستعداد الفطري ، والعلمي –ب 

ين  –ج   اإلصغاء إلى توجيهات األساتذة المختص 

 كل  ما ذكر صحيح. –د 

ا، و.... توجيه أستاذ مختص  طالب البحث العلمي في دراسة موضوع ما، وكيفية عرض قضاياه ومناقشته - 13

:في سبيل إيجاد باحث يستقيم له التفكير, من مهام  

س –أ   المدر 

 األستاذ الجامعي   –ب 

 المشرف –ج 

ا ذكر –د   ال شيء مم 

: ،هي البحوث التي تهتم  بالتحقق من صحة حقائق حصلت في الماضي – 14

 ةالوصفي   –أ 

 ةالتاريخي   –ب 

 ةالمقارن –ج 

 ةالتطبيقي   –د 

رات  – 15  :البحث من موضوعاتمبر 

 مشكلة البحث –أ 

 مراجعة أدبيات البحث –ب 

 إجراءات البحث –ج 

 نتائج البحث –د 

ص البحث عدا – 16  :جميع ما يأتي من سمات ملخ 

 عدم توثيق ما يريد في الملخ ص –أ 

 تضمين الملخ ص ألهم  النتائج –ب 

 تضمين الملخ ص ألهم  التوصيات –ج 
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احتواء الملخ ص على معلومات أو بيانات جديدة.  –د 

 :من خطوات البحث العلمي   - 17

 منهجي ة البحث –أ 

 صياغة الفرضي ات –ب 

 تأي يد الفرضي ات –ج 

 ب + ج –د 

  :ن بعدتدو  في التوثيق  النقطتان الرأسيتان  - 18

 .اسم البلد في بيانات النشر –أ 

 سنة النشر –ب 

 بين اسم المؤل ف –ج 

 كل  مل ذكر صحيح –د 

 وفوائدها:  من أهمية الدراسات السابقة - 19

تساعد على بلورة وتحديد مشكلة البحث و يكتسب القارئ مهارة البحث العلمي –أ 

يستفيد من نقاط القوة ويتجنب نقاط الضعف و ترشد الباحث إلى كتب ومراجع ودراسات رجع إليها صاحب  –ب 

 البحث

االستفادة من بعض األدوات واالختبارات التي استخدمها الباحثونيمكن للباحث  –ج 

 كل  ما سبق صحيح -د 

 :أن يكون الموضوع مبتكرا وليس مكررا تعني - 20

 الجدة والحداثة –أ 

 الفائدة واألهمية –ب 

 التحديد والوضوح –ج 

 توفر المعلومات -د 


