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 کدام گزینه صحیح است؟  .8
 شود. مسئله بر اثر دانستن اطالعات موجود درباره یک موضوع ایجاد می (الف 

 داند. سؤال مجهولی است که جامعۀ علمی به آن نپرداخته است و پاسخ آن را نمی (ب
 پذیر است. گویی به مسئله با رجوع به افراد یا منابع امکان پاسخ (ج
  گویی به مسئله آموزش نام دارد.  فرآیند پاسخ (د

 پذیرد؟ ترتیب با چه روشی انجام می تحقیقات زیر، به .8

 «شهروندان تهران از خدمات شهرداری مندی عوامل گرایش به حجاب، مفهوم واژه شهید در قرآن، مقدار رضایت» 
  د( عّلی، استنطاقی ، پیمایشی ج( استنطاقی، همبستگی، آزمایشی ب( توصیفی، عّلی، همبستگی الف( پیمایشی، استنطاقی، عّلی 

 آورد؟ میتری به بار  یک نتایج مطلوب انگیزه درونی محقق برای پیگیری تحقیق بیشتر است و کدام  نوع تحقیق  در کدام  .0
  موضوع محور -د( مسئله محور مسئله محور -ج( موضوع محور موضوع محور -ب( موضوع محور مسئله محور -الف( مسئله محور 

 کند؟ دار می داری و صداقت را در تحقیق خدشه کدام اقدام، اصل امانت  .4
 الف( وارد شدن در موضوعی تحقیقاتی، بدون تخصص و دانش الزم 

 کردن حقیقت از ترس حاکمان یا برای حفظ منافع و موقعیت دنیایی ب( پنهان
 های ذهنی فرض ج( تالش برای اثبات فرضیه تحقیق و پیش

  جای آن د( حذف نام منبع واسطه و ذکر کردن نشانی منبع اصلی به
 ؟نیستهای انتخاب موضوع  گزینه از اقدامات الزم برای رعایت مالک کدام   .1
 ب( بررسی تکراری نبودن موضوع  الف( بررسی پیشینۀ تاریخی موضوع  

  د( جزئی و محدود ساختن موضوع ج( ترجیح موضوعات دارای اولویت 
 کند. ای از موضوع را آشکار می این اقدام، ابعاد و زوایای گسترده  .6
 ها واژهب( مشخص کردن معنای دقیق  های مرتبط با موضوع آوری پرسش الف( جمع 

  د( پرسشی کردن عنوان تحقیق ج( تعیین دقیق حدود و مرزهای موضوع
 پردازی و پاسخ به میل فطری و کنجکاوی بشر است. هدف از این نوع تحقیقات، نظریه  .9
  ای  د( تحقیقات کتابخانه ج( تحقیقات کاربردی ب( تحقیقات بنیادی  الف( تحقیقات علمی 

 یابد.  شود و در نهایت با ............... پایان می شود، جهت و طول این مسیر با ............... مشخص می مسیر تحقیق از ............... آغاز می  .2
 مسئله ـ فرضیه ـ استدالل (ب فرضیه ـ مسئله ـ استدالل (الف 

  آوری اطالعات ـ استدالل ـ نتیجه جمع (د گیری مطالعه ـ فرضیه ـ نتیجه (ج
 تحقیق علمی روند ...... .  .3
 ب( بررسی و ارزیابی فرضیه است. الف( اثبات  است. 

  د( گردآوری و عرضه اطالعات مرتبط با فرضیه است. ج( تشخیص و ارائه فرضیه است. 
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 شود؟ و نوآوری نوشته می  در بخش فرضیه ای در طرحنامه تحقیقات موضوع محور، چه نکته   .83
 شود. های ابتدایی و ساده اشاره می محور نیز در حد خود فرضیه دارند، به همان فرضیه الف( چون تحقیقات موضوع 

 ب( محقق باید اعالم کند در این تحقیق از چه منابعی استفاده کرده و کار او چه تفاوتی با آن منابع دارد.
 شود.  آوری، تنظیم و ارائۀ مطالب اشاره می شده در شیوۀ جمع های دیگر نوآوری و ابتکاراِت در نظر گرفته  جنبهج( به 

