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 الدرس العملى األول

 اإلرشاد الزراعى ودوره فى التنمية

 األهداف التعليمية للدرس :

 بعد اإلنتهاء من هذا الدرس يكون الطالب قادرا على :

أن يكتب تعريف لإلرشاد الزراعى.-0  

المعرفة واإللمام بدور اإلرشاد الزراعى فى التنمية الريفية. -9  

العوامل التى تساهم فى نجاح اإلرشاد الزراعى .معرفة  -3  

ان يلم ببعض المفاهيم األساسية فى العملية التعليمية اإلرشادية. -4  

أن يفرق الطالب بين التعليم والتعلم. -5  

 األنشطة التعليمية للدرس: 

طلب من كل طالب أن يجيب عن السؤال الخاص بتعريف اإلرشاد الزراعى.-  

سم الطالب إلى مجموعات للعمل معا فى مناقشة التعريف،وتحديد أهم النقاط التى تتضمن عد عشر دقائق ينق-

 دوره فى التنمية الريفية.

ثم يقوم ممثل عن كل مجموعة بتوضيح ما توصلت إليه المجموعة من نقاط مستفادة . -  

سبورة.ثم يقوم المحاضر فى نهاية العرض بكتابة التعريف وإستخالص عناصره ودوره على ال -  

ئلة الخاصة بالدرس العملى األول.يقوم كل طالب باإلجابة عن األس -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 إختبارات الدرس العملى األول

 أكمل العبارات التالية:

......................................................................................................اإلرشاد الزراعى عبارة عن-0  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

...........................................................................ى يتمثل دور اإلرشاد الزراعى فى التنمية األفقية ف -9  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 .......................................................  ينما يتمثل دورة فى التنمية الرأسية فىب ،...............................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

 

 

 

 



قارن بين التعليم والتعلم من حيث التعريف .-3  

 التعليم  التعلم 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

.....................................................  

............................................................ 

............................................................ 

............................................................. 

........................................................... 

 

 

...................................................و ...............................................ليم نوعان التع -4   

 

...........................................................................................: وهو ........... التعليم -0  

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................  

 

 ومن مقوماته األساسية:

....................................................................................................................-أ  

..................................................................................................................-ب  

..................................................................................................................-ج  

...................................................................................................................-د  

.................................................................................................................. -ه  

...................................................................................................................-و  

 

 

 



............................التعليم  -9  

........................................................................وهو  

......................................................................................................................

......................................................................................  

ومن مقوماته األساسية:   

.................................................................................................................-أ   

................................................................................................................-ب  

................................................................................................................-ج  

................................................................................................................-د  

.............................................................................................................. -ه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 الدرس العملى الثانى

 مبادئ التعلم االرشادى :

 

 األهداف التعليمية للدرس:

 بعد اإلنتهاء من هذا الدرس يكون الطالب قادرا على :

. االرشادى  أن يكتب الطالب تعريفا لكل مبادئ من مبادئ التعلم-0  

المعرفة واإللمام بإستخدام مبائ التعلم فى العملية اإلرشادية. -9  

 األنشطة التعليمية للدرس:

أن يجيب عن السؤال الخاص بتعريف مبادئ التعلم.يطلب من كل طالب --  

بعد عشر دقائق يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات للعمل فى مناقشة التعريفات والمفاهيم الخاصة  -

 بمبادئ التعلم.

 ضيح ما توصلت إليه المجموعة فيما يختص بمبادئ التعلممجموعة بتويقوم ممثل من كل  -

.االرشادى   

ثم يقوم المحاضر فى نهاية العرض بكتابة التعريفات وإستخالص عناصره على السبورة. -  

يطلب من كل طالب أن يجيب عن األسئلة الخاصة بالدرس العملى الثانى. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إختبارات الدرس العملى الثانى

 

: االرشادى  مبادئ التعلم  

...............................................................................مبدأ الدفع عبارة عن .-0  

............................................................................................................

............................................................................................................  

