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واالجتوبعيت الزراعيت  برنبهج العلىم االقتصبديت – قسم االقتصاد الزراعى -كلٌة الزراعة  -جامعة بنها 

 5/1/2015هيعبد االهتحبى  - 2014/2015امتحان الفصل الدراسى األول  نوىذج أسئلت

الدرجت  سبعتبى : الزمن –دراسات علٌا : الفرقة  (  -نظرى نهائى)  القٌادة الرٌفٌة:مادة 

سبهى عبد الجىاد / د.أ: أستبذ الوبدة   -(درجت 60)  لالهتحبىالكليت 

: سئلة اآلتجةأجب عن األ

  :أكمل العبارات التالجة (:درجة 24) السؤال األول 

................................. ...................................................................:فى ضوء نظرٌة السمات تعرف القٌادة بأنها -أ 

........   -4........  -3........  -2........ -1 :راعٌٌن المحلٌٌنمن الطرق  الرسمٌة لتدرٌب القادة اإلرشادٌٌن الز -ب 

.......   -4........  -3........  -2........ -1:   تقوم النظرٌة التفاعلٌة فى القٌادة على أساس التكامل بٌن المتغٌرات الرئٌسٌة وهى -جـ 

.......   -4....... -3....... -2....... -1: ٌلى ظٌمات اإلرشادٌة الزراعٌة مامن مظاهر أهمٌة وفوائد القٌادة اإلدارٌة الفعالة فى التن -د 

........   -4........  -3........   -2........ -1: تؤثر فى القٌادة اإلدارٌة اإلرشادٌة الزراعٌة عدة عوامل منها -هـ 

........   -4........  -3.......  .-2........ -1 :من صفات القائد اإلدارى اإلرشادى الزراعى الناجح  –و 

 :مما يلى –فقط  اثنان -شكال تخطجطجا يوضح  ارسم(:درجة 12) السؤال الثانى 

. أنواع القٌادة الرٌفٌة -أ 

. اإلنتاجٌة الزراعٌة كمؤشر لنجاح القٌادة اإلدارٌة الفعالة فى التنظٌم اإلرشادي الزراعً –ب 

 .فاعلٌة فى القٌادة أكثر نظرٌات القٌادة شموالالمتغٌرات الرئٌسٌة للنظرٌة الت -جـ 

 :مما يأتى( ثالثة فقط ) بجن  –باختصار  –قارن  (:درجة 24) السؤال الثالث 

. مهام القادة اإلرشادٌٌن الزراعٌٌن المحلٌٌن ، ومهام المرشدٌن الزراعٌٌن .1

. طرق تحدٌد القادة اإلرشادٌٌن الزراعٌٌن المحلٌٌن ، وموضوعات تدرٌبهم .2

. من نظرٌات القٌادة.. ظرٌة الموقفٌة ، والنظرٌة الوظٌفٌة الن .3

 .القادة اإلرشادٌٌن الزراعٌٌن المحلٌٌن ، والمرشدٌن الزراعٌٌن: المواصفات الواجب توافرها فى كال من .4

 ===================

( معجة بجامعة بنواأستاذ التنمجة المجت) سامى عبد الجواد/ د.أ: أستاذ المادة  مع أطجب األمنجات بالتوفجق،،
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العلىم االقتصبديت واالجتوبعيت الزراعيت برنبهج  – قسن االقتصبد الزراعى -كليت الزراعت  -جبهعت بنهب 

 5/1/2015هيعبد االهتحبى  -2014/2015امتحان الفصل الدراسى األول  إجابةنموذج 

 سبعتبى : الزمن –دراسات علٌا : الفرقة  (  -نظرى نهائى)  القٌادة الرٌفٌة:مادة 

 عبد الجىادد أحنسبهى / د.أ: أستبذ الوبدة   -(درجت 60)  : لالهتحبىالدرجت الكليت 

  :العبارات التالجة ةكملت (:درجة 24) السؤال األول إجابة         :عن األسئلة اآلتجةاإلجابة 

