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 :قسم الجذع المشترك علوم اجتماعية / كلية العلوم االجتماعية و العلوم االنسانية
 : مقياس مدارس ومناهج /سنة أولى جذع م ع اج / األولامتحان السداسي -
 .د حشاني محمد رضا:أستاذ المقياس-

 :سلم التنقيطاإلجابة النموذجية مع                               
  :على ضرورة اختيار سؤال واحد وفقطنص السؤال يؤكد 

 .في سطرين التي درستها مع نبذة عن  كل منهج 60أنواع المناهج الستة ماهي  :السؤال رقم واحد-1
اعتمادها على وال تعنى هذه التسمية أن ما يندرج تحتها كل المناهج العقلية وان ما عداها من مناهج ال يستخدم العقل بل المقصود بكونها  : العقلي المنهج/1

 نقطة 60تعريفه اصطالحا/ نقطة61اسم المنهج .أعمال الذهن واالرتكان إلى التأمل على تفاوت في الدرجة فيما بينها وتستخدم العلوم التأملية هذا النوع من المناهج
ويستند االستنباط الى مجموعة من الحدود األولية .لخصوص الرياضيات من بينها على وجه ويستخدم في العلوم النظرية وا : المنهج البديهي االستنباطي المنهج/0

تتعلق التعريفات .وينتقل منها ــ في إطار مجموعة من القواعد االشتقاق الصارمة ــ إلى ما يترتب عنها من نتائج أو نظريات .والتعريفات والبديهيات والمصادرات 
 نقطة60تعريفه اصطالحا/ نقطة61اسم المنهج .دود كالنقطة والخطففي الهندسة نعني بتحديد معاني ح.بتصورات خاصة بكل عالم 

يهدف .كما تستخدمه بعص العلوم اإلنسانية كالتاريخ والنفس واالجتماع .هو منهج البحث في العلوم التجريبية كالطبيعة والكيمياء واالحياء : ئياالستقرا المنهج/3
ويستلزم هذا المنهج تطبيقا دقيقا واعيا لمجموعة من الخطوات واالجراءت يمكن تصنيفها في ثالث .بعينها الى الكشف عن اطراد الظواهر وانطوائها تحت قوانين 

 نقطة60تعريفه اصطالحا/ نقطة61اسم المنهج .مراحل
تصنيف واإلحصاء مع بيان وتفسير تلك ويعتمد على المالحظة بانوا عها باإلضافة إلى عمليات ال. وتستخدمه العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية :الوصفي المنهج/4

ويأتي على مرحلتين االستكشاف والصياة و .ويعد المنهج الوصفي أكثر مناهج البحث مالئمة للواقع الجتماعي كسبيل لفهم الظواهر واستخالص سامته .العمليات 
 نقطة60تعريفه اصطالحا/ نقطة61اسم المنهج ..التشخيص والوصف

ومن ثم كان .هو منهج تعول عليه العلوم التي تدرس الماضي بسجالته ووثائقه ويعتمد هذا المنهج على الجمع واالنتقاء والتصنيف وتأويل الوقائع    :التاريخي المنهج/5 
قبها في الوثيقة وتناول الوثائق بالدراسة إذ أنها نقطة البدا في المنهج التاريخي تتع.العمل األول للموا رخ هو االهتداء إلى الواقعة التي اختفت في الماضي والتثبت منها 

 نقطة60تعريفه اصطالحا/ نقطة61اسم المنهج .والنقد التاريخي مرحلتان. والتحليل عمل نقدي بالدرجة األولى 
وال يعتمد المنهج هنا على التحليل االستبطاني وحده وإنما يستند إلى .تستخدمه كل العلوم التي تجعل من السلوك اإلنساني وتطوره موضوعا لها :النفسي المنهج/0 

ة كما تمارسها العلوم إجراء التجارب ودراسات علم النفس وفروعها تندرج تحت ما يسمى بعلم النفس التجريبي الذي ادخل مناهج المالحظة المدعمة باآلالت العلمي
 نقطة على سالمة  اللغة وتنظيم االجابة 60-نقطة60تعريفه اصطالحا/ نقطة61اسم المنهج .كما تكتمل صورة المنهج النفسي باإلشارة إلى المنهج المقارن.الطبيعية 