...........................................................................................أما الدافع فهو  

............................................................................................................

........................................................................................................  

.....................................................................................................  

من قواعد الدفع ما يلى:-  

1-....................................................................................................  

2-...................................................................................................  

3-.....................................................................................................  

4-.....................................................................................................  

..............................................................مبدأ وضوح األهداف عبارة عن  -9   

........................................................................................................

.......................................................................................................  

يتكون الهدف التعليمى الجيد من:-  

1-...................................................................................................  

2-....................................................................................................  

3-.....................................................................................................  

 النشاط الذاتى -3

................................................................................ويعنى  

.......................................................................................................  



 

 

...........ِ...............................................................نقل الخبرات يقصد به  -4  

........................................................................................................

........................................................................................................  

.......................................................................يبنى مبدأ فردية المتعلم على أساس   -5  

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

.......................................................................التدعيم عن طريق يمكن تحقيق مبدأ  -7  

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

.............................................................................التعديل أو إعادة التعلم يقصد به  -8  

......................................................................................................................

.....................................................................................................................  

...........................................................................................يساعد التكرار على  -9  

................................................................................................................

......................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس العملى الثالث

 مجاالت واهداف  العمل اإلرشادى الزراعى

  

 األهداف التعليمية للدرس

-بعد اإلنتهاء من هذا الدرس يكون الطالب قادراً على :  

أن يكتب الطالب المجاالت المختلفة لإلرشاد الزراعى.-0  

المعرفة واإللمام بأهداف اإلرشاد الزراعى فى المجاالت المختلفة. -9  

المعرفة واإللمام بالدور الذى يقوم به اإلرشاد الزراعى فى مجاالت عمله . -3  

 األنشطة التعليمية للدرس: 

يطلب من كل طالب أن يجيب عن السؤال الخاص بمجاالت اإلرشاد الزراعى .-  

بعد عشر دقائق يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات للعمل معاً فى مناقشة المجاالت المختلفة للعمل -

إلرشادى ،وأهداف اإلرشاد الزراعى فى هذه المجاالت.ا  

ثم يقوم ممثل عن كل مجموعة بتوضيح ما توصلت إليه المجموعة من نقاط مستفادة. -  

يقوم المحاضر فى نهاية العرض بكتابة المجاالت المختلفة للعمل اإلرشادى وذكر أهداف اإلرشاد  -

 الزراعى فى هذه المجاالت على السبورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 إختبارات الدرس العملى الثالث

 

 السؤال األول:

 -أكمل العبارات التالية:

....................................، تتعدد المجاالت التى يعمل بها اإلرشاد الزراعى وهى -0

 ، ...................................................................................................  

................................................... ، ................................................، 

...............................................،.....................................................، 

...،.....................................................،...............................................  

تتمثل األهداف العامة لإلرشاد الزراعى فى مجال اإلنتاج النباتى فى التالى: -2  

-أ  

  -ب

-ج  

-د  

-ه  

لحكيم لها فى :يتمثل هدف اإلرشاد الزراعى فى مجال صيانة الموارد واإلستعمال ا -3  

-أ  

-ب  

-ج  

تتضمن اإلحتياجات التعليمية المتعلقة باإلدارة الزراعية فى : -4  

-أ  

-ب  

-ج  

-د  

 

 



 

يهدف العمل اإلرشادى دائما إلى ............................................................ -5  

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 

 

 السؤال الثانى:-وضح فى جدول:

أهداف العمل اإلرشادى فى المجاالت التاليه : -0  

نتاج النباتى.اإل-أ  

إدارة المزرعة والمنزل الريفى -ب  

 اإلنتاج النباتى  إدارة المزرعة والمنزل الريفى 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس العملى الرابع 

 العالقة ببن االرشاد الزراعى والعلوم االخرى

 األهداف التعليمية للدرس:

-بعد اإلنتهاء من هذا الدرس يكون الطالب قادرا على :-  

يكتب يحدد العلوم ذات الصلة باالرشاد الزراعى . -0  

المعرفة واإللمام أهمية العلوم االخرى بعلم  اإلرشاد الزراعى. -9  

.بعالقة علم االرشاد الزراعى بالعلوم االخرى المعرفة واإللمام -3  

 األنشطة التعليمية للدرس:-

ت الصلة باالرشاد يطلب من كل طالب أن يجيب عن السؤال الخاص بتحديد العلوم ذا -

 الزراعى .