  محور فرضیه ندارد، نیازی به پر کردن این قسمت نیست. د( چون تحقیقات موضوع
 ؟نیستکدام گزینه درباره روش میدانی صحیح    .88

 گیرد.  های عینی و مراجعۀ مستقیم انجام می گسترۀ اجتماع یا طبیعت و با کاوش در نمونهالف( در این روش، تحقیق در  
 شود. آوری می ای از اطالعات مورد نیاز در تحقیقات تجربی با این شیوه گرد ب( معمواًل بخش عمده

 شود. ج( اطالعات در تحقیقات کاربردی همواره با روش میدانی گردآوری می
  شود. د( در تحقیقات علوم انسانی، اگر موضوع آن از مسائل اجتماعی یا اشیاء و اماکن خارجی باشد از این روش استفاده می

 آید؟   دست می تری به دهد و در کدام روش، اطالعات واقعی کدام روش، بیشترین اطالعات را در کمترین زمان در اختیار محقق قرار می   .88
  د( مشاهده ـ مصاحبه ج( مصاحبه ـ پرسشنامه ب( مصاحبه ـ مشاهده پرسشنامه ـ مشاهدهالف(  

 تر است؟ شود و کدام روش رایج بندی از حروف التین استفاده می رده در کدام روش   .80
  دیویی -د( کنگره  کنگره -ج( کنگره  دیویی -ب( دیویی  کنگره -الف( دیویی  

 کند. های مختلف تغییر نمی شود و در چاپ در این بخش از کتاب، تاریخچه و کلیاتی از موضوع ذکر می   .84
  د( پیش درآمد ج( مقدمه  ب( پیش گفتار الف( چکیده 

 تر است؟ ها مراجعه کدام نشانی مناسب نامهدست آوردن اطالعات مربوط به پایان برای به   .81
  www.noormags.ir (د www.nlai.ir (ج www.irandoc.ac.ir (ب www.noorlib.ir (الف 

 شود؟ های به کار رفته در یک کتاب و نشانی محل قرار گرفتن هر واژه در صفحات آن کتاب ارائه می در کدام منبع، فهرست کاملی از تمامی واژه   .86
  نامه نمایهد(  ج( تصنیف نما )معجم( ب( واژه نامه )لغتنامه( الف( واژه 

 کدام اقدام در مرحله گردآوری اطالعات صحیح است؟   .89
 کنیم. الف( در مرحله شناسایی منابع، تنها مشخصات منابع دست اول و معتبر را ثبت می 

 کنیم. ب( بالفاصله پس از شناسایی هر منبع جامع و معتبر، اطالعات آن را گردآوری و یادداشت می
 کنیم. های شناسایی شده را مطالعه و اطالعات آنها را گردآوری و سپس مقاالت را شناسایی می کتابج( ابتدا 

  کنیم. د( ابتدا مشخصات کامل تمامی منابع شناسایی شده را در جدول یا فهرستی منظم ثبت می
 ترین زمان برای نگارش مقدمه تحقیق چه زمانی است؟ مناسب   .82

  د( قبل از تهیه طرحنامه ج( قبل از نگارش متن تحقیق ب( پس از تهیه طرحنامه متن تحقیق الف( پس از نگارش 
 آوری اطالعات مورد نیاز تحقیق، کتابخانۀ _____ است.  بهترین محل برای جستجو و جمع   .83

  د( ملی ج( تخصصی ب( عمومی الف( دانشگاهی 
 در انواع گزارش تحقیق است؟ کدام گزینه از اجزای مشترک و الزامی   .83

 گیری ب( عنوان، فهرست مطالب، نتیجه نامه  گیری، پیوست، کتاب الف( نتیجه 
  گیری، مقدمه، کتابنامه  د( نتیجه ج( عنوان، مقدمه، چکیده
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 نیست؟کدام گزینه صحیح     .88
 سوم حجم کل گزارش باشد. الف( حجم مقدمه نباید بیش از یک 

 یابد. نامه فصل اول، تحت عنوان کلّیات، به مباحث مقدماتی مرتبط با موضوع اختصاص می پایانب( در 
 ای کوتاه برای ورود به مقاله است. ج( چکیده مقاله در حکم مقدمه

