
           رٍش شٌاسی تحقیق پیشرفتِ در هذیریت با رٍیکرد کاربردیکتاب 

صالحی هَرکاًی    احساى 
 1

کلیات ٍ هفاّین -فصل اٍل 

( 3 اؾت؟ ) نحیح تطکسام گعیٌِ  -1

 الف( ػلن فؼالیتی است کِ یک سلسلِ اعالػات ًظاهذاس تِ جْاى ػشضِ هی کٌذ. 

 ای تجییي پسیسُ ّبی هَضز هٌبظطُ اؾت.طة( ػلن ضاّی ث

 ج( ػلن فؼبلیتی اؾت کِ ػوَم هطزم ثطای پػٍّف اًدبم هی زٌّس.

زضثبضُ چگًَگی تَلیس کبالّب ٍ ذسهبت هی ثبقس.یٌس پػٍّف ز( ػلن فطآ

( 4 ) کسام گعیٌِ نحیح اؾت؟ -2

 .الف( تؼطیف هحتَایی ػلن: هدوَػِ ای هتطاکن اظ زاًف ٍحست یبفتِ

 .ٍ تجییي ایي ضٍاثظ ػلن: فؼبلیت کكف هتغیط ّبی هْن زض عجیؼت، هطتجظ ؾبذتي ایي هتغیطّب  یة( تؼطیف فطآیٌس

 ی هفبّین عطح ّبی هفَْهی ٍ هطتجظ ثب یکسیگط کِ زض ًتیدِ آظهبیف ٍ هكبّسُ تَؾؼِ یبفتِ اًس.ج( تؼطیف کالؾیک: یکؿط

د( ّوِ هَاسد

( 6 ) ؟ًوی قَز کسام گعیٌِ اظ اّساف زضک ػلوی هحؿَة -3

کٌتطل ز(                          ج( پیف ثیٌی                        ب( تطشیح                       الف( تجییي

( 6) هطثَط ثِ کساهیک اظ اّساف زضک ػلوی اؾت؟« زؾتکبضی قطایغی کِ یک پسیسُ ضا ایدبز هی کٌس»ػجبضت  -4

ز( ّیچکسام                          ج( ّط زٍ                          ب( کٌتشل                   الف( پیف ثیٌی

( 7 ) هطثَط ثِ کسام یک اظ هٌبثغ کؿت ػلن هی ثبقس؟ «ًؿل زیگط هٌتقل هی قَزثرف ػوسُ هؼطفت کِ اظ ًؿلی ثِ »ػجبضت   -5

ز( کكف ٍ قَْز                     ج( تجشتِ                   ة( ضٍـ ػلوی                  الف( هطخغ هغلغ

 (9)  ؟هطثَط ثِ کسام یک اظ هٌبثغ کؿت ػلن هی ثبقس ،اؾتفبزُ اظ هٌبثغ ترههی هثل کتبة -6

د( هشجغ هغلغ               ج( کكف ٍ قَْز                     ة( اؾتسالل                        الف( تدطثِ

( 11) اؾت؟ نحیح تطکسام گعیٌِ  -7

 .)ًتیدِ( پبزقبُ یک هطز اؾت -)فطو کجطی( پبزقبُ فٌبپصیط اؾت - )فطو فطػی نغطی( الف( ّوِ هطزاى فٌبپصیطًس
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 ػوَهی ضشٍع هی کٌذ ٍ تِ احکام جضیی هی سسذ. ىل قیاسی ضخع اص یک قاًَب( دس استذال

 ج( قیبؼ یؼٌی فطو کجطی+ فطو نغطی; ًتیدِ

 قطا فطز هی تَاًس ّوِ هَاضز ضا هكبّسُ کٌس.تز( ثطای اعویٌبى کبهل اظ اؾ

 ( 16)  ؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ  *ؾؤال اضبفِ:

 یِ ّبؾت کِ زض ؾغح تدطثی هحسٍزی ثبثت قسُ اؾت.ًظطیِ یک فطضیِ یب هدوَػِ ای اظ فطض الف(

 تشای تؼوین ًظشیِ ًیاص تِ آصهَى ّای دس سغح ٍسیغ تش ًیست. ب( 

 ج( ًظطیِ هدوَػِ ای اظ ؾبظُ ّب ٍ تؼبضیف هطتجظ ثب یکسیگط اؾت. 

 ًظطیِ تجییي آظهبیكی اظ پسیسُ ّبؾت کِ اظ تطکیت هكبّسات هرتلف قکل هی گیطز.ز( 

 ( 19) ض کسام گعیٌِ ٍیػگی ّبی انلی پػٍّف ػلوی ثِ عَض نحیح ثیبى قسُ اؾت؟ز*ؾؤال اضبفِ: 

 ّذفوٌذی، دقت ػول، آصهَى پزیشی، تکشاس پزیشی، تؼوین پزیشی، هحذٍد گشایی، ػیٌی تَدى، قاتلیت اعویٌاىالف( 

 قبثلیت اعویٌبى پصیطی، تؼوین پصیطی، هحسٍز گطایی، ػیٌی ثَزى، دطثِّسفوٌسی، زقت ػول، آظهَى پصیطی، تة(  

 ی ثَزى، قبثلیت اعویٌبىشٌّّسفوٌسی، زقت ػول، آظهَى پصیطی، تکطاض پصیطی، تؼوین پصیطی، هحسٍز گطایی،  ج(

 اًؼغبفّسفوٌسی، زقت ػول، آظهَى پصیطی، تکطاض پصیطی، تؼوین پصیطی، هحسٍز گطایی، ػیٌی ثَزى، قبثلیت ز(  

 ( 41) س؟ٌپسیساض قٌبؾی ضا ثیبى هی ک کسام گعیٌِ ٍیػگی ّبی پبضازاین*ؾؤال اضبفِ: 

 ٍاقؼیت رٌّی ٍ چٌذ هشحلِ ای است (ب                                     هحقق هؿتقل اظ تحقیق اؾت( الف

 ضٍـ قٌبؾی آى قیبؾی ٍ عجقِ ثٌسی قسُ اؾت( ز                                    پسیسُ ّب ٍ هفبّین ٍاقؼی ّؿتٌس( ج

  ساختار طرح تحقیق -دٍمفصل 

 ( 41) تؼییي کٌٌسُ تطیي گبم زض فطآیٌس تحقیق کسام اؾت؟ -8

 ًتیدِ گیطی تحقیق (ز            تذٍیي عشح تحقیق( ج          ضٍـ قٌبؾی تحقیق( ة       اًتربة هَضَع تحقیق( الف

 (42) ؟ًوی قَزهحؿَة کسام گعیٌِ اظ ثرف ّبی یک پطٍپَظال  -9

 آصهَى عشح تحقیق( د               گطزآٍضی زازُ ّب( ج                تؼییي اثعاض اًساظُ گیطی (ة            لِثیبى هؿأ( الف
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 (43) کسام گعیٌِ ٍیػگی ّبی یک ػٌَاى تحقیق ضا ثیبى هی کٌس؟ -11

 وٌی ثیبى کٌسضا ثِ عَض ضثبیس اّساف تحقیق  (ة                                      ثبیس کَتبُ، هرتهط ٍ ؾؤالی ثبقس( الف

 ةٍ  الفگعیٌِ ( ز                             سؤالی تاضذ غیشتایذ کَتاُ، هختػش ٍ ( ج

 (44) زض کسام هطحلِ اظ تحقیق، هحقق تؿلظ ذَز ثط حیغِ ثطضؾی ٍ آگبّی ذَز اظ پیكطفت ّبی اذیط ضا ثِ ًوبیف هی گصاضز؟ -11

 تؼییي خبهؼِ ٍ ًوًَِ تحقیق (ة                                             اضائِ هسل تحقیق( الف

 تٌظین فطضیِ ّب( ز                                                       تحقیق یٌِتشسسی پیط( ج

 (45) لِ هؼوَالً ضخ هی زّس کسام اؾت؟بضـ ثیبى هؿأاقتجبُ هتساٍلی کِ زض هطحلِ ًگ -12

 .لِ ثهَضت ضٍقي ثیبى قسُ ثبقسًکِ هؿأآغبظ هؿألِ قجل اظ آ( الف

 .لِ هجْن ثبقسجییي هؿأیِ ثطای اًدبم ثطضؾی زض حبلی کِ تاضائِ یک تَخ (ة

 .لِ ثی اعالع اؾت، قبثل زضک ثبقسی کِ ثطای فطزی فطّیرتِ کِ اظ هؿأبیّلِ ثب ٍاغُ ػسم اضائِ هؿأ( ج