بعد عشر دقائق يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات للعمل معاً فى مناقشة العالقة بين  -

 اإلرشاد الزراعى والعلوم االخرى .

ثم يقوم ممثل عن كل مجموعة بتوضيح ما توصلت إليه المجموعة من نقاط مستفادة. -  

فات على السبورة.يقوم المحاضر فى نهاية العرض بكتابة التعري -  

يطلب من كل طالب أن األجابة عن األسئلة الخاصة بالدرس العملى الرابع. -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 إختبارات الدرس العملى الرابع

 أجب عن االسئلة االتية فى ضوء ما درست:-

 السؤال االول :

 شاد الزراعى واالقتصاد الزراعى  بين العالقة بين االر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علم االرشاد الزراعى وعلم االجتماع الريفى  بين العالقة بين -

 

 

 



وضح العالقة بين علم االرشاد الزراعى وعلم النفس -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين العالقة بين علم االرشاد الزراعى واالقتصاد المنزلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وضح العالقة بين علم االرشاد الزراعى  وعلم التعاون الزراعى -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علم االرشاد الزراعى والعلوم التطبيقية  وضح العالقة بين-  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس العملى الخامس 

 االتصال اإلرشادى

 

 األهداف التعليمية للدرس:

 بعد اإلنتهاء من هذا الدرس ٌكون الطالب قادرا على :

واضحا عن  مفهوم اإلتصال اإلرشادى.أن ٌكتب تعرٌفا -1  

. عناصراإلتصال اإلرشادىب المعرفة واإللمام -2  

معوقات وصول الرسالة اإلرشادٌة.المعرفة واإللمام ب -3  

العوامل المؤثرة على اإلتصال الفعال.المعرفة واإللما ب -4  

 األنشطة التعليمية للدرس: 

طالب أن ٌجٌب عن السؤال الخاص بتعرٌف اإلتصال وعناصره.ٌطلب من كل -  

فى مناقشة التعرٌفات والمفاهٌم وتحدٌد بعد عشر دقائق ٌتم تقسٌم الطالب إلى مجموعات للعمل معا -

 أهم األهداف أو الهدف من دراسة اإلتصال اإلرشادى.

ثم ٌقوم ممثل من كل مجموعة بتوضٌح ما تمثلت إلٌه المجموعة من نقاط مستفادة. -  

ٌقوم المحاضر فى نهاٌة العرض بكتابة التعرٌفات وإستخالص عناصره على السبورة. -  

الخامس األسئلة الخاصة بالدرس العملى  ٌطلب من كل طالب عن -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إختبارات الدرس العملى الخامس 

 

 السؤال األول:أكمل العبارات التالية:

.................................................................................يعرف اإلتصال بأنه -0  

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................  

:خمس عناصر أساسية هىلعملية اإلتصال اإلرشادى  -9  

 

المرسل )المتصل( وهو ............................................................................. -  

..................................................................................  

...................................................................................الرسالة اإلرشادية وهى -  

.................................................................................................................

...............................................................................................................  

..............................................................................قنوات اإلتصال عبارة عن  -  

.................................................................................................................

................................................................................................................  

............................................................................................المستقبل وهو  -  

.................................................................................................................

................................................................................................................  

.................................................................................................................  

.............................................................................................التغذية المرتدة -  

.................................................................................................................  

..................................................................................معاملة الرسالة -  

.............................................................................................................  

. 



 

.......................................................من معوقات وصول الرسالة اإلرشادية ما يلى  -4  

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................  

