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  اي حائز اهميت است؟  نويس گزارش پژوهشي چه مساله در تنظيم پيش. 1

  لزوم آوردن همه مراحل در گزارش پژوهشي -الف  

  مطابقت روند تدوين گزارش با فهرست مطالب گزارش - ب  

  رعايت تداوم ترتيب زماني انجام مراحل مختلف -ج  

  تقدم پيشگفتار يا مقدمه بر بقيه مراحل گزارش -د  

  به چه معناست؟ » كُشاده« تبان در ساده نويسي، اصطالح در توصيه نويسندة قابوسنامه به كا .2

  يك دست نويسي                         - ب  بافاصله نوشتن                 -الف  

  سادگي نوشتار  -د    روشن و شفاف نوشتن -ج  

  نويس چيست؟ مهمترين كاربرد پيش . 3

  ايجاد زمينه براي نگارش مقدمه - ب  ن كامل                             ايجاد نخستين مت -الف  

  رعايت تمامي موازين ادبي و علمي -د  ايجاد يك متن شسته و رفته                           -ج  

  نويسي، توضيح آن به چه صورتي بهتر است؟ هاي جديد در متن گزارش براي توضيح واژه. 4

  توضيح آن در پرانتز در جلو واژه - ب  حات پاياني                شرح آن در توضي -الف  

  ارجاع خواننده به متون مربوطه -آوردن توضيح در ضميمه ها                                   د -ج  

  كدام مورد درباره وجود دو نقل قول پي در پي درست است؟ . 5

  .                      كرد هر دو نقل قول را مي توان به يكديگر متصل -الف  

  .نقل قول دوم را بايد با تو رفتگي نشان داد - ب  

  .                         هر دو نقل قول با تو رفتگي نمايش داده مي شوند -ج  

  . ميان دو نقل قول را بايد با واژه يا عبارتي جدا كرد -د  

  شود؟ اي استفاده مي نشانهبراي نشان دادن اشتباهات در نقل قول مستقيم از چه . 6

  عالمت سوال  -د  توضيح در پانويس                      -ج  پرانتز       - ب  كروشه                      -الف  

  در زيرنويسي چيست؟ » پ«هاي التين از متن فارسي در حالت و شكل  علت جدا كردن نام. 7

  ان در پانوشت            به دليل ضروري بودن توضيح در مورد اين واژگ -الف  

  .به دليل مشكالتي كه در حروف چيني ايجاد مي نمايد - ب  

  به دليل غير ضروري بودن اين واژه ها در ميان مطالب اصلي                 -ج  

  .به دليل اينكه با توضيحات درون متن اصلي تجانس ندارند -د  

به » گردد داليل و شواهد منطقي و پيوسته به يكديگر،امري معين، ثابت مي نوعي تحقيق  است كه در آن با ارائه« اين تعريف.  8

  شود؟ چه نوع بررسي گفته مي

  توصيفي                          - ب    انتقادي                  -الف  

  استداللي -د    تطبيقي                   -ج  
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  چيست؟» شناختي« هاي  كاربرد بررسي. 9

  اثبات فرضيات مختلف علميتالش براي  -الف  

  .دست آمده گيري از اطالعات به استنتاج و بهره - ب  

  فراهم نمودن متون علمي براي تدوين فرضيات       -ج  

  .ارزيابي و اظهارنظر دربارة محتواي آثار علمي منتشر شده -د    

  اي از كدام علم است؟  شناسي يا متدولوژي شاخه روش. 10

  فيزيك -د  رياضيات                         -ج  منطق   - ب               فلسفه            -الف  

  كند؟ اگوست كنت روند حركتي در متدولوژي يا روش شناسي علوم را به چه چيزي تعبير مي. 11

  هاي مادي هاي خالص به واقعيت از بررسي -الف  

  از شناخت عيني به آگاهي شهودي - ب  

  پيچيدگي متصاعد از كليت متنازل به تفصيل و -ج  

  از تحليل محتوا به پژوهش استداللي -د  

يابي واقعيت امر مورد بررسي معتقد و براي پژوهنده، استقالل انتخاب روش  هاي متفاوت براي دست كدام دانشمند به روش. 12

  قائل است؟

    ماكس وبر      - ب      كارل ماركس            -الف  

  روالن بارت  -د  ژان فوراسيته                 -ج  

هاي مبتني بر قضاياي توجيه ناشدني از  يا مقاومت رواني پژوهنده در مسالة درگير شدن با بررسي» اصل امساك« نظرية . 13

  سوي چه كسي مطرح شد؟

  كانت -د    كوهن                            -ج  اگوست كنت   - ب  اوكهام        -الف  

  اسي به چه معنايي است؟ در روش شن» هرمنوتيكس« اصطالح . 14

  ها تأويل يا تفسير داده  - ب  ها                                        علت شناسي پديده -الف  

  تحليل عيني مطالب علمي  -د  توان آفرينش  و تيز بيني پژوهنده                        -ج  

  كند؟  ي علمي بيان ميها كدام گزينه ديدگاه كارل پوپر را در مورد ويژگي تئوري. 15

  .امري كه همه عاقالن تصديقش كرده و مبناي عيني است -الف  

  .هاي پيش ساخته ذهني يا ايده فيكس است الگوها و كليشه - ب  

  .شود هاي عمومي و قابل تعميم اطالق مي تنها به گزاره -ج  

  .دارند �����  اموري كه نمي توان آنها را به تمام معني اثبات كرد اما قابليت تجربه -د  