 ّوِ هَاسد( د

 (45) ؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ  -13

 .لِ ٍ ضٍاثظ ثیي آًْبؾتتغیطّبی انلی ٍ فطػی هطتجظ ثب هؿأفَْهی حبٍی هّط هسل ه( الف

 .سٌیطّب ضا ثیبى هی کٌیک ًظطیِ ّؿتٌس کِ ضٍاثظ ثیي هتغهسل ّب ذالنِ ای اظ  (ة

 .استفادُ اص هذل دس یک پژّص اص غٌا ٍ هطشٍػیت پژٍّص هی کاّذ( ج

 .هسل ًوبیبًگط هکبًیؿن ٍ ؾبذتبض فطضیِ اؾت( ز

 (46) عیٌِ نحیح اؾت؟کسام گ -14

 اظ فطضیِ اؾتفبزُ هی قَز. ،پسیسُ ای اؾت زض تحقیقبتی کِ ثِ زًجبل یبفتي چیؿتی( الف

 .تشای هَضَػاتی کِ تشای ًخستیي تاس سٌجیذُ هی ضَد ٍ هذل استاًذاسدی ٍجَد ًذاسد اص سؤال استفادُ هی ضَد (ب

 .اؾتفبزُ هی قَزثطای تحقیقبتی کِ هسل اؾتبًساضز زاقتِ ثبقٌس اظ ؾؤال ( ج

 .ثطای تحقیق زض هَضز ضاثغِ ػلت ٍ هؼلَلی ٍ ّوجؿتگی زٍ یب چٌس پسیسُ اظ ؾؤال اؾتفبزُ هی قَز( ز
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 (47) زض کسام گعیٌِ اثعاضّبی تحقیق ثِ عَض کبهل ثیبى قسُ اؾت؟*ؾؤال اضبفِ: 

 پطؾكٌبهِ، هكبّسُ، هٌبظطُ، ههبحجِ( الف

 بحجِپطؾكٌبهِ، اؾٌبز ٍ هساضک، هكبخطُ، هه (ة

 پشسطٌاهِ، هطاّذُ،هػاحثِ، اسٌاد ٍ هذاسک( ج

 پطؾكٌبهِ، هكبّسُ، هٌبظطُ، اؾٌبز ٍ هساضک( ز

 (51) ؟نحیح ًیؿتکسام گعیٌِ *ؾؤال اضبفِ: 

 .ضٍایی یک گعاضـ پػٍّكی ثِ نحت ٍ زقت زازُ ّب ٍ اؾتٌجبط حبنل اظ آًْب ٍاثؿتِ اؾت( الف

 کِ اظ اعالػبت آًْب اؾتفبزُ هی قَز ثؿتگی زاضز.ضٍایی یک گعاضـ پػٍّكی ثِ هٌبثغ ٍ هطاخؼی  (ة

 فْشست هٌاتغ، احتشام تِ خَاًٌذُ ٍ تحقیق است.تْیِ هقػَد اص ( ج

 هی ثبقس.ت زقیق ٍ کبهل اظ ّوِ هطاخؼی کِ زض هتي گعاضـ ثِ آًْب اؾتٌبز قسُ اؾت، هقهَز اظ فْطؾت هٌبثغ تْیِ نَض( ز

  اًتخاب هَضَع تحقیق -سَمفصل 

ثِ کسام یک اظ ٍیػگی ّبی هَضَع « آیٌس پػٍّف ػلوی هؿتلعم نطف ٍقت،کَقف هؿتوط ٍ قسضت تحول ثبالؾتفط»ػجبضت  -15

 (53) تحقیق اقبضُ زاضز؟

 هٌبثغ اعالػبتی( ز              ػالقِ پژٍّطگش( ج               ثَزىپػٍّف پصیط  (ة              ثسیغ ثَزى( الف

 (55) ؟هحؿَة ًوی قَزیػگی ّبی هَضَع تحقیق ّبی ظیط اظ ٍ گعیٌِکسام یک اظ  -16

 تَاًبیی ٍ ترهم پػٍّكگط( ز              هٌاتغ حقیقی( ج                اّویت ٍ اٍلَیت (ة           ثِ نطفِ ثَزى( الف

 (58) کسام گعیٌِ آًْب ضا ثیبى هی کٌس؟ ق هوکي اؾت ثب هكکالتی ضٍثطٍ قَز.هحقق زض ٌّگبم یبفتي ازثیبت تحقی -17

 هَضز هغبلؼِ ثب ثْطُ گیطی اظ کلیس ٍاغُ ّبَم هَضَع ْط هفغییت( الف

 قسى تحقیق هی قَز. غٌیهَخت  ،هَضَع ٍ زقیق اظ حَظُتهَض ایٌکِ تدعیِ ٍ تحلیل خعئی  (ة

 ٍاغُ ّب ثِ ؾؤاالت هحقق ثب ثکبضگیطی کلیس ػسم ٍخَز ؾٌس ٍاحس خْت پبؾرگَیی( ج

 گضیٌِ الف ٍ ج.( د
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 (61) ٌِ هٌبثغ اًتربة هَضَع ثِ زضؾتی ثیبى قسُ اؾت؟زض کسام گعی -18

 اؾتفبزُ اظ ایٌتطًت، آهبض ّبی ضؾوی (ة                کتبة ّب، ًكطیبت زٍضُ ای، پبیبى ًبهِ ّب ٍ تحقیقبت زض حبل اًدبم( الف

 وِ هَاسدّ( د                                     آثبض هطخغ، ثطضؾی اٍلَیت ّبی پػٍّكی ؾبظهبى ّب( ج

 (62) ایي هٌجغ کلیس زؾتطؾی ثِ ًتبیح یبفتِ ّبی آذطیي تحقیقبت اًدبم قسُ اؾت ٍ ثِ ًَػی هؼطف کیفیت تحقیق اؾت؟ -19

 آهبض ّبی ضؾوی( ز                       آثبض هطخغ( ج                           ایٌتطًت (ة                       ًطشیات دٍسُ ای( الف

 (68) ّبی ػلوی خسیس .......... هی ثبقس.هْوتطیي هٌبثغ ثطای هكرم کطزى ضًٍساظ یکی  -21

 ًكطیبت زٍضُ ای( ز              کتت هطخغ( ج             اؾتفبزُ اظ ایٌتطًت (ة             اًتطاسات ٍ آهاس ّای سسوی( الف

 (71) ثِ قوبض ًوی ضٍز؟ اًتربة هَضَع تحقیقهٌجغ کسام گعیٌِ اظ هعایبی ایٌتطًت ثؼٌَاى  -21

 .زؾتطؾی ثِ گطٍُ ّبی ًبهؼوَل ًبقی اظ افعایف قبثلیت زیس ٍ کبّف هحسٍزیت ظهبًی ٍ هکبًی آؾبى تط قسى( الف

 .هحقق ٍ پبؾد زٌّسُ ،ّط زٍ عطف ی ثؿیبض ثب اضظـ ثطای تضویي گوٌبم هبًسىاثعاض (ة

 طًتی زًجبل ًوَز.ایٌتیبثی الگَّبی تؼبهل اختوبػی ضا هی تَاى اظ عطیق ضز ( ج

 ّیچکذام( د

 (72) کسام گعیٌِ ثِ عَض کبهل ٍیػگی ّبی یک ػٌَاى پػٍّكی ذَة ضا ثیبى هی کٌس؟*ؾؤال اضبفِ: 

 ٍاضح ٍ آقکبض، کَتبُ ٍ هرتهط، هتوبیع اظ ؾبیطیي، ثسیغ، خصاة، خولِ کبهل ثبقس.( الف

 بقس، قبثلیت اًؼغبف زاقتِ ثبقس.ٍاضح ٍ آقکبض، کَتبُ ٍ هرتهط، خولِ کبهل ًجبقس، هَضز ػالقِ ث (ة