تعتمد كفاءة عملية اإلتصال بين األفراد وبعضهم  البعض بالمدخالت من الوقت والمجهود  -5

 واألموال والمخرجات وثأثيرها عليهم ،ويتضح ذلك فى :

من وجهة نظر المرشد  تعتمد كفاءة اإلتصال على :-أ  

1-......................................................................................................  

2-........................................................................................................  

3-.........................................................................................................  

من وجهة نظر المسترشد تعتمد كفاءة اإلتصال على  :-ب  

1-.........................................................................................................  

2-.........................................................................................................  

3-........................................................................................................  

 

 السؤال الثانى:

 تتعدد العوامل التى تؤثر على العوامل التى تؤثر اإلتصال الفعال، إكتب ما تعرفه عنها.

 

المرتبطة بالقائم على اإلتصال: امل العو-0  

 

 



 

 

العوامل المرتبطة بالرسالة وتتضمن: -9  

 

 

 

 

 

 

 

 

العوامل المرتبطة بقناة اإلتصال وتتضمن: -3  

 

 

 

 

 

 

 

العوامل المرتبطة بالقائم على اإلتصال وتتضمن: -4  

 

 

 

 

 

 



 الدرس العملى السادس 

 نماذج اإلتصال اإلرشادى

 

 األهداف التعليمية للدرس:

-بعد اإلنتهاء من هذا الدرس سكون الطالب قادراً على :-  

مفهوم النموذج.تعريفا ل الطالب كتبأن ي-0  

أن يتعرف الطالب على النماذج اإلتصالية المختلفة. -9  

أن يتعرف الطالب على مكونات النماذج اإلتصالية ويفرق بينها. -3  

 األنشطة التعليمية للدرس:

عن السؤال الخاص بتعريف النموذج.يطلب من كل طالب أن يجيب -  

بعد عشر دقائق يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات للعمل معا فى مناقشة التعريف،والنماذج  -

 اإلتصالية المختلفة.

ثم يقوم ممثل عن كل مجموعة بتوضيح ما توصلت إليه المجموعة من نقاط مستفادة. -  

لنماذج المختلفة على السبورة.يقوم المحاضر فى نهاية العرض بكتابة التعريف وا -  

.السادس يطلب من كل طالب أن يجيب عن األسئلة الخاصة بالدرس العملى  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إختبارات الدرس العملى السادس 

 

 السؤال األول:أكمل العبارات التالية:-

...............................................................................يعرف النموذج بأنه-0  

........................................................................................................

........................................................................................................

....................................................................................................  

بعض النماذج اإلتصالية: -9  

نموذج جون برج ، وفقا لهذا النموذج فإن عملية اإلتصال --أ

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

.................................................................................................  

نموذج "ال سويل " يتكون هذا النموذج من  -ب

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

..................................................................................................  

ويتكون من ............... نموذج " شانون و ويفر" يطلق عليه النموذج  -ج

...................................................................................................

...................................................................................................

..................................................................................................  

...................................................................................................

..............................................نموذج ولبرشرام ويتكون هذا النموذج من  -د  



............................................................................................................

..........................................................................................................  

 

 

..................................................نموذج ديفز لإلتصال ويتكون هذا النموذج من  -ه  

............................................................................................................

.......................................................................................................  

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................  

 السؤال الثانى : وضح بالرسم:

نموذج "ال سويل "-0  

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج "شانون و ويفر" -9  

 

 

 

 

 



نموذج " ديفز"  -3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس العملى السابع 

 الهيكل التنظيمى لإلرشاد الزراعى فى مصر  

 

 اإلهداف التعليمية للدرس:-

-بعد اإلنتهاء من هذا الدرس يكون الطالب قادراً على:  

مفهوم الهيكل.ل تعريفاً  كتب الطالبأن ي-0  

المستويات المختلفة للهيكل التنظيمى فى مصر.أن يتعرف الطالب على  -9  

أن يتعرف الطالب على األدوار التى تؤديها المستويات المختلفة فى الهيكل التنظيمى. -3  

 األنشطة التعليمية  للدرس:

يطلب من كل طالب أن يجيب على السؤال الخاص بتعريف الهيكل.-  

عا فى مناقشة التعربف والمستويات المختلفه للهيكل التنظيمى بعد عشر دقائق ينقسم الطالب إلى مجموعات للعمل م -

 فى مصر.