. تجعل من شخص معٌن ٌصبح صالحا للقٌادةمجموعة السمات والقدرات التى  :نهاأفى ضوء نظرٌة السمات تعرف القٌادة ب -أ 

.  الرحالت المٌدانٌة -2       .المحاضرات -1: ٌن الزراعٌٌن المحلٌٌنمن الطرق  الرسمٌة لتدرٌب القادة اإلرشادي -ب 

    . المناقشات -4         . الممارسة تحت اإلشراف -3

         .شخصٌة القائد -1 :تقوم النظرٌة التفاعلٌة فى القٌادة على أساس التكامل بٌن المتغٌرات الرئٌسٌة وهى -جـ 

    . المواقف -4         . لجماعةا -3        .األتباعشخصٌة  -2

تهٌئة المناخ المالئم  -1: ٌلى من مظاهر أهمٌة وفوائد القٌادة اإلدارٌة الفعالة فى التنظٌمات اإلرشادٌة الزراعٌة ما -د 

          . تعبئة وتنسٌق جهود وإمكانٌات التنظٌم -3          .النواة التى ٌلتف حولها األفراد -2       .للعمل

    . تحدٌد وصٌاغة وتوضٌح وبلورة فلسفة وأهداف وسٌاسة واستراتٌجٌة اإلدارة -4

  . سمات وصفات القائد الفطرٌة والمكتسبة -1: تؤثر فى القٌادة اإلدارٌة اإلرشادٌة الزراعٌة عدة عوامل منها -هـ  

.  ٌادة المتبعة فى التنظٌم اإلرشادىتأثر سلوك القائد وأسلوبه بأسالٌب الق -3        . الخبرة القٌادٌة السابقة-2

    . طبٌعة ونوعٌة الجماعة التابعة -4

         .قوة الشخصٌة والقدرة على التأثٌر فٌمن حوله -1:من صفات القائد اإلدارى اإلرشادى الزراعى الناجح  –و 

     .اإلعداد الجٌد لألدوار واألعمال القٌادٌة -4.  النضج االجتماعى -3.  التوازن االنفعالى واالستقرار النفسى -2

 :مما يلى –فقط  اثنان -شكل تخطجطي يوضح  رسم(:درجة 12) السؤال الثانى  إجابة

حر أو )غٌر موجه –سلبى  –دٌموقراطى  –أوتوقراطى :القٌادى بسلواأل حسب (1):أنواع القجادة الريفجة -أ 

قادة مهنٌون  :المجال اإلرشادى حسب( 3)    .ٌر رسمىغ –رسمى  :االعتراف الرسمىحسب  (2) (.مختلط

. { (برامج  مخططو –نشاطٌون  -تنظٌمٌون  -متخصصون  )قادة تنفٌذٌون  –قادة رأى  }قادة محلٌون  –

 :اإلنتاججة الزراعجة كمؤشر لنجاح القجادة اإلدارية الفعالة فى التنظجم اإلرشادي الزراعي –ب 

  تحقٌق كامل
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حسن استخدام الموارد + تحقٌق كامل األهداف ( 4)إهدار الموارد +  تحقٌق كامل األهداف( 3)ا

حسن استخدام الموارد + لم تحقق األهداف ( 2)إهدار الموارد + تحقق األهداف لم ( 1)

 لم تحقق
استخدام الموارد  

حسن استخدام                                                                                إهدار
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: المتغجرات الرئجسجة للنظرية التفاعلجة فى القجادة أكثر نظريات القجادة شموال -جـ 

اإلدراك 
األتباع القائد 

المواقف والجماعة 

 :مما يأتى( ثالثة فقط ) بجن  –باختصار  – ةقارنالم (:درجة 24) السؤال الثالث  إجابة

المشاركة فى زٌادة قدرة الرٌفٌٌن على التعامل مع  :رشاديجن الزراعججن المحلججنموام القادة اإل( 1-1)

المساعدة فى تحدٌد  – توثٌق أواصر الصداقة واأللفة بٌن أفراد المجتمع المحلى –مشكالتهم الجدٌدة 

 – تشجٌع وتحسٌن التفاعل بٌن أعضاء الجماعة – المواقف ووضع األهداف وتنظٌم جهود األفراد

