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     "علمًسالٌب بحث أ " 415 عام إمتحان مقررإجابة 
إنتاج نباتً  : برنامج أكادٌمً  ( --محاصٌل)طالب المستوي الرابع 

    2015-2014ى كادٌماألول للعام األصل الدراسى الف إمتحان
ساعتان : الزمن  --درجة 70       

--------------------------------- 
: أرجو اتباع التعلٌمات التالٌة قبل البدء فً اإلجابة

 التأكد من كتابة اإلسم، رقم الجلوس، و اسم اإلمتحان علً ورقة اإلجابة، .1
 تجوٌد الخط، والحرص علً الكتابة بلغة سلٌمة، .2
 لإلجابات الغٌر مطلوبة فً األسئلة، لن ٌنظر.  اإلجابة بقدر السؤال.  تتالً اإلجابة حسب رقم السؤال .3
 تنظٌم ورقة اإلجابة و تنسٌقها، و تسطٌر هوامش صفحاتها، مع توضٌح رقم السؤال و رقم السؤال الفرعً، و .4
 .فً اإلجابة فقطاستخدام اللون األزرق أو األسود  .5

---------------------------------- 
 (درجة 15) السؤال األول

 ؟علمً؟ وما هً خطوات إعداد البحثما المقصود بالبحث ال .1

البحث العلمً هو محاولة إلكتشاف المعرفة والتنقٌب عنها وتنمٌتها وفحصها وتحقٌقها بدقة ونقد عمٌق ثم عرضها 
بشكل متكامل ولكً تسٌر فً ركب الحضارة العلمٌة والمعارف البشرٌة وتسهم إسهاما حٌا وشامال 

طرٌق التحري والتنقٌب والتجرٌب بغرض اكتشاف حقائق جدٌدة أو هو استعالم دراسً جدوى أو اختٌار عن 
تفسٌرها أو مراجعة للنظرٌات والقوانٌن المتداولة والمقبولة فً المجتمع فً ضوء حقائق جدٌدة أو تطبٌقات عملٌة 

. لنظرٌات وقوانٌن مستحدثة أو معدلة
 :وتتلخص خطوات اعداد البحث فٌما ٌلً

 
 ؟ث الناجحاحما هً صفات الب .2

  توفر الرغبة الشخصٌة فً موضوع البحث ألن الرغبة الشخصٌة فً الخوض فً موضوع ما هً دائما
. عامل مساعد ومحرك للنجاح
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  قدرة الباحث على الصبر والتحمل عند البحث عن مصادر المعلومات المطلوبة والمناسبة .

  فً مجال بحثه وموضوعه الذي تواضع الباحث العلمً وعدم ترفعه على الباحثٌن اآلخرٌن الذٌن سبقوه
. ٌتناوله

  التركٌز وقوة المالحظة عند جمع المعلومات وتحلٌلها وتفسٌرها وتجنب االجتهادات الخاطئة فً شرح
 .مدلوالت المعلومات التً ٌستخدمها ومعانٌها 

  قدرة الباحث على انجاز البحث أي أن ٌكون قادرا على البحث والتحلٌل والعرض بشكل ناجح ومطلوب. 

  أن ٌكون الباحث منظما فً مختلف مراحل البحث. 

  (أن ٌكون موضوعٌا فً كتابته وبحثه ) تجرد الباحث علمٌا 

 :ما المقصود بكل من .3

1. ISI 

وهً مجموعة من قواعد البٌانات التً ٌنتجها   Institute Scientific Informationهً األحرف الثالثة  
:  طومسون روٌتر و تحتوي على خمسة قواعد البٌانات/ المعهد األمرٌكً للمعلومات العلمٌة 

(  ؛ عدة أنواع من التخصصات، بما فً ذلك الطبCSI)فهرس االقتباس العلمً الموسع 
(  م النفس والسلوك؛ علم االجتماع وعلSSCI)مؤشر االقتباس للعلوم االجتماعٌة 