ثم يقوم ممثل عن كل مجموعة بتوضيح ما توصلت إليه المجموعة من نقاط مستفادة. -  

يقوم المحاضر فى نهاية العرض بكتابة التعريف والمستويات واألدوار المختلفه للهيكل التنظيمى فى مصر.  -  

.السابعيطلب من كل طالب أن يجيب عن األسئلة الخاصة بالدرس العملى   -  

 

 

 

 

 



 إختبارات الدرس العملى السابع

 

 السؤال األول : أكمل العبارات التالية:-

........................................................................................................يعرف الهيكل بأنه-0  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..........................................................................................................................  

........................................................يتكون الهيكل التنظيمى فى مصر من أربعة مستويات هى -9  

...............................................................................................................................

............................................................................................................................  

.................................ار التى يؤديها الهيكل التنظيمى  لإلرشاد الزراعى فى مصر ما يلى من أهم األدو-3  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  

 

 

 



 السؤال الثانى: وضح بالرسم 

التنظيمى لإلرشاد الزراعى فى مصر .الهيكل -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس العملى الثامن

 الهيئة الوظيفية فى الجهاز اإلرشادى

 

 األهداف التعليمية للدرس:

 بعد اإلنتهاء من هذا الدرس يكون الطالب قادراً على :

المعرفة واإللمام بالهيئة الوظيفية لإلرشاد الزراعى.-0  

واإللمام بالمؤهالت المختلفة للهيئة الوظيفية فى الجهاز اإلرشادى.المعرفة  -9  

المعرفة واإللمام بالواجبات المختلفة للهيئة الوظيفية فى الجهاز اإلرشادى. -3  

 األنشطة التعليمية للدرس:

يطلب من كل طالب أن يجيب عن السؤال الخاص بالهيئة الوظيفية للجهاز اإلرشادى.-  

تم تقسيم الطالب إلى مجموعات للعمل معا فى مناقشة الهيئة الوظيفية بعد عشر دقائق ي -

 والمؤهالت المختلفة الواجب توافرها إلنجاز األنشطة المختلفة لإلرشاد الزراعى.

ثم يقوم ممثل عن كل مجموعة بتوضيح أهم النقاط المستفادة. -  

هم والواجبات المختلفة التى يقوم المحاضر فى نهاية العرض بكتابة الهيئة الوظيفية ومؤهالت -

 يقومون بها على السبورة.

.الثامنيطلب من كل طالب اإلجابة عن األسئلة الخاصة بالدرس العملى  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إختبارات الدرس العملى الثامن

 

 السؤال األول:أكمل العبارات التالية:-

أنشطته وبرامجه على يعتمد اإلرشاد الزراعى كأحد األجهزة الخدمية الرئيسية فى إنجاز -0

 فئتين من القوى البشرية هم

-أ  

-ب  

 وتتكون من ثالث مستويات هى :

1-  

2-  

3-  

  -ب

 

 

تتمثل الصفات اوالخصائص الواجب توافرها فى العاملين بالجهاز اإلرشادى الزراعى -9

 فيما يلى :

-أ  

 

-ب  

 

-ج  

 

-د  

 

 



لمدير اإلرشاد الزراعى واجبات وظيفية متتعددة تتمثل فى  -3

،......................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................................................................................... 

.....................................................،............................................،..  

....................................................................................................... 