 
 وماهي ؟ومن هم اهم اعالمها؟ما معنى المناهج العقلية ؟ :السؤال الثاني-0

ى وال تعنى هذه التسمية أن ما يندرج تحتها كل المناهج العقلية وان ما عداها من مناهج ال يستخدم العقل بل المقصود بكونها اعتمادها عل :العقليةمعنى المناهج 
نا الفلسفة مجموعة من األساليب وقد قدمت ل.أعمال الذهن واالرتكان إلى التأمل على تفاوت في الدرجة فيما بينها وتستخدم العلوم التأملية هذا النوع من المناهج 

 .نقاط على تعريف ومعنى المناهج العقلية تعريفا كامال 63.5:مناهج البحث الفلسفي وهي"المنهجية في إطار ما يسمى 
 نقطة61عقليتعريف كل منهج /نقطة على كل علم من االعالم ويكفي ذكر علم واحد 61/نصف نقطة على كل نوع منهج عقلي 6.5:أنواع المناهج العقلية

 .ويهدف إلى التوصل إلى الماهيات,ويعتمد على طرح األسئلة وتصنيف اإلجابات.ي لسقراطا: المنهج التحليلي/1
 .ويتضمن عرضا برهاني للعالقة العلمية بين الفكر والوجود,ومفكرو العصور الوسطى أرسطوو  أفالطونقال به :المنهج التركيبي/0 

 .استخدمه التجريبيون االنجليزكما .وإتباعه " ديكارت"استخدامه .أصول األفكار  ويعني بالبحث في:لمنهج النفسي/3
 كانط..يهتم بتحليل شروط قيام المعرفة وحدودها:  المنهج النقدي /4
 افالطون  هيجل.والتسليم الثالث بالمركب بينهما,ثم التسليم بنقيضها ,ويتأسس على التسليم بالفكرة :  المنهج الجدلي /5
 وينادي باإلدراك المباشر للواقع عندما يمتزج الشعور بعملية التغيير والصيرورة امتزاجا تاما رجسونقال به ب: المنهج الحدسي /0
 .ويهدف إلى إنماء الحقائق والقيم الكامنة باالنسان حتى تصل به إلى اهلل,: منهج التدبر واالستبطان الميتا فيزيقي /7

 
 :؟ اذكرها مع شرح كل واحد منها في سطر  60ومقومات البحث العلمي الثمانية ماهي أسس : السؤال الثالث-3
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وما هو التخصص الدقيق للباحث ؟  وأي مشكلة أو ظاهرة تم اختيارها ؟ فماذا يريد الباحث ؟ خاصة في اختيار الموضوع :تحديد األهداف البحثية بدقة ووضوح /1
 نقطة تنظيم االجابة60/على سالمة لغوية  60نقطتين/نقطة على تعريفه وضبطه اصطالحا 61و/ كل اساس ومقوم  نقطة على61وماذا يريد وكيف ومتى وإلى أين ؟ 

 .وإعمال فكره وموهبته وإلمامه بأدوات البحث المتباينة والتمكن من تقنيات كتابة البحث العلمي :قدرة الباحث على التصور واإلبداع /0
محل البحث وتحديد المقوالت حولها وإعمال الفكر والتأمل مما يقود إلى بحث المتغيرات المحيطة بالظاهرة بحيث تكون  للظاهرة :دقة المشاهدة والمالحظة /3

 .المحصلة وضع قوانين تتفق مع واقع المالحظات والمتغيرات
 .منها الباحث بحيث تقوده إلى جمع الحقائق المفسرة للفروضليتم إثباتها والبرهنة عليها وتوضع كأفكار مجردة وموضوعية ينطلق : وضع الفروض المفسرة للظاهرة /4
 وذلك من مختلف المصادر والمراجع وغربلتها وتصنيفها وتبويبها وتمحيصها بدقة ثم تحليلها: القدرة على جمع الحقائق العلمية بشفافية ومصداقية /5
الواقع العملي وتتطلب التجارب في العلوم االجتماعية تحليل السبب والمسبب والحجج بهدف الحصول على نتائج علمية تتفق مع  :إجراء التجارب الالزمة /0