مؤشر االقتباس اآلداب والعلوم اإلنسانٌة والفن والفلسفة 
العلوم التطبٌقٌة  -مؤشر االقتباس المؤتمر 
العلوم االجتماعٌة والعلوم اإلنسانٌة  -مؤشر االقتباس المؤتمر 

 
ا على ماٌزٌد عن عشرة آالف مجلة علمٌة من  ًٌ ل معرفً، حق 200ناشر فً  1400وٌحتوي هذا النظام حال

وأخرى فً العلوم ( مجلة 5700تشتمل على )ضمن قاعدة خاصة بالمجالت المتخصصة فً العلوم التطبٌقٌة 
 (مجلة 1700تحوي ما ٌقارب )اإلنسانٌة 

 
2. Full Research Articles 

 على المكونات -عادة –هً المقاالت العلمٌة التً تنشر بكامل محتوٌاتها، وٌشتمل هذا النوع من المقاالت 
 .الرئٌسة للدراسات العلمٌة

3. Reviews 
هً المقاالت التً تستهدف إلقاء الضوء على بعض االكتشافات التً نشرت حدٌثاً، السٌما حول الموضوعات 

 .التً تشهد تطورات متالحقة، وقد ال تحتوي مقاالت المراجعات على نتائج أو وجهات نظر جدٌدة
4. Retracted 

عند ثبوت عدم االمانة العلمٌة ٌتم اإلبقاء علً البحوث فً اإلصدار االلكترونً بنفس الترقٌم وتارٌخ النشر مع 
مخضبة باللون األحمر وبالحجم الكبٌر علً كافة صفحات البحث ( تم سحبه) أو retractedإضافة كلمة 

كل زائر أن الدراسة لم تعد مرجعا  كما تم إضافة نفس الكلمة السابقة قبل اسم البحث حتً ٌعرف، المرفوض
 .ٌعتد به وأن قائمة إنتاج الباحث تضم مقاالت مرفوضة

  Pure researchنظرٌة ( أساسٌة)بحوث  .5
هً بحوث تجرى من أجل الحصول على المعرفة بحد ذاتها وتسمى أحٌانا البحوث النظرٌة وهً تشتق من 

 .تطبٌق نتائجها فٌما بعد على مشاكل قائمة بالفعلالمشاكل الفكرٌة والمبدئٌة إال أن ذلك ال ٌمنع من 
 (درجة 20) السؤال الثانً
: التعبٌرات التالٌةزوج من كل التعبٌرٌن الواردٌن فً ما الفرق بٌن 

1. M.Sc – Ph.D 

MSc  ًرسالة الماجستٌر وتهدف الكساب الطالب المعارف والمهارات التً تمكنة من اجراء البحث العلم
PhD رسالة دكتوراة الفلسفة فً العلوم المختلفة وتهدف الى اضافة جدٌد فً العلم. 

 

2. ISSN – ISBN 
ISSN  هً اختصار لعبارة(International Standard Serial Number ) ًوالتً تعنً الرقم التسلسل

ٌأخذ . المعٌاري الدولً هو عدد فرٌد مكون من ثمانٌة أرقام ٌستخدم لتعرٌف المطبوعات أو الدورٌات اإللكترونٌة
أرقام مفصولة إلى مجموعتٌن كل  8مكون من  ISSNٌكون   .فً المعاٌٌر الدولٌة ISO 3297رقم  ISSNنظام 

". "-عالمة منها مكون من أربع أرقام ٌفصلها 
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. أرقام 9ٌتكون من  ISBN The International Standard Book Numberرقم دولً معٌاري للكتاب 
ٌعد الرقم الدولً المعٌاري للكتاب بوصفه أحد أنظمة التقٌٌس . عادًة ما ٌكون هذا الرقم على الغالف الخلفً للكتاب

التعرف على أحد العناوٌن أو الطبعات الصادرة عن ناشر  الدولٌة، أداة عصرٌة سهلة، ٌتمّكن الباحث أو القارئ من
هو أقرب (( ردمك))وهو رقم فرٌد للعنوان أو للطبعة الواحدة، إن الرقم الدولً الموحد للكتاب . معٌن فً بلد معٌن