 جزاب، هَسد ػالقِ، داسای اّویت ٍ اٍلَیتگش هحتَیات، کَتاُ ٍ هختػش، تذیغ، ٍاضح ٍ تیاً( ج

 ٍاضح ٍ ثیبًگط هحتَیبت، کَتبُ ٍ هرتهط، خصاة ٍ گیطا، خولِ کبهل ًجبقس، قبثلیت اًؼغبف ٍ اخطائی زاقتِ ثبقس.( ز

  بررسی پیشیٌِ تحقیق -چْارمفصل 

 (76) کسام گعیٌِ نحیح اؾت؟ -22

                                         .ّیچ تحقیقی زض ذأل نَضت ًوی گیطز( ة                                        ّط پػٍّف ثبیس هتکی ثِ زؾتبٍضز ّبی پیكیي ثبقس.( لفا

 ّوِ هَاسد( د                ثِ عَض عجیؼی ّط پػٍّف زض تساٍم پػٍّف ّبی پیكیي ثِ اًدبم هی ضؾس. (ج
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 (78) ؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ  -23

ی ٍ هغبلؼِ ًقبزاًِ پػٍّف ّبیی کِ زض گصقتِ اًدبم قسُ ٍ ثب هَضَع تحقیق اضتجبط هؿتقین ٍ ٌی قٌبؾبیپیكیٌِ هغبلؼبتی یؼ( الف

 غیط هؿتقین زاضز.

 اغَالً پژٍّص اهشی فشدی است ًِ گشٍّی. (ب

 پبیِ ای ثطای هغبلؼبت ثؼسی ذَاّس ثَز. ٍ ّط هغبلؼِ ضوي آًکِ هجتٌی ثط هغبلؼبت قجلی اؾت، ذَز هقسهِ( ج

 تِ ّبی هَضز اًتظبض ضا زض یک هَقؼیت کبضی ٍیػُ ثیبى هی کٌس.كیٌِ هی تَاًس فطضیِ ّبیی ضا اؾتٌتبج کٌس کِ یبفهحقق اظ یک پی( ز

 (78) ؟ثِ قوبض ًوی ضٍزکسام گعیٌِ اظ اّساف ثطضؾی پیكیٌِ تحقیق  -24

 اًتربة هسل هٌبؾت( ز          تسٍیي فطضیِ هٌبؾت( ج           خْت زّی تحقیقبت (ة           اجتٌاب اص دٍس کاسی( الف

 (82؟ )نحیح تط اؾتکسام گعیٌِ زضثبضُ هٌبثغ اعالػبتی زؾت اٍل  -25

 هغبلؼبت ٍ ًَقتِ ّبی اٍلیِ یک عٌع پطزاظ، هحقق یب قبّس ظًسُ زض یک ٍاقؼِ اؾت.( الف

 گضاسش تحقیق، یک ًظشیِ یا تیاًات یک ًاظش است. محاٍی توا (ب

 ثؿیبض فٌی ّؿتٌس.ایي هٌبثغ هفهل اًس ٍ ّوَاضُ ( ج

 کلیِ پبیبى ًبهِ ّب زض ایي عجقِ ثٌسی قطاض هی گیطًس.( ز

 (82) کسام گعیٌِ اظ هٌبثغ اعالػبتی زؾت زٍم ثِ قوبض هی آیس؟ -26

 هقالِ ّای ًطش ضذُ دس دایشُ الوؼاسف ّا (ب                               گعاضـ ّبی تحقیق( الف

 هغبلؼبت تدطثی هٌتكط قسُ زض هدلِ ّب یب ًظبم ّبی ثبظاضیبثی اعالػبت( ز                      ّبی اًسیكوٌساًِ تک ًگبضی( ج

لِ تحقیق هكرم قسُ ٍ ثط حؿت ِ ّب ٍ یب گعاضـ ّبی هطتجظ ثب هؿأزض کسام هطحلِ اظ فطآیٌس ثطضؾی پیكیٌِ تحقیق، هقبل -27

 (85) ضٍـ ٍ اثعاض خسا هی قًَس؟

 تْیِ کتبة قٌبؾی (ة                     ّبی هَضز ًظطی اظ هقبلِ بیخبیبثی ًؿرِ ّ( الف

 عثقِ تٌذی هقالِ ّا( د                                                  گعیٌف هقبلِ هطتجظ( ج

 (91) ؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ زض ذهَل هحتَیبت ّط پیكیٌِ  -28

 لِ تحقیقهَضَع، اّساف، هتغیطّب، گعاضـ هؿأ( الف
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 ضٍـ ّبی اًدبم قسُ، اقتجبّبت احتوبلی، ضٍـ تدعیِ ٍ تحلیل، هَضَع تحقیقگعاضـ  (ة

 خبهؼِ آهبضی، ضٍـ اًتربة خبهؼِ آهبضی، ًتبیح ٍ پیكٌْبزات تحقیق، اّساف تحقیق( ج

 هتغیشّای ًاهشتَط، اتضاس جوغ آٍسی دادُ ّا، تَدجِ تٌذی تحقیق، ػٌَاى تحقیق( د

 (94) بضچَة ًظطی نحیح اؾت؟ی ّبی چکسام گعیٌِ زض هَضز ٍیػگ*ؾؤال اضبفِ: 

 هتغیش ّای هشتثظ تا هَضَع تایذ تِ سٍضٌی ضٌاسایی ٍ هطخع ضًَذ.( الف 

 ضٍقٌی قٌبؾبیی ٍ هكرم قًَس. ثِ هتغیط ّبی ًبهطتجظ ثب هَضَع تحقیق ثبیس  (ة

 ثبیس ثیبى کطز چطا هتغیطّب ثِ یکسیگط هطتجظ ًیؿتٌس.( ج

 ِ ّبی پػٍّكی آتی اؾتَاض کطز.اؾتسالل ّب ضا هی تَاى ثط یبفت( ز

  تذٍیي بیاى هسألِ -پٌجنفصل 

 (113) کسام گعیٌِ زض هَضز ظَْض ًبضؾبیی زاًف ػلوی یک هؿألِ نحیح اؾت؟ -29

 ًبضؾبیی ظهبًی ثطٍظ هی کٌس کِ زض ًتبیح پػٍّف ّبی اًدبم قسُ قکبف قبثل تَخْی ًجبقس.( الف

 .تِ تاضذٍقتی کِ تیي ًتایج چٌذ تشسسی تضاد ٍجَد داض (ب

 نَضت اعالػبت تجییي قسُ ٍخَز زاقتِ ثبقس.ِ ٍقتی یک ٍاقؼیت ث( ج

 ّط ؾِ گعیٌِ ًبزضؾت اؾت.( ز

 (114) ؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ  -31

 .پػٍّف هؿتلعم گطزآٍضی زازُ ّبی تبظُ یب زؾت اٍل اؾت( الف

 .دلیل ػولی تِ پژٍّص تٌیادی هی اًجاهذ (ب

 .اؾتٍ فْویسى ثٌیبزی هیل ثِ زاًؿتي اًگیعُ پػٍّكگط زض پػٍّف ّبی ( ج

 .ی هیبى هتغیطّب ٍ تسٍیي قَاًیي کلی ٍ انَل اؾتثظ ػلّّسف ًْبیی پػٍّف پیسا کطزى ضٍا( ز

 (116) لِ زض قلوطٍ تحقیق کبضثطزی قطاض هی گیطز؟أکسام هؿ -31

 .هسائل هذیشیتی هَجَد کِ هذیش دس پی یافتي ساُ حلی تشای آًْاست( الف
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 ًظطیِ پطزاظی ثْتط ضطٍضی اؾت.کِ زض آًْب ًَػی ضٍقٌگطی هفَْهی ثطای ظهیٌِ ّبیی  (ة

 .هَقؼیت ّبیی کِ زض آًْب هحقق تالـ هی کٌس کِ ثِ عَض تدطثی یک ؾؤال پػٍّكی ضا پبؾد گَیس( ج

 .گعیٌِ الف ٍ ج نحیح اؾت( ز

 (117) ؟ًبزضؾت اؾتلِ پػٍّف أکسام گعیٌِ زض هَضز ٍیػگی ّبی هؿ -32

 .قبثل تؼطیف ثبقسػیٌی ز ٍ هكرم ثبقس ٍ هتغیطّبی آى ثبیس هحسٍ( الف

 .هحققاى دیگش هغالؼِ کشدُ اًذ تشسسی ضَدتاسّا لِ تحقیق تا جایی کِ اهکاى داسد تایذ هَضَػاتی کِ أدس هس (ب