  های دیگر متن جدا کرد.  توان آن را با سرفصل از بخش د( مقدمۀ مقاله بخشی از متن اصلی است ولی می
 استفاده کرد؟« همان»های ارجاعی از کلمه  در چه شرایطی باید در یادداشت   .88

 الف( در جایی که نویسنده منبع یک یادداشت، با نویسنده منبع یادداشت قبلی یکسان باشد. 
 ایم و پس از آن، ارجاعات دیگری آمده باشد. ب( در جایی که قباًل از منبعی نقل کرده

 بالفاصله پس از ارجاع به یک منبع، بار دیگر مطلبی از همان مأخذ نقل شده باشد.ج( در جایی که 
  های گذشته تکرار شده است. شود که قباًل در یادداشت د( در جایی که به منبعی ارجاع داده می

 از کتاب کافی آمده باشد، بهتر است در گزارش تحقیق ..... نقل اگر حدیثی در کتاب بحاراالنوار به   .80
 الف( از هر منبعی که در دسترس بود نقل کنیم. 

 ب( به کافی مراجعه و از آن نقل کنیم چراکه منبعی اصیل و دست اول است.
 دست اول باشد. عنوان منبع خود ذکر کنیم تا منبعمان ج( با اعتماد به نقل بحاراالنوار، کافی را به

  د( به بحاراالنوار مراجعه و از آن نقل کنیم چرا که منبع واسطه جدیدتر است.
 شود؟ ای که دارای سه مسئله باشد در چند فصل تنظیم می نامه پایان   .84

 ب( به تنظیم نهایی فصول بستگی دارد. فصل ۴الف(  
  فصل ۵د(  فصل   ۳ج( 

 کدام گزینه صحیح است؟   .81
 پیشینه تحقیقاتی یعنی تاریخچه موضوع و منابع تحقیق یعنی محل گردآوری اطالعات تحقیق. (الف 

 شود. شناخت پیشینه تحقیقاتی موجب گردآوری اطالعات بیشتر و شناخت منابع تحقیق موجب گردآوری اطالعات معتبرتر می (ب
 اند. پیشینه تحقیقاتی یعنی سایر تحقیقاتی که دیگر محققان با استفاده از منابع تحقیق در خصوص موضوع انتخابی ما انجام داده (ج
  های در دسترس. پیشینه تحقیقاتی یعنی مآخذ دست اول مربوط به موضوع و منابع تحقیق یعنی مقاالت و کتاب (د

 کدام گزینه صحیح است؟   .86
 شود. بندی آنها انجام می ها و هنگام دسته مشخص کردن موضوع هر فیش در پایان نگارش فیش (الف 

 برداری، شرح و تفسیر مطالب مبهم و اختصار در نقل مطالب طوالنی به هیچ عنوان جایز نیست. در فیش (ب
 برداری، در اختیار داشتن اطالعاتی است که در منابع گوناگون پراکنده است. هدف اصلی از فیش (ج
  بندی جدید اطالعات است. سازی برای مقایسه و طبقه برداری، زمینه هدف اصلی از فیش (د

 در نگارش متن گزارش تحقیق باید کدام زبان را مبنا قرار داد؟   .89
  زبان گفتاریب(  الف( زبان محلی 

    
  ج( زبان معیار

   
  

 د( زبان نوشتاری
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 نویسی مطابق است؟ کدام عبارت با قواعد رسا   .82
 ای که اکنون در آن ساکن هستم را پس از مدتی تعمیر کردم. الف( خانه 

     ها داد. ب( باید تن به سختی
 ساله من است. ج( حسن دوست بیست

     د( آنها چهار برادر و چهار خواهرند.
 های ضروری که باید در چکیده گزارش تحقیق به آن اشاره شود، نیست؟ کدام گزینه از بخش   .83

  د( مسئله ج( مقدمه نتیجه ب(  الف( روش  
 نویسی منافات ندارد؟ کدام گزینه با قواعد درست   .03

  آیه مبارک تطهیر (د شهید جاوید االثر (ج در راستای هدف (ب خوبّیت ندارد (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