لكتاب إلى رقم الهوٌة الذي ٌعطى لألفراد للتعرٌف بهم، ولكنه رقم عالمً ٌعمل به على مستوى العالم ،فٌطبع على ا
 ((.للمطبوعات بلغات أخرى)) I S B Nو (( للمطبوعات باللغة العربٌة))مسبوق بالحروف ردمك 

 
3. :Citations - Self Citations  

Citations  هً اإلشارات إلى مقال علمً منشور بالفعل، فً مقال علمً تاٍل، سواء كانت هذه اإلشارات من قبل
 . باحثٌن آخرٌن/ باحثالباحثٌن أنفسهم، أو من قبل /الباحث 

Self Citations الباحثٌن /هً اإلشارات إلى مقال علمً منشور بالفعل، فً مقال علمً تاٍل، من قبل الباحث
 أنفسهم

 
4. Impact Factor - Author’s h-index 

المؤسسة مؤشراً عددٌاً رئٌسٌاً تقاس به نوعٌة المجلة ونوعٌة األبحاث التً تنشرها مجلة ما ونوعٌة  (IF)ٌعتبر  
(: عامل التأثٌر)  Impact Factorوتنحصر أهمٌة   .ومن ٌعمل بها من خالل األبحاث التً تنشرها تلك المؤسسة

وٌهدف إلى .كونه المؤشر الذي ٌقاس به أهمٌة الدورٌة إلى تخصصها وحقلها ، و ٌبٌن نوعٌة وجودة الدورٌة 
. لعالٌة فً التخصصات والموضوعات المختلفةتعرٌف الباحثٌن وناشري األبحاث بالدورٌات ذات الجودة ا

 
اقترحه جورج هٌرش وهو فٌزٌائً فً جامعة كالٌفورنٌا سان دٌٌغو . عبارة عن عدد صغٌر ذو تأثٌر كبٌر h-مؤشر 

ٌقٌس كل من اإلنتاج العلمً  للمرة األول، وتعتبر وسٌلة بسٌطة لحساب وقٌاس أثر العالم او الباحث 2005فً عام 
وٌستند المؤشر على مجموعة من أبحاث العالم األكثر اقتباسا من   .التأثٌر لألعمال المنشورة للعالم أو الباحثوعامل 

 .قبل االخرٌن وعدد االقتباسات فً االبحاث األخرى
 

5. Abstract – Summary 
Abstract 

كثر تصف العمل الداخلً بالكامل مع أو أكلمة  (200) مائتً الفكرة التجرٌدٌة هً عبارة عن تعبٌر ٌتكون من
لى تفاصٌل النص وهً ترتكز على إن الفكرة التجرٌدٌة ٌجب أن تقدم المفهوم العام للبحث دون الرجوع أمالحظة 

 : ربع نقاطأ
الغرض من الدراسة                                                            .1  

بٌان موجز للطرق  .2
المتحصل علٌها                                                             النتائج .3  

ملخص المناقشة  .4
Summary   

 . الباحث من نتائج فً نقاط محددة هلًإهم ما توصل أعرض  ٌتم من خاللهالملخص 
 تحلٌل وبٌان أسباب تلك النتائج التً توصل  إلٌها الباحث وبٌان عالقتها بالمتغٌرات المختلفة . 1
 .مقارنة نتٌجته بنتٌجة غٌره من الباحثٌن . 2
  .وضع مقترحات وتوصٌات إلكمال الموضوع أو فروعه على ٌد باحث آخر . 3

 
 (درجات 10)  السؤال الثالث

 :تشمل من مكونات The Scientific paperتتكون الورقة العلمٌة 
1. Methods 
2. Results 
3. References (Bibliography) 
4. Title 
5. Author’s name/Authors’ names 
6. Introduction 
7. Materials 
8. Acknowledgements 
9. Discussion 
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10. Abstract 
11. Summary and Conclusion 