 .یغی ّوبٌّگ ثبقسحلِ ثبیس ثب زاًف ٍ ظهیٌِ ترههی هحقق ٍ اهکبًبت هأهؿ( ج

 .کِ ثط زاًف ثكط ثیبفعایس هغطح قَزلِ تحقیق ثبیس هَضَع هْوی ؿأزض ه( ز

 ( 111)ِ تحقیق اظ اّویت ثطذَضزاض قَز ثبیس ٍیػگی ّبیی زاقتِ ثبقس، کسام گعیٌِ آًْب ضا کبهلتط ثیبى هی کٌس؟ألثطای ایٌکِ هؿ -33

 کوک تِ تذٍیي ًظشیِ، فشاّن کشدى داًص دس یک صهیٌِ خاظ، پیطثشد سٍش ضٌاسی تحقیق( الف

 هؿبئل ضٍظ، افعایف اػتجبض زضًٍی، پیكجطز ضٍـ قٌبؾی تحقیق ضٍقي کطزى ثطذی اظ (ة

 تهوین ًتبیح تحقیقبت قجلی، کوک ثِ تسٍیي ًظطیِ، افعایف اػتجبض زضًٍی( ج

 گعیٌِ ة ٍ ج( ز

 (111)کسام گعیٌِ نحیح اؾت؟ -34

 .تلِ حبٍی اعالػبت خعیی زضثبضُ تحقیقبت اًدبم قسُ ٍ قبثلیت اخطایی آى اؾأیک ثیبى ذَة هؿ( الف

 .تحقیق اؾتهطحلِ قغؼبً آؾبى تطیي   لِ ضٍقي، زقیق ٍ قبثل اخطاأثیبى هؿ (ة

 .یکی اص ٍیژگی ّای عشح پژٍّطی خَب آى است کِ دست ًخَسدُ ٍ اغیل تاضذ( ج

 .ی هبزی ذَز پػٍّكگط اؾتبْألِ پػٍّف ًقف اؾبؾی زاضز اضظقیکی اظ ػَاهلی کِ زض اًتربة هؿ( ز

 (112)؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ  -35

 .ػلن خسیس ضا هی تَاى یک چكن اًساظ ًبتوبم زاًؿت( الف

 .ّسف هغبلؼِ ٍ پػٍّف ػلوی پیسا کطزى خَاة هؿبئل اؾت (ة
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 .پژٍّص ّای ػلوی ّویطِ جَاب هسائل سا دس اختیاس ها قشاس هی دٌّذ( ج

 .لِ ضٍقي ٍ زقیق ٍ قبثل اخطا قبیس هكکل تطیي هطحلِ تحقیق ثبقسأثیبى هؿ( ز

 (115)؟ثِ قوبض ًوی ضٍزِ تحقیق ألهؿ ٍ اضظیبثیکسام گعیٌِ اظ هالک ّبی اًتربة ِ: *ؾؤال اضبف

 ػالقِ پػٍّكی( ز                      قبثلیت اخطا( ج                لِأاسصش اسوی هس (ب             لِأاّویت هؿ( الف

 (118) ثیبى قسُ اؾت؟ ح لِ زض کسام گعیٌِ ثغَض نحیأاقساهبت الظم ثطای ثیبى هؿ*ؾؤال اضبفِ: 

 لِ، تؼشیف هفاّین، تشسسی هفشٍضات تٌیادیأهحذٍد کشدى هس( الف

 لِأطزى هؿک تؼطیف هفبّین، ثطضؾی هفطٍضبت ثٌیبزی، هحسٍز (ة

 لِ، تؼطیف هفبّینأثطضؾی هفطٍضبت ثٌیبزی، هحسٍز کطزى هؿ( ج

 لِ، ثطضؾی هفطٍضبت ثٌیبزیأتؼطیف هفبّین، هحسٍز کطزى هؿ( ز

  تعییي هذل ٍ هتغیرّای تحقیق -ششنفصل 

 (125)کسام ػجبضت نحیح اؾت؟ -36

 .تؼییي هسل ٍ هتغیطّبی تحقیق اظ ضاحت تطیي ثرف ّبی فطآیٌس تحقیق ػلوی اؾت( الف

 .هذل ّا ساٌّوای ػول تحقیق دس پژٍّص ّای کاستشدی ّستٌذ (ب

 .ثعضگتط قیء انلی اؾت ثبظًوَز هسل ( ج

 .یح پػٍّف هی ثبقٌسهسل ّب ضٍقی ثطای کٌتطل ًتب( ز

 (129)؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ زض هَضز ًظطیِ ٍ هسل  -37

 .یک هذل، هحذٍدتش ٍ جضیی تش ٍ خاظ تش اص یک ًظشیِ است( الف

 .یک ًظطیِ، هحسٍزتط ٍ خعیی تط ٍ ذبل تط اظ یک هسل اؾت (ة

 .هؼوَالً هی تَاى ًبزضؾتی یک ًظطیِ ضا اثجبت کطز( ج

 .آى قضبٍت کطز گوطاُ کٌٌسُ ثَزىاى زضثبضُ ًقم، ثیَْزگی یب هی تَ فقظ زض هَضز هسل( ز

 (133)اظ ًظطیِ ٍ هسل ضا ثِ زضؾتی ثیبى هی کٌس؟ کسام گعیٌِ عطح  ٍیلط -38
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 ًظطیِ -ًظبم ػولیبتی -هسل ًظطی -ًظبم نَضی -هسل کلی( الف

 ًظطیِ -هسل کلی -ًظبم ػولیبتی -ًظبم نَضی -هسل ًظطی (ة

 ًظشیِ -ًظام ػولیاتی -ًظام غَسی -هذل ًظشی -هذل کلی( ج

 ًظطیِ -ًظبم ػولیبتی -ًظبم نَضی -هسل کلی -هسل ًظطی( ز

 (141)کسام گعیٌِ نحیح اؾت؟ -39

 .هفَْهی اؾت کِ ثِ آى ثیف اظ زٍ یب چٌس اضظـ یب ػسز اذتهبل زازُ ًوی قَزهتغیط، ( الف

 .قبثل هكبّسُ یب اًساظُ گیطی ًیؿت ،هتغیط (ة

 .ِ یک پژٍّطگش هطاّذُ یا اًذاصُ گیشی هی کٌذ هتغیش هی ًاهٌذٍیژگی ّایی سا ک( ج

 .هتغیط ّب ّوَاضُ کوی ّؿتٌس( ز

 (145)هطثَط ثِ کسام گعیٌِ اؾت؟« هتغیطی اؾت کِ ثیي ّط زٍ هقساض هتَالی آى هقبزیط ثی قوبضی ٍخَز زاضز»ػجبضت  -41

 د( هتغیش کوی پیَستِ                  ج( هتغیط هؿتقل               ة( هتغیط کوی گؿؿتِ   یفی          الف( هتغیط ک

 (146) ایي هتغیط ضا هتغیط پیف ثیٌی هی ًبهٌس؟، زض هغبلؼبت اظ ًَع ّوجؿتگی  -41

 ز( هتغیط کٌتطل کٌٌسُ               ج( هتغیط تؼسیل کٌٌسُ                  ة( هتغیط ٍاثؿتِ            الف( هتغیش هستقل

 (146) ، هتغیطی اؾت کِ هَضز پیف ثیٌی  قطاض هی گیطز؟ایي هتغیط -42

 ز( هتغیط کٌتطل کٌٌسُ                  ج( هتغیط هساذلِ گط                ب( هتغیش ٍاتستِ               الف( هتغیط هؿتقل

هَضز ًظط قطاض هی زّس، ٍلی تأثیط آى  ،هتغیطی اؾت کِ هحقق ثطای اؾتٌتبج اظ ًحَُ تأثیط هتغیط هؿتقل ثِ هتغیط تبثغ*ؾؤال اضبفِ: 

 (151) قبثل کٌتطل یب هكبّسُ هؿتقین ًیؿت؟

 ز( هتغیط کٌتطل کٌٌسُ               ج( هتغیش هذاخلِ گش           ة( هتغیط تؼسیل کٌٌسُ               الف( هتغیط ٍاثؿتِ