 

 السؤال الثانى :

.تتعدد المهام التى يؤديها المرشدين الزراعيين ،وضح هذه العبارة-  

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 الدرس العملى التاسع 

 التبنى    والنشر 

 

 األهداف التعليمية للدرس:

-بعد اإلنتهاء من هذا الدرس يكون الطالب قادرا على :-  

أن يكتب تعريفاً لمفهوم التبنى.-0  

اإللمام والمعرفة بمفهوم النشر والمراحل المختلفة لعملية التبنى. -9  

المعلومات للمستحدثات الزراعية.اإللمام والمعرفة بمصادر  -3  

 األنشطة التعليمية للدرس:-

يطلب من كل طالب أن يجيب عن السؤال الخاص بتعريف التبنى.-  

بعد عشر دقائق يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات للعمل معاً فى مناقشة التعريف،وتحديد أهم النقاط -

النشر.التى تتضمن المراحل المختلفة لعملية التبنى ،ومفهوم   

ثم يقوم ممثل عن كل مجموعة بتوضيح ما توصلت إليه المجموعة من نقاط مستفادة. -  

يقوم المحاضر فى نهاية العرض بكتابة التعريف وإستخالص عناصره. -  

.ن األسئلة الخاصة بالدرس العملى التاسع يطلب من كل طالب أن يجيب ع -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إختبارات الدرس العملى التاسع  

 السؤال األول:أكمل العبارات التالية:-

.........................................................................................التبنى هى عملية -0  

.................................................................................................................

.................................................................................................................  

 ...................................................................................................النشريقصد ب -9

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................................................................................................  

3-تتضمن عملية التبنى خمس مراحل هى .........................، ............................ ، 

........................... ، ................................. ، .............................................. 

  ............................عادة ما تتولد المعلومات الخاصة بالمستحدثات الزراعية   بواسطة -4

وذلك لمواجهة مشاكل 

.............................................................................................................  

-تتمثل مصادر المعلومات الزراعية فى ما يلى: -5  

أ-الهيئات الزراعية وتتضمن ...................................، 

....،................................ ،....................................... ، ................................

...............................................................................................................  

 

.................................،..............................المصادر الشخصية وتتضمن -ب  

............................................،......................................................، 

.........................................، ..............................................،............  

 

ج-المصادر الجماهيرية وتتضمن .................................، ............................... ، 

.............................................................،....................................... 

.......................................................................................................، 



 

..................................................................المصادر التجارية ويقصد بها -د  

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

 

............................................. تعتبر-6  

هى أهم المصادر وأقواها أثراً فى نشر وذيوع الفكرة المستحدثة على أوسع نطاق فى مرحلة الوعى 

 واإلنتباه

......................................................................................................................

.................................................................................................................... 

لمعرفة هى المرحلة ........................ من مراحل عملية التبنى ومصدر مرحلة اإلهتمام بزيادة ا -7

 المعلومات فى هذه المرحلة هو ...............................................

......................................................................................................................  

8-  مرحلة التبنى هى المرحلة األخيرة لمراحل التبنى إذا حدث قبول للفكرة المستحدثة ويكون 

 ................................... 

 هو مصدر المعلومات فى هذه المرحلة.

 9-  مرحلة التقيم تعد ........................................، .............................

......................................................،.....................................، 

 .........................................................................................، 

 .....................................................اهم مصدر المعلومات فى هذه المرحلة.

 

 السؤال الثانى: - ضع عالمة )√  ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة  ) ×( أمام العبارات الخاطئة:

  )   (يتم رفض أو قبول الفكرة المستحدثة فى المرحلة الثانية والثالثة فقط من مراحل عملية التبنى      -1

(   )          األفكار من مصادرها البحثية إلى أكبر عدد من الذين يستخدمونهاالتبنى هو عملية انتقال  -2  



3-يعتبر المزارع نفسه هو مصدر المعلومه عن الفكرة الجديدة فى مرحلة التجريب بينما فى مرحلة 

 الوعى واإلنتباه للفكرة تكون وسائل االعالم الجماهيرية هى مصدر المعلومه حول الفكرة المستحدثة   

                                                                       )    ( .  

