
أسئهت انًراصؼتيهبراث انبغذ انخربىٌ       

 ظهم )اختبس( اإلخبثخ انصحُحخ يًب َهٍ:

ٌختار الباحث عٌنة بدال من مجتمع البحث ألن دراسة: (1)
 انؼُُت أدق  )أ(          

 انًضخًغ يخغُسة )ة(          

 انؼُُت أسهم )س(        

 )د( انًضخًغ يضههت          

"يذي استخذاو انًعهًٍُ نهعقبة انجذٍَ فٍ انًذاسس األههُخ" فئٌ إرا كبٌ عُىاٌ انجحث  (2)

 طشَقخ انجحث:
يسغُت       )أ(         

ارحببطُت        )ة(

سببُت يمبرَت     )س(

حضرَبُت      )د(

انًقبنُخ وثٍُ:ثٍُ االختجبساد  َىخذ تشبثه يٍ َبحُخ صعىثخ  انتصحُح وانتحهُم (3)
االسخبُبٌ انًغهك        )أ(          

االسخبُبٌ انًفخىط       )ة(        

االخخببر انًىضىػٍ         )س(          

 انًمببهت انًغددة )د(          

َدت أٌ َكىٌ عُىاٌ انجحث: (4)
      طىَال )أ(          

 ػبيب )ة(         

 يغددا )س(        

صؼبب )د(          

 انعُُخ انًًثهخ هٍ انعُُخ انتٍ: (5)
 حشًم أفضم أفراد انًضخًغ )أ(          

 نهب َفس صفبث انًضخًغ )ة(        

 حشًم صًُغ أفراد انًضخًغ )س(          

% يٍ أفراد انًضخًغ42حشًم  )د(          

 صحٌح؟التالٌة أي العبارات  (6)
 يضخًغ انبغذ هى َفس ػُُت انبغذ )أ(          

 يضخًغ انبغذ َُىة ػٍ انؼُُت )ة(          

 انؼُُت حُىة ػٍ يضخًغ انبغذ )س(        

َطبك انبغذ ػهً كم أفراد انًضخًغ )د(          
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َقصذ ثبنذساسبد انسبثقخ: (7)
 د انًُداَُت انبغى )أ(        

 انفهسفُت األفكبر )ة(          

 انُظرَبث  )س(          

 صًُغ يب سبك )د(          

نكٍ تكىٌ عُُخ انجحث يًثهخ نًدتًع انجحث َُجغٍ أٌ تكىٌ: (8)
 صغُرة  )أ(   

 كبُرة )ة(    

 يخضبَست )س(    

 ػشىائُت )د(     

اختُبس انعُُخ عٍ طشَق انقشعخ َتجع انطشَقخ انعشىائُخ: (9)
 انبسُطت )أ(          

 انًُخظًت )ة(    

 انطبمُت )س(  

 انؼُمىدَت )د(      

حسًً اختٌار أفراد العٌنة من خالل قفزات متساوٌة بٌن أرقام قائمة أسماء أفراد المجتمع (32)

 ببنطرَمت:
 انبسُطت )أ(    

 انًُخظًت )ة(          

 انطبمُت )س(    

 انؼُمىدَت )د(    

طرٌقة اختٌار العٌنة التً ٌقع االختٌار على مجموعات بدال من األفراد تسمى: (11)
 انبسُطت )أ(     

 انًُخظًت )ة(   

 انطبمُت )س(     

 انؼُمىدَت )د(      

أٌ يًب َأتٍ َعتجش أداح نهجحث ؟ (22)
انؼُُت         )أ(  

االخخببر        )ة(         

انخضربت      )س(   

 انًكخبت  )د(      

؟فسُشألهذاف انتبنُخ تصُف يٍ أهذاف انتأٌ ا (23)
 حطبُك َخبئش انبغىد فٍ عُبحُب )أ(          

 حىلغ عدود ظبهرة يسخمبال )ة(          

 وحؼهُههب ظبهرة يؼُُت )س( يؼرفت أسببة        
 يدي يًبرست طالة انزبَىَت نهغش )د(          



أسئهت انًراصؼتيهبراث انبغذ انخربىٌ       

َحتبج انجحث إنً صَبدح حدى انعُُخ عُذيب : (24)
 ًبرهٍَُكىٌ أفراد انًضخًغ يخ  )أ(          

 حكىٌ طرَمت انبغذ يسغُت  )ة(        

 َكىٌ انًضخًغ يؼروفب  )س(          

 صًُغ يب سبك  )د(          

انعُُخ انعشىائُخ أٌ َكىٌ أفشاد يدتًع انجحث:أول ششوط استخذاو  (25)
   يضهىنٍُ )أ(

كزُرٍَ          )ة(

لهُهٍُ     )س(

 يؼروفٍُ )د(          

انًتغُشاد طشَقخ انجحث انتٍ َشغت انجبحث فٍ يعشفخ أثش يتغُش عهً يتغُش آخش دوٌ أٌ َتحكى فٍ  (26)

 هٍ انطشَقخ:
انًسغُت      )أ(

االرحببطُت      )ة(

انسببُت انًمبرَت       )س(          

 انخضرَبُت   )د(

عندما ٌتعمد الباحث اختٌار أفراد من المجتمع  ذوي مواصفات معٌنة تسمى العٌنة: (11)
انمصدَت        )أ(          

انصدفت          )ة(

انغصصُت      )س(

 انطبمُت )د(

َقصذ ثًشكهخ انجحث: (28)
أفراد انبغذ      )أ(          

طرَمت انبغذ       )ة(          

يىضىع انبغذ       (س)        

 يصطهغبث انبغذ )د(         

 أٌ األسئهخ انتبنُخ يثبل عهً سؤال يغهق؟ (29)
كُف لضُج إصبزة ػُد انفطر؟       )أ(          

هم حؤَد أو حؼبرض حؼهُى اإلَضهُسٌ فٍ االبخدائٍ؟       )ة(        

وضظ رأَك  فٍ برايش انخؼهُى انًطىر؟      )س(          

 يب أسببة انخغبلك ببرَبيش االَخسبة انًطىر؟ )د(          
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طشَقخ انجحث انتٍ َُجغٍ فُهب انحزس انشذَذ عُذ تعًُى انُتبئح هٍ طشَقخ: (22)
انغبنت           )أ(        

االرحببطُت        )ة(          

انسببُت انًمبرَت   )س(          

 انخضرَبُت )د(          

1)