 (151) هطاتجی هی ثبقس؟ ؾلؿلِضگطؾیَى ٍ  کٍَاضیبًؽ کٌتطل قبهل تحلیل ایي ًَع *ؾؤال اضبفِ: 

 ز( کٌتطل ّبی تهبزفی             ج( کٌتطل ّبی تحلیلی            ب( کٌتشل ّای آهاسی       الف( کٌتطل ّبی تحقیقی
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  تحقیق بیاى گسارُ ّای -ّفتنفصل 

 (158) اؾتفبزُ هی قَز؟« اؾت چگًَِ»ٍ « چیؿت»، « چِ هی ثبقس»زض ایٌگًَِ ؾؤال ّب هؼوَالً اظ کلوبت  -43

 ػلّیز(                                     تفبٍتیج(                                  ضاثغِ ایة(                          تَغیفیالف( 

 (159) ؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ  -44

 زٍ یب چٌس هتغیط اؾت.ضاثغِ  الف( فطضیِ تحقیق، حسؼ ثرطزاًِ ای زض هَضز 

 .نَضت خولِ اذجبضی ثیبى هی قًَس ٍ ًكبًگط ًتبیح هَضز اًتظبضًسِ ة( فطضیِ ّب ث

 ًوی قَز، ثلکِ ثط اؾبؼ زازُ ّب فقظ تأییس یب ضز هی قَز. اثغبلج( یک فطضیِ ّیچگبُ اثجبت یب 

 ثات یا اتغال هی ضَد.ثد( یک فشضیِ ّیچگاُ تأییذ یا سد ًوی ضَد تلکِ تش اساس دادُ ّا فقظ ا

اظ کسام ًَع ثطضؾی ثْطُ ثطزُ ، لِ هطتجظ هی قًَس ثپطزاظز أثِ تجییي ٍ تؼییي هتغیطّبی هْوی کِ ثِ هؿ ٍقتی هحقق هی ذَاّس -45

 اؾت؟

 ز( ّوِ هَاضزی                    ج( ثطضؾی ٍ تَنیف               ب( تشسس ّوثستگی              الف( ثطضؾی ػلّی

 (161) کسام پطؾف زض ثطضؾی ػلّی کبضثطز زاضز؟ -46

 .الف( آیب اؾتؼوبل زذبًیبت ٍ خَیسى تٌجبکَ ثب ؾطعبى اضتجبط زاضز

 .ة( آیب کبّف ًوطات زاًكدَ ثب ثی ذَاثی اضتجبط زاضز

 .سشعاى هی ضَد ةج( آیا استؼوال دخاًیات هَج

 .ز( آیب افعایف فكبض ذَى هَخت ؾکتِ هغعی هی قَز

ب اؾتفبزُ اظ هحیظ عجیؼی کِ کبضکٌبى زض آى ثِ نَضت عجیؼی هؼلَلی ث -ثطضؾی ّبی اًدبم قسُ ثطای ثطقطاضی ضٍاثظ ػلّی -47

 (164)هی کٌٌس ضا چِ هی ًبهٌس؟ تفؼبلی

 ز( آظهبیف زٍضُ ای                ج( ثطضؾی آظهبیكگبّی            ب( آصهایص هیذاًی         الف( ثطضؾی ّبی هیساًی

ا ثب کٌتطل ثبال ثِ ًوبیف هی گصاضز ٍ حَازث زض هحیغی ؾبذتگی زض خبّبیی نَضت هی گیطز کِ هحقق ضٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلی ض -48

 (166) ضخ هی زّس؟

 ز( ّیچکسام              ج( تجاسب آصهایطگاّی             ة( آظهبیف ّبی هیساًی            الف( ثطضؾی ّبی هیساًی
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ضکٌبى تَلیس، فطٍـ ٍ ػولیبت ضا هَضز ثطضؾی قطاض هسیطی هی ذَاّس الگَّبی اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن ّبی خسیس اعالػبتی ثَؾیلِ کب» -49

 (169) ایي ػجبضت اقبضُ ثِ کسام گعیٌِ ثِ ػٌَاى ٍاحس تدعیِ ٍ تحلیل زاضز؟« زّس

 ز( نٌؼت                                ج( ثرف ّب                                 ب( گشٍّْا                         الف( افطاز

 (176) ؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ زض هَضز ٍیػگی ّبی فطضیِ فِ: *ؾؤال اضب

 .ب( تایذ قاتلیت اًؼغاف داضتِ تاضذ.                                                الف( ثبیس زقیق ٍ ضٍقي ثبقس

 .سضت تجییي ثطذَضزاض ثبقسز( ثبیس اظ ق.                                                      ج( ثبیس آظهَى پصیط ثبقس

 (179) کسام گعیٌِ هٌبثغ فطضیِ ضا کبهلتط ثیبى هی کٌس؟*ؾؤال اضبفِ: 

 فطٌّگ -تحقیقبت آتی -هكبّسُ ٍ تدطثِ -هٌغق -الف( کكف

 تحقیقبت پیكیي -هكبّسُ -قَْز -تدطثِ -اؾتٌتبج -ة( کكف

 تدطثِ -تحقیقبت آتی -فطٌّگ -هٌغق ٍ اؾتٌتبج -ج( کكف ٍ قَْز

 فشٌّگ -تحقیقات پیطیي -هطاّذُ ٍ تجشتِ -هٌغق ٍ استٌتاج -ٍ ضَْد د( کطف

 (182) هطثَط ثِ کسام یک اظ انَل فطضیِ ؾبظی اؾت؟« فطضیِ ثبیس قبثل ثطضؾی ثبقس»ػجبضت *ؾؤال اضبفِ: 

 فطاغت اظ اضظـ( ز                          پژٍّص پزیشیج(                       زقتة(                     نطاحتالف( 

  تعییي ابسار اًذازُ گیری تحقیق -ّشتنفصل 

 (198) ؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ  -51

 اًؼغاف هی تاضذ. لیتالف( اتضاس اًذاصُ گیشی ضاهل سؤاالت، ضاخع ٍ هقیاس، اػتثاس ٍ قات

 .ِ پبؾد آى اًساظُ نفت هَضز اًساظُ گیطی ضا هكرم هی کٌسة( ؾؤال خولِ ای اؾت ک

 س نطیح ٍ ضٍقي ثَزُ ٍ اظ تؼبضیف ػولیبتی هتغیطّب ثِ عَض زقیق تجؼیت ًوبیس.ج( ؾؤال ثبی

 غیط ضا هكرم کٌس.هتز( ّط ؾؤال ثبیس یک ثؼس هتغیط ٍ ّط گطٍُ اظ ؾؤاالت، یک 

 (211) اظ عطیق ایي اثعاض اًساظُ گیطی هی تَاى زاًف، ػالیق، ًگطـ ٍ ػقبیس فطز ضا اضظیبثی کطز؟ -51

 اؾٌبز ٍ هساضک اؾتفبزُ اظز(                      ج( هكبّسُ                        ب( پشسطٌاهِ                 الف( ههبحجِ
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 (213) کسام گعیٌِ نحیح اؾت؟ -52

 .ضا اضائِ هی کٌس تب پبؾد زٌّسُ اظ هیبى آًْب یکی ضا اًتربة کٌسّب هدوَػِ ای اظ گعیٌِ ، پبؾد  -الف( ؾؤال ّبی ثبظ

 .ؾؤال ّبیی ّؿتٌس کِ پبؾد زٌّسُ هی تَاًس پبؾد ضا ثِ اذتیبض ذَز ثیبى کٌس، پبؾد  -تِة( ؾؤال ّبی ثؿ

 پاسخ دٌّذُ هَضغ خَد سا دس هَسد هَضَع تش سٍی یک عیف هطخع هی کٌذ، ج( دس حالت هقیاس چٌذ دسجِ ای 

 زضخِ ای اضائِ هی قَز. ز( ثِ عَض کلی ؾؤال ّبی پطؾكٌبهِ ثِ زٍ نَضت ؾؤال ّبی چٌس خَاثی ٍ ؾؤاالت هقیبؼ چٌس

 (217)؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ زض ذهَل تطتیت اضائِ ؾؤال  -53