 .المكونات السابقة طبقاً لظهورها فً الورقة العلمٌة( ي)رتب .1
 :الترتٌب كما ٌلً

Title  
Aurhor’s name/authors’ names 

Abstract 
Introduction 

Materials and Methods 
Results and Discussion 

Summary and Conclusion 
Acknowledgements 

References (Bibioghraphy) 
 

كل  Functionوظٌفة ( ي)ثم رتب  .IMMRADمن المكونات السابقة ما تشٌر إلٌه حروف التعبٌر  )ي(استخرج
 : من الوظائف التً تبدأ بأداة اإلستفهام مما ٌأتً وظٌفة ٌؤدي كل مكون حٌث منهم فً الجدول التالً

1.Why?—2.’When ?, where’, 3. ‘how, how much?’—4.’What?’—5.’So what?’ 
فً المكان  --التً تعبر عن الوظٌفة–عالمات اإلستفهام السابقة /ضع عالمةوأعد إنتاج الجدول فً كراسة إجابتك، مع 

 .المناسب فً الجدول أمام كل مكون

Function Name Letter 
1.Why? Introduction I 
How much? Materials M 
2.’When ?, where’, 3. ‘how, how much?’ Methods M 
4.’What? Results R 

 Coordinating conjunction A أداة عطف  -----
5.’So what?’ Discussion D 

 

 (درجات 10) السؤال الرابع
 الورقة العلمٌة Title نعنوا التً ٌخرج بها المختلفة ٌناقش البحث التالً األوجه

Jamali, H. R., and M, Nikzad. 2011. Article title type and its relation with the number of 
downloads and citations. Scientometrics 88(2):653–661. doi: 10.1007/s11192-011-0412-z 

 :التالٌة أوجه الثالثحٌث لخصها فً 
 Declarative titles – state the main findings or conclusions (e.g. ‘A three-

month weight loss program increases self-esteem in adolescent girls’) 
 Descriptive titles - describe the subject of the article but do not reveal the 

main conclusions (e.g. ‘The effects of family support on patients with 
dementia’). 

 Interrogative titles - introduce the subject in the form of a question (e.g. 
‘Does cognitive training improve performance on pattern recognition 
tasks?’) 

 
 .هذه األشكال الثالثة انتماءها لواحد من التالٌة من حٌث الستة عناوٌن األبحاث (ي)فً ضوء هذا، صنف. 1

 
1. Andrade, F.H., P. Calviño, A. Cirilo, and P. Barbieri. 2002. Yield responses 

to narrow rows depend on increased radiation interception. Agron. J.  
94:975–980. doi:10.2134/agronj2002.0975 
Declerative 

2. Kaschuk, G., T.W. Kuyper, P.A. Leffelaar, M. Hungria, and K.E. Giller. 2009.  
Are the rates of photosynthesis stimulated by the carbon sink strength of 
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rhizobial and arbuscular mycorrhizal symbioses? Soil Biol. Biochem.  
41:1233–1244. doi:10.1016/j.soilbio.2009.03.005 
Interrogative 

3. Williams, L.E., T.M. Dejong, and D.A. Phillips. 1982. Effect of changes in 
shoot carbon-exchange rate on soybean root nodule activity. Plant 
Physiol. 69:432–436. doi:10.1104/pp.69.2.432  
Descriptive 

4. Balatti, P.A., and E.R. Montaldi. 1986. Effects of red and far red lights on 
nodulation and nitrogen fixation in soybean (Glycine max L. Merr) Plant.  
Soil 92:427–430. doi:10.1007/BF02372490 
Descriptive 

5. Johnston, T.J., J.W. Pendleton, D.B. Peters, and D.R. Hicks. 1969. 
Influence of supplemental light on apparent photosynthesis, yield, and 
yield components of soybeans (Glycine max L.). Crop Sci. 9:577–581.  
doi:10.2135/cropsci1969.0011183X000900050018x 
Descriptive 