القٌام بالمهام التى توكل إلٌهم من قبل  –دة الجماعة على تحمل المسئولٌة فٌما تصدره من قرارات مساع

المشاركة فى  -على تحقٌق النجاح للبرنامج اإلرشادى المرشدٌن الزراعٌٌنمساعدة  – المرشد الزراعى

. اإلرشادٌة جتخطٌط وتنفٌذ وتقٌٌم البرام

تجهٌز البرامج اإلرشادٌة  –سة المشكالت ونقلها إلى جهات البحث درا :موام المرشدين الزراعججن( 1-2) 

مساعدة  –تطوٌر القٌادات الرٌفٌة  –تشجٌع تشكٌل المجالس اإلرشادٌة بٌن الزراع  –وتنفٌذها وتقٌٌمها 

.  اكتشاف القادة المحلٌٌن وتدرٌبهم –الشباب الرٌفى 

طرٌقة السمعة أو  –الطرٌقة المركزٌة الوظٌفٌة  :ينطرق تحديد القادة اإلرشاديجن الزراعججن المحلي( 2-1) 

. الشخصى أو قٌادة الرأىالتأثٌر  – اتخاذ القرار –المشاركة االجتماعٌة  – الشهرة

.  االتجاهات  -المهارات -المعارف  :موضوعات تدريبوم( 2-2)

 ة باختالف الموقفالقٌادتختلف فٌها  هى النظرٌة التى :من نظريات القجادة النظرية الموقفجة( 3-1)

. اونوع العمل المراد تحقٌقه ، وحجم الجماعة وأهدافهاالجتماعى 

من األعمال واألنشطة ماعٌة جهى نظرٌة القٌام بالوظائف ال :من نظريات القجادة النظرية الوظجفجة( 3-2)

ها وع التفاعل بٌن أعضائها بٌن أعضائنعلى تحقٌق وبلوغ أهدافها وتحسٌن الجماعة  التى تساعد

.  والحفاظ على كٌان المجموعة وتماسكها

أن ٌكونوا من بٌن األفراد األكبر  :القادة اإلرشاديجن الزراعججن المحلججن المواصفات الواجب توافرها فى( 4-1)

 أن ٌؤمن -أن ٌكونوا مقتنعٌن بالعمل اإلرشادى الزراعى وٌقبلون العمل طوعا –واألكثر تعلٌما سنا 

أن ٌهتم بتحمل  – أن تكون لدٌهم خبرة طوٌلة فى العمل المزرعى – ى وأهمٌتهبرسالة اإلرشاد الزراع

 – أن ٌكونوا من المتبنٌٌن للممارسات المزرعٌة الموصى بها – مسئولٌته القٌادٌة عن رغبة وصدق

اهتمامهم  –أكثر من غٌرهم  حرصهم على االتصال بالمرشد – تعرضهم لوسائل اإلعالم أكثر من غٌرهم

. أن ٌكونوا أهل ثقة وسمعتهم طٌبة – هم وحرصهم على مناقشاتهابأمور دٌن

الدراٌة والخبرة فى إدارة المزارع وشئون  :المرشدين الزراعججن المواصفات الواجب توافرها فى( 4-2)

 الفنٌة فى الزراعة واالقتصادالتدرٌب الكافى والخبرة  – ، والعمل مع جمهور المسترشدٌن الرٌف

القدرة على التعلٌم  – الحصول على شهادة عالٌة فى العلوم الزراعٌة – نفسواالجتماع وعلم ال

. اإلٌمان بعمله –االهتمام بالمسترشدٌن والتعاون معهم ومع غٌرهم  – والتخطٌط والقٌادة

 ===================

 (عٌة بجامعة بنهاأستاذ التنمٌة المجتم) سامى عبد الجواد/ د.أ: أستاذ المادة  مع أطٌب األمنٌات بالتوفٌق،،

 دراسات علٌا ( -نظرى نهائى)القٌادة الرٌفٌة :مادة  2014/2015امتحان الفصل الدراسى األول  إجابـــة انتهت