 .الف( ؾؤال ّبی اٍلیِ ثبیس خصاة ثَزُ تب پبؾد زٌّسُ ضا ثِ اضائِ پبؾد تطغیت کٌس

 .ة( ؾؤال ّب اظ ؾبزُ تطیي ثِ پیچیسُ تطیي ػطضِ قَز

 .ج( سؤال ّا اص پیچیذُ تشیي تِ سادُ تشیي ػشضِ ضَد

 .ؾؤال ّبیی کِ هوکي اؾت پبؾد زٌّسُ زض خَاة زازى ثِ آًْب اکطاُ زاقتِ ثبقس ثبیس زض آذط پطؾكٌبهِ قطاض گیطز ز(

 ( 211) ؟هحؿَة ًوی قَزکسام گعیٌِ اظ هحبؾي پطؾكٌبهِ  -54

 َ ٍجَد داسد.شٍص اتْام تشای پاسخگاحتوال تب( .                                    ّعیٌِ آى ًؿجتبً پبییي اؾتالف( 

 .ثِ ظهبى کوتطی ثطای پبؾرگَیی ٍ تکویل ًیبظ زاضزز( .             افطاز ظیبزتطی ضا هی تَاًس تحت پَقف قطاض زّسج( 

 (212) زض ایي ًَع ههبحجِ ؾؤال ّب اظ قجل عطاحی قسُ اًس ٍ ّسف کؿت اعالػبت ػویق اظ ههبحجِ قًَسُ اؾت؟ -55

 د( هػاحثِ ًیوِ ساصهاى یافتِ         ج( ههبحجِ آظاز        ( ههبحجِ ؾبظهبى ًیبفتِة        الف( ههبحجِ ؾبظهبى یبفتِ

 ( 213) ؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ  -56

 .ههبحجِ اعالػبت کبهلتطی ضا ًؿجت ثِ پطؾكٌبهِ ثِ هحقق هی زّسالف( 

 .ههبحجِ زض هقبیؿِ ثب پطؾكٌبهِ ًیبظ ثِ ظهبى ٍ ّعیٌِ ثیكتطی زاضزة( 

 .دس هقایسِ تا هػاحثِ داسای اًؼغاف پزیشی تیطتشی استپشسطٌاهِ ج( 

 .ثبضُ ؾؤال ّب ٍ ضفغ اثْبم ضا زاضز زض حبلیکِ زض پطؾكٌبهِ چٌیي ػولی اهکبى پصیط ًیؿتٍههبحجِ اهکبى پطؾیسى زز( 

 (215) هكبّسُ ػجبضت اؾت اظ:*ؾؤال اضبفِ: 
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 .ذالف( ضٌاسایی، ًاهگزاسی، هقایسِ، تَغیف ئ ثثت آًچِ سٍی هی دّ

 .ة( اثعاض گطزآٍضی زازُ ّب ثب ثطقطاضی توبؼ هؿتقین ثب پطؾف قًَسُ

 .ج( ضٍـ هؿتقین ثطای کؿت زازُ ّبی تحقیق ثب ثْطُ گیطی اظ گَیِ ّب اؾت

 گعیٌِ ة ٍ ج.ز( 

 (216) ؟ثِ قوبض ًوی آیسکسام گعیٌِ اظ ضٍـ ّبی ثجت هكبّسُ *ؾؤال اضبفِ: 

 ز( ثجت تطتیت ظَْض               ج( ثجت فبنلِ ثیي زٍ ضفتبض                اى ضشٍعب( ثثت صه             الف( ثجت فطاٍاًی

 ( 231) ؟ثِ حؿبة ًوی آیسکسام گعیٌِ اظ ػَاهل هؤثط ثط اػتجبض زضًٍی *ؾؤال اضبفِ: 

 ز( ثلَؽ              ج( تؼشیف ًاکافی هتغیش ٍاتستِ               ة( اثعاض اًساظُ گیطی             الف( افت آظهَزًی ّب

 (233) کسام گعیٌِ اظ ػَاهل هؤثط ثط اػتجبض ثیطًٍی هی ثبقس؟*ؾؤال اضبفِ: 

 ز( تساذل اػوبل آظهبیكی        آهبضی ضگطؾیَى ج(        ة( پیف آظهَى       الف( اثش تؼاهلی صهاى ٍ ًَع هتغیش ٍاتستِ

  جاهعِ، ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِ گیری -ًْنفصل 

 ( 249) ؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ  -57

 .الف( خبهؼِ گطٍّی اظ افطازًس کِ یک یب چٌس نفت هكتطک زاضًس

 .گَیٌسخبهؼِ زض تحقیق  ة( هدوَػِ اخعایی کِ زاضای حساقل یک نفت یب ٍیػگی هكتطک ثبقٌس ضا 

تشای ج( تِ جاهؼِ ای کِ هحقق افشاد آى سا فقظ تِ خاعش سَْلت دستشسی ٍ تذٍى سػایت اغل ًوًَِ گیشی ػلوی 

 .گَیٌذهی هغالؼات اًتخاب هی کٌذ جاهؼِ ًوًَِ 

ز( خبهؼِ ای کِ هتكکل اظ ّوِ اػضبی ٍاقؼی یب فطضی کِ هحقق ػالقوٌس ثِ تؼوین یبفتِ ّبی پػٍّف ثِ آًْب اؾت ضا خبهؼِ ّسف 

 .هی گَیٌس

ِ اظ ضٍی آى زضثبضُ خبهؼِ اؾتٌجبط هی قَز ًوًَِ ضا........... ٍ اًساظُ ّبیی کاًساظُ ّبی ثسؾت آهسُ زضثبضُ نفبت ٍ هتغیط ّبی  -58

 ( 251) ضا............. هی ًبهٌس.

 پبضاهتط -ز( ػٌهط         قبذم آهبضی -ج( پبضاهتط         ػٌهط -ة( قبذم آهبضی        پاساهتش -الف( ضاخع آهاسی

 ( 252) ؟ثِ قوبض ًوی ضٍزل ًوًَِ گیطی یکسام گعیٌِ اظ زال -59
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 هی قَز.ٍُ ثِ خبی کل خبهؼِ گبّی هوکي اؾت هٌدط ثِ ًتبیح هؼتجطتطی یک گط الف( هغبلؼِ

 .ب( ًوًَِ تشداسی اص لحاػ اقتػادی هقشٍى تِ غشفِ ًیست

 .ج( ًوًَِ ثطزاضی هَخت تؿْیل ٍ تؿطیغ کبض پػٍّف ٍ نطفِ خَیی زض ٍقت پػٍّف هی قَز

 .تط اؾتز( ثطضؾی یک گطٍُ ًوًَِ هؤثطتط ٍ کبضآهستط اظ ثطضؾی یک گطٍُ ثعضگ

 (254)ثِ هدوَػِ ّبی ًبّوپَـ ػٌبنط خبهؼِ گفتِ هی قَز؟  -61

 د( ٍاحذ ًوًَِ تشداسی                      ج( عطح ًوًَِ ثطزاضی                          ة( ًوًَِ                      الف( ػٌهط

 (262)اثط اًتربة قسى ضا زاضًس؟ًَػی ًوًَِ گیطی اؾت کِ زض آى ّوِ اػضبی خبهؼِ تؼطیف قسُ قبًؽ ثط -61

 ة( ًوًَِ گیطی غیط تهبزفی                                                          الف( ًوًَِ گیشی تػادفی

 ز( ًوًَِ گیطی گلَلِ ثطفی                                                           ج( ًوًَِ گیطی اتفبقی

 (263) ؟ثِ قوبض ًوی آیساًَاع ًوًَِ گیطی تهبزفی کسام گعیٌِ اظ  -62

 ز( چٌس هطحلِ ای                           ج( اسٌَتال                       ة( ذَقِ ای                   الف( ؾیؿتوبتیک

 (271؟ )زض ؾغَح هرتلف ثطضؾی یب ثیكتطػجبضت اؾت اظ کبضثطز زٍ ضٍـ ًوًَِ گیطی..........  -63

 د( هضاػف                           ج( هرتلظ                            ة( ذَقِ ای                    ( کٌتطل قسُالف

 (271)ایي ًوًَِ گیطی اظ آهیعـ چٌس قیَُ ثِ هٌظَض افعایف ضطیت زقت ثسؾت هی آیس؟*ؾؤال اضبفِ: 