4-  النشر هو عملية تفاعل عقلى يمر بها الفرد منذ سماعه عن المعلومة وحتى تصبح جزءا من 

)      (. سلوكه الشعورى والتنفيذى                                                     

5- تتم عملية التبنى فى خمسة مراحل هى الوعى والنتباه للفكرة وزيادة اإلهتمام بالمعرفة والمفاضلة 

)     (. الذهنية والتجريب والتبنى                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس العملى العاشر 

 فئات المتبنين والخصائص المميزة 

 األهداف التعليمية للدرس:

-يكون الطالب قادرة على:بعد اإلنتهاء من هذا الدرس -  

المعرفة واإللمام بفئات المتبنين الخمسة.-0  

المعرفة واإللمام بالخصائص المميزة لكل فئة من فئات التبنى. -9  

المعرفة واإللمام بالعوامل المؤثرة لتبنى األفكار المستحدثة. -3  

 األنشطة التعليمية للدرس:- 

يطلب من كل طالب أن يجيب عن السؤال الخاص بفئات المتبنين.-  

بعد عشر دقائق يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات للعمل معاً فى مناقشة الفئات ونسبة كل فئة ،وتحديد  -

 أهم النقاط المرتبطة بتبنى األفكار المستحدثة.

توصلت إليها المجموعة من نقاط مستفادة.ثم يقوم ممثل عن كل مجموعة بتوضيح أهم النقاط التى  -  

يقوم المحاضر فى نهاية العرض بذكر فئات المتبنين والخصائص التى تميزهم ،والعوامل المرتبطة  -

 باألفكار المستحدثة على السبورة.

.العاشر يطلب من كل طالب أن يجيب عن األسئلة الخاصة بالدرس العملى  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إختبارات الدرس العملى العاشر 

 

فئات المتبنين والسلوك اإلتصالى والعالقات اإلجتماعية لكل فئة.السؤال األول :وضح فى جدول   

 

  

العالقات اإلجتماعية       الفئة                     السلوك اإلتصالى  

  0-  

 

 

  9-  

 

 

  3-  

 

 

   

4-  

 

 

  5-  

 

 

 

      

 

 



المميزة لكل فئة من فئات التبنى.القيم البارزة والخواص الشخصية  -9  

 الفئة القيم البارزة الخواص الشخصية المميزة

  0-  

 

 

 

  9-  

 

 

 

  3-  

 

 

  4-  

 

 

  5-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السؤال الثانى :وضح بالرسم:

خصائص الفكرة المستحدثة.-0  

 

 

 

 

 

 

 

 

منحنى التوزيع الطبيعى لفئات المتبنين. -9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السؤال الثالث :-

  أكمل العبارات التالية:-

، بينما فئة المتقاعسون تمث من فئات التبنى .......................... تمثل فئة المتبنون األوائل  -0

. من فئات التبنى ...........................  

....................................،............................تتمثل خصائص الفكرة المستحدثة فى   -9  

.......................................................،.......................................................، 

............................................................................،.................................  

....................................من أهم العوامل اإلقتصادية التى ترتبط بتبنى الفكرة المستحدثة  -3  

............................................................. ، ........................................... ، 

.......... ،..................................................................................................  

تعتبر فئتى األغلبية المتقدمة واألغلبية المتقدمة من أعلى معدالت فئات المتبنين وتتمثل نسبة  -4

من فئات المتبنين . .........................................................كل فئة   

المعايير الواجب توافرها فى األفكار المستحدثة تتمثل فى  -5  

..........................................................................................................-أ  

.........................................................................................................-ب  

.........................................................................................................-ج  

..........................................................................................................-د  

..........................................................................................................-ه  

.........................................................................................................-و  

.........................................................................................................-ز  

 

 

 

 

 

 



 الدرس العملى الحادى عشر 

 القيادات المحلية فى مجال اإلرشاد الزراعى

 

 األهداف التعليمية للدرس:

-:بعد اإلنتهاء من هذا الدرس يكون الطالب قادرا على -  

يكتب تعريفا لمفهوم القيادة والقيادة المحلية الزراعية. -0  

المعرفة واإللمام أهمية القيادة المحلية الزراعية فى اإلرشاد الزراعى. -9  

المعرفة واإللمام بطرق إختيار القيادات المحلية.-3  

 األنشطة التعليمية للدرس:-

لقيادة والقيادة المحلية يطلب من كل طالب أن يجيب عن السؤال الخاص بتعريف ا -

 الزراعية.

يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات للعمل معاً فى مناقشة التعريفات ، بعد عشر دقائق -

 وأهمية القيادة المحلية وطرق إختيارها فى اإلرشاد الزراعى.

ثم يقوم ممثل عن كل مجموعة بتوضيح ما توصلت إليه المجموعة من نقاط مستفادة. -  

ر فى نهاية العرض بكتابة التعريفات على السبورة.يقوم المحاض -  

يطلب من كل طالب أن األجابة عن األسئلة الخاصة بالدرس العملى العاشر. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إختبارات الدرس العملى الحادى عشر  

 

 السؤال األول:فى ضوء ما درست وضح اآلتى:-

عرف القيادة والقيادة المحلية الزراعية.-0  

 

 

 

 

 

 

.بين القائد والرئيس قارن-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تكلم عن القيادة المحلية الزراعية ودورها فى النشاط اإلرشادى. -3  

 

 

 

 

 

 السؤال الثانى:-

  أكمل ما يأتى:-

...............................................من طرق إختيار القيادات المحلية الزراعية -0  

...................................................،...............................................

...................................................، ...............................................  

....................................................................تتمثل أهمية القيادة فى  -2  

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

..........، ..........................عناصر العملية القيادية األساسية تتمثل فى  -3

................................................................................................. 

 

 

 

 



-ث:السؤال الثال  

-( أمام العبارات الخاطئة:×( أمام العبارات الصحيحة وعالمة  )   √ضع عالمة ) -  

.)       (                       القيادة هى عملية تبادل أفكار بين فردين                                                      -1  

. ()                                           يرتبط القائد دائما بالجماعة                                                       -2  

.)      (                 الرئيس هو الشخص الذى تم إنتخابه من أفراد الجماعة                                           -3  

. )       (                 تعتبر المهارات الخاصة أساس إختيار القادة فى الدول المتقدمة                                 -4  

. )        (                   يتم إختيار القائد المحلى فى الدول النامية بناًء على مهاراته وخبراته                        -5  

.(        )                     يهتم المرشد الزراعى بنشاط القيادات المحلية الزراعية فى القرية                          -6  

(.       )                                        ة سمات وراثية مكتسبة من اآلباء                                      القياد -7

                  

  



 

 الكلية رؤية

 المستوي علً بها والمعترف المتمٌزة االكادٌمٌة المؤسسات من تصبح ان الً سوهاج جامعه – الزراعة كلٌة تسعً 

 المستمر بالتطوٌر والمستقبلٌة الحالٌة التحدٌات ،لمواجهه ومجتمعٌا   وبحثٌا   تعلٌمٌا   الزراعٌة العلوم مجاالت فً االقلٌمً

 . واالعتماد التعلٌم جودة لضمان القومٌة الهٌئة معاٌٌر ضوء فً المستدامة والتنمٌة

 

 الكلية رسالة 

 ملمٌن الزراعٌة العلوم مجاالت فً محلٌا   المنافسة علً قادرٌن خرٌجٌن إلعداد سوهاج جامعه – الزراعة كلٌة تلتزم 

 تقدٌم علً وقادرٌن الزراعٌة العلوم لقطاع المرجعٌة االكادٌمٌة القومٌة للمعاٌٌر وفقا   والمهارات والمعرفٌة العلمٌة باالسس

 . البٌئة وتنمٌة المجتمع وخدمة العلمً والبحث التعلٌم فً متمٌزة وخدمات وانشطة برامج

 

 

 

 

 

 

  