6. Butler, J.A., J.L. de Bruin, and P. Pedersen. 2010. Plant density effect on 
reduced linolenic acid soybean cultivars. Agron. J. 102:348–354. 
doi:10.2134/agronj2009.0167 
Descriptive 
 

.  بالعنوان( ٌرات الحرة و المستقلةمثل المتغ)من سمات العنوان الجٌد، وجود مفاتٌح الكلمات الرئٌسٌة . 2
.  قد ترٌنها هامة التً Key or index words، من عناوٌن األبحاث اآلنفة الذكر، مفاتٌح الكلمات (ي)استخرج

 لماذا، فً رأٌك تعد هذه سمة هامة للعنوان الجٌد؟

1. Planting distance, row planting, light radiation 
2. rhizobia,arbuscular mycorrhiza, symbioses, carbon sink 
3. soybean, root nodule activity, carbon exchange rate 
4. red and far red lights, soybean, N fixation, nodulation, Glycine max L. Merr 
5. soybean, Glycine max L. Merr, photosynthesis 
6. Plant density, linolenic acid, soybean, cultivars, Glycine max L. Merr 
 

 (درجات 10) السؤال الخامس
 :فً البحث التالً Abstract وردت الخالصة التالٌة

تأثٌر الحدٌد المخلبً و الثٌامٌن فً النمو و الحاصل األخضر .  2012.  رسن. ش.جاسم، و م. ح. ع، هـ. فٌصل، ح
.26-17(: 2)25الزراعٌة مجلة البصرة للعلوم .  2012.  لنباتات الباقالء  

  الخالصة
استهدفت معرفة تأثٌر المعاملة .  محافظة البصرة-فً ناحٌة الدٌر 2012-2011أجرٌت التجربة خالل الموسم الشتوي 

معامالت  9تضمنت الدراسة .  Yldzبالحدٌد المخلبً و الثٌامٌن فً النمو و الحاصل األخضر لنباتات الباقالء صنف 
لتر /ملغم( 300أو  150صفر أو )بتركٌز % 6ن التداخل بٌن ثالثة معامالت رش بالحدٌد المخلبً عبارة ع عاملٌة هً

لتر كتجربة عاملٌة بثالث مكررات حسب تصمٌم القطاعات الكاملة /ملغم( 100أو  50صفر أو )و الثٌامٌن بتركٌز 
ئج إلً أن الرش بالحدٌد المخلبً بتركٌز العشوائٌة و حللت النتائج إحصائٌاً باستخدام تحلٌل التباٌن و أشارت النتا

و جمٌع صفات الحاصل و أدي  لتر أدي إلً زٌادة معنوٌة فً جمٌع مؤشرات النمو الخضري المدروسة/ملغم 150
فً جمٌع مؤشرات النمو الخضري المدروسة و جمٌع صفات  إلً زٌادة معنوٌةلتر /ملغم 50الرش ٌالثٌامٌن تركٌز 
بالقرنة و النسبة المئوٌة للمادة الجافة، و كان لتأثٌر عاملً التجربة تأثٌر معنوي فً جمٌع الحاصل ماعدا البذور 

 150مؤشرات النمو الخضري المدروسة و جمٌع صفات الحاصل حٌث أعطت المعاملة بالحدٌد المخلبً بتركٌز 
 13.09ي إنتاجٌة بلغت غم و أعل 671.3لتر أعلً حاصل قرنات للنبات /ملغم 50لتر و الثٌامٌن بتركٌز /ملغم
 .1-دونم/طن

 
 :من حٌث Abstractهذه الخالصة ( ي)أنقد
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و كٌفٌة  ، أهم النتائجباختصار سبب إجراء البحث، أهداف البحث، المواد و طرق البحث)المكونات المعلوماتٌة . 1
 (.اإلستنتاج، وعرضها

 ...(وضوح الفكرة، اللغة، طول الجمل،) و تنظٌم الفقرة و األسلوب الشكل العام و التركٌب. 2
 