 ز( هتَالی                            ج( هَاظی                              ب( هختلظ                         الف( هضبػف

زض ایي ًَع ًوًَِ گیطی ثؼس اظ پطؾف اظ ّط ًوًَِ، فطز ًوًَِ ثؼسی هكرم هی قَز ٍ ثِ تسضیح تؼساز ًوًَِ ّب ظیبز *ؾؤال اضبفِ: 

 ( 275) هی قَز؟

 ز( ؾیؿتوبتیک                                 قضبٍتیج(                                ة( ؾْویِ ای                    الف( گلَلِ تشفی

 (281) ؟ًبزضؾت اؾتحدن ًوًَِ یک تحقیق  کسام گعیٌِ زض ذهَل ػَاهل تؼییي اًساظُ*ؾؤال اضبفِ: 

 .الف( هحقق ثبیس ّوَاضُ ًوًَِ ای ثعضگتط اظ آًچِ کِ ٍاقؼبً هی ذَاّس، اًتربة کٌس

 .غیشُ دس هقایسِ تا هغالؼات چٌذ هتغیشُ ّویطِ ًیاصهٌذ ًوًَِ ّای تضسگتشی ّستٌذب( هغالؼات تک هت
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 .ج( نطف ًظط اظ کویت ًوًَِ، کیفیت اًتربة ثؿیبض هْن اؾت

 .ز( ضاُ زیگط اًتربة ًوًَِ، هطاخؼِ ثِ پػٍّف ّبی چبح قسُ اؾت

  اًتخاب رٍش تحقیق -دّنفصل 

 (291) ؟زضؾت اؾتًبپیطاهَى تحقیق کبضثطزی کسام گعیٌِ  -64

 .الف( تحقیقی اؾت کِ ًتبیح آى ثطای تؿْیل ػولیبت اخطایی ٍ یب حل هكکل ثِ کبض هی ضٍز

 .ة( ّسف ایي تحقیق ضقس ٍ ثْتط کطزى یک هحهَل یب ضٍال یک ذسهت اؾت

 .ج( ّذف ایي تحقیق یافتي پاسخ تشای پشسص ّای ػولی است

 .ؼیت ّبی ٍاقؼی اؾتز( ایي تحقیق آظهَى هفبّین ًظطی ٍ هدطز زض هَق

 (291) ثِ تطتیت اًَاع تحقیق اظ ًظط فبیسُ، اخطا ٍ اػتجبض ػلوی ثِ عَض نحیح ثیبى قسُ اؾت؟ زض کسام گعیٌِ -65

 الف( کاستشدی، تٌیادی، هقذهاتی، آصهایطی، اغلی، رٌّی، ػیٌی

 ة( کبضثطزی، ثٌیبزی، اکتكبفی، تَنیفی، ثطآٍضزی، اضظقیبثی، شٌّی

 قسهبتی، آظهبیكی، انلی، تساٍهی، هقغؼیج( شٌّی، ػیٌی، ه

 ز(شٌّی، ػیٌی، اکتكبفی، تَنیفی، ثطآٍضزی، ثٌیبزی، تساٍهی

 (292) ایي تحقیق تٌْب هَقؼیت پسیسُ ضا زض یک ظهبى تَنیف هی کٌس؟ -66

 ز( اکتكبفی                           ج( هقغؼی                          ب( تشآٍسدی                       الف( تَنیفی

 (293) تحقیقی اؾت کِ زض آى ضقس یک پسیسُ زض ظهبى ّبی هرتلف ثطضؾی هی قَز؟ -67

 د(تذاٍهی                             ج( هقغؼی                            ة( تجییٌی                       الف( حبل ًگط

 (294) ؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ  -68

 .ری ثِ زًجبل آى اؾت کِ پسیسُ ای زض گصقتِ چگًَِ ثَزُ اؾتالف( تحقیق تبضی

 .ة( هحقق زض تحقیق آظهبیكی ثِ زًجبل ثْجَز هحسٍزیت ٍ کبؾتی ّبی هغطح قسُ یک فطضیِ هی ثبقس

 .تحقیقبت ػولیبتی ثطای هؿبئل ٍ هكکالتی کِ زض کَتبُ هست ثبیس حل قًَس ثِ کبض هی ضٍزج( 
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 ٍاتظ پذیذُ ّا تا کوک تجشتِ ٍ آصهایص دس دًیای هلوَس ٍ ٍاقؼی ضٌاختِ هی ضًَذ.دس تحقیقات رٌّی، هاّیت ٍ س د(

 (297) ؟ٍخَز ًساضزکسام گعیٌِ زض عجقِ ثٌسی تحقیق پیوبیكی  -69

 ضٍـ زلفی ز(                     سٍش غیش تجشتیج(                       ضٍـ عَلیة(                      ضٍـ هقغؼیالف( 

 (299) کسام گعیٌِ هطاحل پٌدگبًِ اقسام پػٍّكی ثِ تطتیت ثیبى قسُ اؾت؟ زض -71

 ة( ثطًبهِ ضیعی، اخطا، قٌبذت، اضظیبثی، یبزگیطی                   الف( ضٌاخت، تشًاهِ سیضی، اجشا، اسصیاتی، یادگیشی

 ضظیبثی، قٌبذت، ثطًبهِ ضیعی، یبزگیطی، اخطاز( ا                           ج( قٌبذت، اخطا، اضظیبثی، یبزگیطی، ثطًبهِ ضیعی

 (311) ؟ًوی قَزم گعیٌِ اظ هطاحل اًدبم پػٍّف ثِ ضٍـ هغبلؼِ هَضزی هحؿَة کسا*ؾؤال اضبفِ: 

 ز( تسٍیي گعاضـ            ج( تشًاهِ سیضی دادُ ّا         ة( اًدبم ػولیبت هیساًی         الف( ثیبى هؿئلِ ٍ اًتربة هَضز

 (317) کسام گعیٌِ نحیح اؾت؟ِ: *ؾؤال اضبف

 .ضاثغِ ًعزیک ثیي هتغیطّبؾت ًكبى زٌّسُ 1.35تب  1.21زاهٌِ ّوجؿتگی اظ الف( 

 تاالتش اص سغح یک دسغذ هؼٌا داس ّستٌذ.یؼٌی ّوثستگی ّا اص ًظش آهاسی  0..5تا  0..5داهٌِ ّوثستگی اص ب( 

 .ّبی گطٍّی اًدبم زاز ًوی تَاى پیف ثیٌی 1.85تب  1.65ثب ّوجؿتگی زض زاهٌِ ج( 

 .ًكبى زٌّسُ ٍخَز ضاثغِ ًؿجتبً ضؼیفی ثیي هتغیطّبؾت 1.85ّوجؿتگی ثبالتط اظ  ز(

 (323؟ )ًیؿتٍیػگی ّبی تحقیقبت قَم ًگبضی  کسام گعیٌِ اظ*ؾؤال اضبفِ: 

 گی فشد گشاییب( ٍیژ                                                                 الف( زیسگبُ کلی گطا 

 هكبّسُ گط -ز(اؾتفبزُ اظ ضٍـ قطکت کٌٌسُ                                                  پسیساض قٌبذتی -ج( هبّیت کیفی

  جسیِ ٍ تحلیل دادُ ّات -ازدّنیفصل 

 (339) کسام گعیٌِ زض هَضز ثطذَضز ثب پبؾد ّبی ؾفیس پطؾكٌبهِ نحیح اؾت؟ -71

 .ی آى هَضز ضا زض ًظط هی گیطًسالف( اگط هقیبؼ فبنلِ ای ثبقس، اًتربة ًقغِ ًعزیک ٍؾظ ثطا

 .کِ هَقغ تحلیل آًْب ضا ًبزیسُ ثگیطزطای ضایبًِ ایي هؿألِ هٌظَض قَز ة( ث

 .پطؾف ّب اظ گطزًٍِ تحلیل کٌبض گصاقتِ هی قًَس ج( ایٌگًَِ
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 ّوِ هَاسدد(

 (345) سام هطحلِ اؾت؟ی تحلیل ثؼس اظ هطحلِ کس گصاضی کزض ضًٍس آهبزُ ؾبظی زازُ ّب ثطا -72 

