
أسئلة المراجعةمدخل إلى طرق البحث الجغرافي

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

االستبيان يستخدم في الدراسات الميدانية ويوجد منة::_(1)
أ_ثالثة أنواع . 

 ب_نوعان.

ج_أربعة أنواع .

 د_نوع واحد. 

أعداد االستبيان ::_من الجوانب التي يجب مراعاتها في (2)
 أ_صياغة األسئلة بشكل مباشر.

 ب_صياغة األسئلة بطريقتين مباشرة وغير مباشرة.

 ج_حجم االستبيان غير مهم .

 د_وقت االستبيان.

طريقة تستخدم لجمع البيانات من جميع العناصر المشمولة بالبحث هي::_(3)
أ_طريقة المسح الشامل .         

 العينة . ب_طريقة

ج_أسلوب المراسلة .

 د_طريقة العينة العشوائية.

:_طريقة تستخدم عندما يكون مجتمع الدراسة كبير ويتعذر المسح الشامل للعناصر المشمولة بالدراسة هي:(4)

أ_طريقة المسح الشامل .         

 ب_استخدام أسلوب المراسلة.

يقة العينة .ج_طر

 د_طريفة العد الفعلي.

:_توجد عدة طرق الختيار العينة منها:(5)
أ_عينات باالختيار السهل .      

 ب_عينة مميزة .

ج_عينة مرتفعة.

 د_عينة وحيدة.

حكم شخصي ورأي ذاتي للباحث وتعتبر ممثلة لمجتمع الدراسة  :_نوع من العينات يكون بناء على(6) 

 هي:
أ_العينة النظامية.

 ب_العينة الهادفة أوالحكمية.

ج_العينة الطبقية.

 د_العينة العشوائية.

اني منها:هناك أربعة أنواع من العينات تستخدم في المسح الميد:_(7)
أ_العينة المركبة.

 ب_العينة النظامية. 

ج_العينة العشوائية.

 د_جميع ما ذكر.
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:_عينة يتم اختيارها وفق ضوابط معينة يحددها الباحث بما يتناسب وهدف الدراسة هي:(8)
أ_العينة النظامية.

 ب_العينة العشوائية.
ج_العينة المركبة.

 د_العينة الطبقية.

طق المتجانسة أو المتشابهة الخصائص هي:المنا:_عينة ال تخضع لشروط معينة وتطبق في (9)
أ_العينة النظامية .

 ب_العينة الطبقية.

العشوائية. ج_العينة

 د_العينة المركبة.

:_العينة الطبقية تستخدم فيما يلي:(11)
أ_المجتمعات غير المتجانسة.

 ب_المجتمعات المتجانسة .

ج_المجتمعات الفردية.

 د_المجتمع المغلق.

يسود في البحوث االجتماعية والسكانية غير الجغرافية هو::_نوع من العينات (11)
أ_العينة العشوائية.

 ب_العينة الطبقية.

ج_العينة المركبة.

 د_العينة الموحدة.

:_أحدى خطوات اختيار العينة هي:(12)
 أ_أن تكون العينة مفتوحة اإلطار.

 ب_تحديد اإلطار الذي تؤخذ منة العينة.

 ج_يجب أن يكون معروف العدد.

 د_اإلطار الذي تأخذ منة العينة ليس دقيق. 

:_طريقة السحب العشوائي )القرعة(تستخدم في:(13)
 أ_اختيار العينات الطبقية.

 ب_اختيار العينات العشوائية.

 ج_اختيار العينات الموحدة.

 .د_اختير المجتمع المعروف

:_عينة تستخدم بدراسة القطاعات الطولية والعرضية مثل الجبال واألنهار هي:(14)
أ_العينة الخطية.

 ب_العينة المساحية.

ج_العينة الدائرية.

 د_العينة النقطية.
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الباحث تعني::_المقابلة الشخصية من قبل (15)
 أ_زيارة األشخاص المعنيين في موضوع البحث.

 ب_االتصال عن طريق الهاتف.

 ج_االتصال عن طريق االنترنت.

 د_االتصال عن طريق الفاكس.

:_وسيلة تم االعتماد عليها في توفير كم هائل من المعلومات ال يستطيع الباحث توفيرها بطريقة المسح (16)

 التقليدية:
الجوال. أ_استخدام

 ب_استخدام الكاميرة .

ج_المسح المباشر.

 د_استخدام االستشعار عن بعد.

:_تعد الصورة الفضائية أفضل من الجوية بعدة ميزات منها:(17)
 أ_تغطي الصورة الفضائية مساحه واسعة .

 على درجة عالية من الدقة. ب_الصورة الفضائية

 ج_يتم التصوير الفضائي في كل الظروف.

 د_جميع ما ذكر . 

:_تكمن االستفادة من معلومات االستشعار عن البعد في كثير من المجاالت منها:(18)
 أ_تحديد مواقع الموارد الطبيعية المختلفة في منطقة الدراسة.

 ب_تحديد عدد السكان.

  ج_تحديد عدد السيارات.

 د_تحديد عدد الذكور.

:_تصنيف للبيانات يعتمد على تسلسل مفردات الظاهرة وحسب الحروف األبجدية هو:(19)

األبجدي.  التصنيف _أ

 ب_التصنيف الزمني. 

ج_التصنيف الكمي.     

 د_التصنيف النوعي. 

يعتمد على تقسيم المتغيرات أو العناصر حسب خصائصها هو::_تصنيف للبيانات (21)

أ_التصنيف الجغرافي.    

 ب_التصنيف العددي.

ج_التصنيف النوعي.      

 د_التصنيف الزمني