 المكونات المعلوماتٌة. 1
لكنه أشار .  األسباب التً دعته لتقصً هذه المشكلة البحثٌة/أوالً، لم ٌشر الباحث فً الجملة اإلفتتاحٌة إلً السبب

أفاض الباحث فً تفاصٌل المعامالت التً .  كما أشار إلً أهم طرق البحث، و كذلك أهم النتائج.  بالفعل لهدف البحث
لم ٌعط أي مؤشر عن كما .  أدت لمعنوٌة، فً حٌن أن كان أجدي أن ٌوظف المقارنات النسبٌة كً تتضح الفروق أفضل

 .العامة استنتاجاته
 
 .الشكل العام و التركٌب و األسلوب و تنظٌم الفقرة. 2

لكن تضمنت الفقرة ثالث .  مع أساس من أسس كتبة النبذة البحثٌة كتب االباحث هذا الجزء فً فقرة واحدة بما ٌتوافق
فقد اشتملت علً المواد و طرق البحث و النتائج .  كانت الجملة الثالثة طوٌلة للغاٌة رغم تعدد األفكار بها.  جمل فقط

 .معاً بما ٌجعل متابعة القارئ صعبة، و غٌر سلسة
 (درجات 5) السؤال السادس 

و ٌتخلل هذه المناقشة .  بمناقشة فكرة من خالل استعراض رؤي بعض األبحاث السابقة( ي)فً متن بحث لك، تقوم. 1
 "مشروعالاإلقتباس الغٌر "فخ  الوقوع فً كتجنب ٌةكٌف( ي)وضح.  رؤٌتك بناًء علً قراءاتك كلها فً هذا الصدد

Plagiarism  تتعارض بشدة مع األخالق األكادٌمٌةمن األفعال التً آلراء الباحثٌن اآلخرٌن، حٌث أن هذا الفعل ٌعد. 
 

المراجع البحثٌة التً تم استعارة الفكرة أو األفكار المختلفة منها، ذلك بوضع أسماء /البد من اإلشارة إلً المرجع
.  بهذه األبحاثهذا فً حالة اإلقتباس المباشر أو الضمنً لما ورد .  الباحثٌن بٌن قوسٌن، مع اإلشارة حتماً لعام النشر

أما إن كان القارئ   .لنص الصرٌح من البحثلإن كان اإلقتباس " و " إضافة إلً ذلك، ٌتم وضع الجزء المقتبس بٌن 
قد استقرأ فكرة أو رؤٌة خاصة بناًء علً ما جاء ببحث، فعلٌه أن ٌنوه أن هذه الفكرة تخصه ذاتٌاً لكنها مستوحاة أٌضاً 

، البد من اإلشارة المباشرة للبحث األصلً لحفظ اً أو ضمنً اً إذن، سواء أكان اإلستشهاد صرٌح  .األصلً من متن البحث
بما ٌجنب الكاتب أٌة شبهات للوقوع الغٌر المقصود أو المقصود فً مخالفة اإلقتباس  ٌنالحق األدبً للباحثٌن األخر

 .Plagiarismالغٌر المشروع 
 
استقرأه من بٌن سطورأبحاث أخري دونما أن /توصل إلٌه /رأٌاً أو نتٌجة استشفه  هل ٌجوز لقارئ ما أن ٌعرض. 2

  هل هذه قراءة مشروعة أم ال؟ٌذكره أو ٌنوه له هؤالء الباحثٌن ال تضمٌناً وال تصرٌحاً؟ 
ا نعم هذه قراءة مشروعة، لكن شرٌطة أال ٌلوي القارئ عنق النص أو الخروج عن اإلطار العام للنص المقروء بم

لنص من النصوص مقابل " القراءة الحٌة"هذا ما ٌسمً .  ٌحقق رؤي أو أفكار معٌنة تتوافق مع رؤي القارئ
 .، و التً ٌعٌد من خالللها القارئ إنتاج ما نص علٌه نص من النصوص دون إعمال العقل فٌه"القراءة المٌتة"

------------------------------------------------ 
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