 ز( ٍیطایف ٍ تقؿین زازُ ّب            ج( کلیس گصاضی              ب( فْشست تٌذی هتغیشّا      لف( هطتت ؾبظی زازُ ّبا

 (348) کسام گعیٌِ اظ قبثلیت ّبی ًطم افعاض اؼ پی اؼ اؼ هی ثبقس؟-73

 ز( آًبلیع ّبی چٌس هتغیطُ          ؾیج( ضؾن فٌی ٍ هٌْس        ة( هسل ؾبظی       الف( هحاسثِ اًَاع آهاسّای تَغیفی

 (351) زاقتي قبثلیت ًوبیف ٍ آًبلیع هدوَػِ ثعضگی اظ زازُ ّب اظ هعایبی کسام ًطم افعاض اؾت؟ -74

 هیٌی تت ز(                                ج( اس پالس                          ة( لیعضل                    الف( اؼ پی اؼ اؼ

 (355) ؟اؾتؾت ًبزضام گعیٌِ کس -75

 .الف( زازُ ّبی پیَؾتِ هی تَاًٌس ّط هقساضی ثط ضٍی هقیبؼ ػسزی زاقتِ ثبقٌس

 .ة( زازُ ّبی گؿؿتِ هقبزیط ذبنی کِ غبلجبً ػسز نحیح اؾت ضا ثط ضٍی هقیبؼ ػسزی اذتیبض هی کٌٌس

 .ج( دادُ ّای تشتیثی عثقات ّیچ ًَع ًظن ٍ تشتیة عثیؼی ًذاسًذ

 .ؾٌدف فطضیِ ّبیی کِ هتغیط کوی زاضًس اظ آهبض پبضاهتطیک اؾتفبزُ هی قَزثطای  ز(

 (356) کسام گعیٌِ نحیح اؾت؟ -76

 .الف( ثطای ؾٌدف فطضیِ ّب ثب هتغیطّبی کیفی اظ آهبض پبضاهتطیک اؾتفبزُ هی قَز

 .ب( ًشهال تَدى جاهؼِ اص پیص فشؼ ّای آصهَى پاساهتشیک است

 .فطو ّبی آظهَى ًبپبضاهتطیک اؾتج( اؾتقالل زازُ ّب اظ پیف 

 .ز( ؾغح زقت زض آظهَى ّبی ًبپبضاهتطیک ثیكتط اظ آظهَى ّبی آهبضی پبضاهتطیک اؾت

 (358) ؟ًیؿتکسام گعیٌِ اظ هطاحل تْیِ خسٍل تَظیغ فطاٍاًی اػساز عجقِ ثٌسی قسُ  -77

 وَداسد( تشسین ً               ج( تؼییي تؼساز عجقبت              ة( هحبؾجِ فبنلِ عجقبت           الف( ًَقتي عجقبت

 (362) ؟ًیؿت کسام گعیٌِ خعء قبذم ّبی پطاکٌسگی*ؾؤال اضبفِ: 

 ز( اًحطاف هؼیبض                      ج( هیاًِ                            ة( ٍاضیبًؽ                          الف( زاهٌِ تغییطات
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 (368) زاض ثَزى اذتالف هیبًِ ّب زض یک هتغیط آظهَى، ثیي زٍ گطٍُ اضظیبثی هی قَز؟ هؼٌیزض ایي آظهَى *ؾؤال اضبفِ: 

 د( هاى ٍیتٌی                            ج( کبی زٍ                             ة( فطیسهي                          الف( ٍیلکبکؿَى

ایي آظهَى تکبهل یبفتِ آظهَى ػالهت ًوًَِ ظٍخی اؾت کِ تٌْب اظ ػالهت تفبٍت ّبی خفت هكبّسات اؾتفبزُ هی *ؾؤال اضبفِ: 

 (374) کٌس؟

 ز(آظهَى هبى ٍیتٌی               ج( آظهَى کبی زٍ                 هَى فطیسهية( آظ               الف( آصهَى ٍیلکاکسَى

  گارش گسارش تحقیقً -ٍازدّندفصل 

 (411) ثِ ّط هَضَع هحؿَة هی قَز؟ ٍ زضة ٍضٍزیزض هتي انلی گعاضـ تحقیق کبًبل  -78

 لِأز( ثیبى هؿ                         ج( هقذهِ                          ة( نفحِ ػٌبٍیي                             ف( چکیسُال

 (418) ؟ًیؿتکسام گعیٌِ زض فهل اٍل تحقیق ) کلیبت تحقیق ( هغطح  -79

 قلوطٍ تحقیق ز(                  سٍش تحقیقج(                    هسل هفَْهی تحقیقة(                 اّساف تحقیقالف( 

 (414) ؟ًبزضؾت اؾتکسام گعیٌِ زض هَضز قلوطٍ تحقیق  -81

 کت ثِ ػٌَاى تؼییي کٌٌسُ چبضچَة تحقیق ػول هی کٌس.الف( قلوطٍ تحقیق ّوبًٌس هطظ ؾبظهبى ثب قط

 ة( قلوطٍ هَضَػی ثِ ػٌَاى ػبهل هحسٍز کٌٌسُ خوؼیت خبهؼِ هی ثبقس.

 ج( قلوطٍ ظهبًی ، هحسٍزُ ظهبًی ضا پَقف هی زّس.

 ز( قلوطٍ هکبًی ثِ ػٌَاى ػبهل هحسٍز کٌٌسُ خوؼیت خبهؼِ زض ثؼس خغطافیبیی هی ثبقس.

 (411) ِ هَاضزی ثبیس شکط قَز؟ زض چکیسُ تحقیق چ -81

 د( ّوِ هَاسد       ج( خبهؼِ ٍ ًوًَِ ٍ ضٍـ تحقیق        ة( هتغیطّبی هسل ٍ فطضیِ          الف( ػٌَاى ٍ هؿئلِ تحقیق

 (416) ؟ًیؿت تحقیقکسام گعیٌِ اظ اّساف ٍخَز ثرف پیكیٌِ زض گعاضـ  -82

 الف( ثطقطاضی اضتجبط هٌغقی ثیي اعالػبت پػٍّف ّبی قجلی ثب هؿألِ تحقیق

 چبضچَة ًظطی ٍ یب تدطثی هؿألِ تحقیق ة( آقٌبیی ثب 

 ج( اًتخاب هٌاتغ اعالػاتی اص پژٍّص ّای قثلی
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 ز( آقٌبیی ثب ضٍـ ّبی تحقیق هَضز اؾتفبزُ زض پػٍّف ّبی گصقتِ

 (431) ضٍیِ اضائِ پیكٌْبزات تحقیقبتی آیٌسُ ػجبضت اؾت اظ: -83

 .الف( پیكٌْبزات ثط هجٌبی هحسٍزیت ّبی ثَخَز آهسُ زض فطآیٌس تحقیق

 .پیكٌْبزات ثط اؾبؼ هقبیؿِ ًتبیح تحقیق ثب ؾبیط تحقیقبت هكبثِ ة(

 .هعایب ثَخَز آهسُ اظ پػٍّف ّبی قجلیج( پیكٌْبزات ثط هجٌبی 

 .گضیٌِ الف ٍ بد( 

 (432) چگًَگی تٌظین فْطؾت هٌبثغ ثطای کتبة ظیط چبح کسام گعیٌِ اؾت؟ -84

 هحل ًكط، ًبم اًتكبضات الف( ًبم ذبًَازگی، ًبم.، )ؾبل اًتكبض(، ػٌَاى کتبة، چبح چٌسم،

 ًبم ذبًَازگی هحقق، ًبم، )ؾبل ًكط(، ػٌَاى پطٍغُ یب ضؾبلِ، ضؾبلِ زکتطی، ًبم زاًكگبُة( 

 ج( ًبم ذبًَازگی ًَیؿٌسُ، ًبم، )ؾبل ًكط(، ػٌَاى هقبلِ، ًبم فهل ًبهِ، قوبضُ چٌسم، نفحِ چٌس

 ّیچکذامد( 

 (434) پػٍّكی ًیؿت؟ -یخعٍ ؾبذتبض یک هقبلِ ػلو کسام گعیٌِ*ؾؤال اضبفِ: 

 ػٌَاىز(                     ج( ًتبیح ٍ یبفتِ ّب                     هحذٍدیت ّای تحقیقب(                     الف( چکیسُ
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