 .واستمرارية متابعة المتغيرات واختبار الفروض والتأكد من مدى صحتها
 إثبات صحة الفرضياتوذلك بتمحيصها ومقارنتها وصحة انطباقها على الظواهر والمشكالت المماثلة : الحصول على النتائج واختبار مدى صحتها /7
تعتبر النظرية إطار أو بناء فكري متكامل يفسر مجموعة من الحقائق العلمية في نسق علمي مترابط يتصف بالشمولية ويرتكز على قواعد  :صياغة النظرياتـ  /0

 .منهجية لمعالجة ظاهرة أو مشكلة ما
 

 .على األقل  درستها في المحاضرة األولى ؟كل تعريف في سطرين تعريفات التي 64واعطي اربع ؟ماهو مفهوم العلم :السؤال الرابع-4
التي تنشأ عن المالحظة والدراسة والتجريب، والتي تتم بغرض تحديد طبيعة  Systematized Knowledge العلم هو المعرفة المنسقة :مفهوم العلم-1

وصا ذلك الفرع المتعلق بتنسيق وترسيخ الحقائق، والمبادئ والمناهج بواسطة أو أسس وأصول ما تتم دراسته ، وهو فرع من فروع المعرفة أو الدراسة، خص
فمادته ال نهاية لها، كل مجموعة من الظواهر الطبيعية، كل طور من أطوار الحياة ...أن ميدان العلم غير محدد "التجارب والفروض ،أما كارل بيرسون فقد قرر 
،والعلم هو ذلك الفرع من الدراسة الذي يتعلق يجسد مترابط من  كل ذلك يعتبر مادة للعلم...م أو الحديثاالجتماعية، كل مرحلة من مراحل التطور القدي

 .ةالحقائق الثابتة المصنفة، والتي تحكمها قوانين عامة وتحتوي على طرق ومناهج موثوق بها، الكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراس
 نقاط 64المفهوم /الطرق والمناهج الموثوق بها الكتشاف الحقيقة"وعلى أتباع " الحقائق الثابتة المصنفة"نظرا لتأكيده على ونحن نؤيد التعريف األخير للعلم، 

 .نقطة على من ينسب اليه المفهوم6.5/ نقطة على كل تعريف وضبطه بدقة اصطالحا 0.5:اهم اربع تعريفات العلم-0
لبقاء، وبقاء األصلح، يرى أن العلم مجموعة من المعارف اإلنسانية، التي من شأنها أن تساعد على زيادة رفاهية اإلنسان، أو أن تساعد على صراعه في معركة تنازع ا /1

ها اإلنسان ليثبت ما يراه من خالل تركيبة فكرية وليست مجموعة من العبارات التي ينطبق ب (Science) أن كلمة العلم (Harcourt Brown) هاركورت براون
 ..(IntellectualRevolution)أنه يقصد بالعلم معنى محدد يتمثل في ثورة فكرية: تطورات، يظن أنها تؤيد وجهة نظر ما، أي 

أطوار الحياة االجتماعية، كل مرحلٍة كل مجموعة من الظاهرات الطبيعية، كل طوٍر من ... فيرى أن ميدان العلم غيُر محدد (Karlpearson) أما كارل بيرسون /0
 .كلُّ ذلك يعتبر مادة للعلم... من مراحل التطور القديم أو الحديث

أنَّ العلم طوٌر جديد من المعرفة واتجاٌه فكري جديد، استوجب البحث في أسسه، فضال عن أنه  (Herbert Butterfield) ويرى المؤرخ هربرت بترفيلد/3
مناهج مبتكرة لمعالجة ظاهرات المجتمع ومشكالته، ولعل أكثر ما يشدده بترفيلد في تصوره للعلم، هو حدوث ثورة علمية أكيدة، وتغيُّرات استوجب دراساٍت جديدة، و 

 جذرية في ميدان العلم نفسه، وفي تشكيل وإعادة تشكيل الحياة االجتماعية ذاتها
التي تنشأ عن المالحظة والدراسة والتجريب، والتي  (Systematized Knowledge) المنسقةبأنه المعرفة : الجديد فقد عرف العلم " ويبستر"قاموس أما /4

ق والمبادئ ولمناهج تتم بغرض تحديد طبيعة أو أسس أو أصول دراسته، إنه فرع من فروع المعرفة أو الدراسة، خصوصا ذلك الفرُع المتعلق بتنسيق وترسيخ الحقائ
 .بوساطة التجارب والفروض

 نقطة على سالمة اللغة 60لى تنظيم االجابة نقطة ع60