  هاي علمي كدام متفكر مطرح ساخت؟ در سده هفدهم ميالدي حضور شك و ترديد را در بررسي. 16

  هابز -د    هگل   -ج  بيكن        - ب  دكارت                    -الف  
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  منظور از منابع درجه اول يا منابع مستقيم چيست؟ . 17

  .منابعي كه بصورت مستقيم به داده هاي قبلي اشاره دارند -الف  

  .هايي دارند منابعي كه بر منابع پيش از خود الزاماً برتري و مزيت - ب  

  .تنظيم شده است ) يا گروهي از مؤلفان(منابعي كه براي نخستين بار توسط يك مولف -ج  

  .دور و ميسور نيستمنابعي كه دسترسي پژوهندگان و مخاطبان به آنها مق -د  

  عنوان يكي از منابع بررسي است؟  به almanacكدام گزينه از ويژگي برجسته المناك . 18

  .           در آن اطالعات به اقليت زباني يا قومي محدود است -الف  

  .ارجاع و استناد به آن محدوديت بسياري دارد - ب  

  .            ر سطح دنيا وجود دارددر آن اطالعاتي تقريباَ درباره همه چيز و د -ج  

  .به دليل مالحظات سياسي دولت ها در مورد اطالعات آن اعتماد چنداني وجود ندارد -د  

  ، به كدام منبع اشاره دارد؟»ي تبليغاتي اسناد چاپي صحافي نشده« اين تعريف . 19

  ها كاتالوگ -د    ها                        بولتن -ج  ها      برگزيده - ب            بروشورها      -الف  

  عنوان يكي از منابع نوشتاري چيست؟ به Monograph منظور از تك نگاري يا . 20

  .نوشته و موضوعي كه تا به حال در مورد آن تحقيق نشده است -الف  

  .متوني كه به صورت بسيار خالصه شده و فشرده تهيه شده است - ب  

  .وشتاري كه  حاوي نتايج بررسي دربارة يك موضوع معين و محدود استن -ج  

  .كند پژوهشي كه مولف با هدفي خاص نقطه نظرهايي را از منابع گردآوري و تنظيم مي -د  

  شود؟ در مطبوعات انگليسي زبان به چه نوع نشرياتي گفته مي journalواژه . 21

  هاي عمومي ماهنامه - ب         هاي عمومي                    روزنامه -الف  

  هاي مختلف هاي تخصصي رشته ماهنامه - هاي مختلف              د هاي تخصصي رشته روزنامه -ج  

  به عنوان يكي از منابع مورد بررسي صحيح است؟ Who‘ s whoكدام گزينه در مورد . 22

  .رود اي به شمار مي نوعي زندگي نامه فردي سالنامه -الف  

  .هاي چاپي  و غير چاپي است از نام و نشان كتاب فهرستي - ب  

  .ها و نهادهاي خصوصي است ها  و خبرهاي مربوط به انجمن حاوي گزارش -ج  

  .هاي مختلف است نوعي زندگي نامة دسته جمعي و عمومي در زمينه -د  

  گيرد؟ مي از سوي دانشنامه ها، با چه هدفي صورت» كتاب سال« انتشار همه ساله كتابي به نام .  23

  درج تغييرات دانشنامه در طول يك سال گذشته                    -الف  

  اطالع رساني و تبليغ براي مطالب دانشنامه - ب  

  انتشار اخبار در مورد امور جاري و وضعيت دانشنامه               -ج  

  ارائه اطالعات عمومي در مورد موضوعاتي خارج از دانشنامه -د  
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  ه مشتمل بر چند نوع است؟واژه نام. 24

  علمي و كاربردي - ب  اكتشافي و شناختي                                      -الف  

  مختصر و مفصل -د  عمومي و تخصصي                                      -ج  

  اي كدام است؟ ترين اقدام در پژوهش كتابخانه طوالني. 25

  دسته بندي اطالعات                           - ب    تدوين                 -الف  

  ها آوري داده جمع -د  طرح مساله                        -ج  

  گردد؟ اي نام مترجم به چه صورتي در برگ كتابشناسي درج مي در آثار ترجمه. 26

  .                      شود نام همه قبل از عنوان منبع نوشته مي -الف  

  .شود دنبال عنوان منبع نوشته مي نام به - ب  

  .گردد بدون ذكر نامي بعد از نام مؤلف درج مي -ج  

  .نام لزومي به درج آن نيست -د  

  شود؟  نام شخصي كه كل متن كتاب چاپ سنگي را در عمل تجديد چاپ سرپرستي كرده، در كجا درج مي. 27

           پس از مولف اصلي      - ب  در نخستين سطر              -الف  

  .شود بطور كلي ذكر نمي -د  پس از عنوان كتاب           -ج  

  آخرين اطالعي كه براي معرفي يك كتاب بر روي برگ كتابشناسي منتقل مي گردد، چيست؟ . 28

  تاريخ انتشار                      - ب  محل انتشار                     -الف  

  نام ناشر -د  نوبت چاپ                      -ج  

  عنوان نسخه اساس قرار مي دهيم؟ در تصحيح نسخه خطي كدام نسخه را به. 29

  .اي كه محل استنساخ آن مشخص باشد نسخه -ب.                      اي كه كاتب آن مشخص باشد نسخه -الف  

      .تر و در دسترس باشد وانااي كه خ نسخه -د.                             تر باشد اي كه از همه قديم نسخه -ج  

  يك از موارد زير در ارجاعات يك مقاله ضروري است؟  كدام. 30

  نام و نام خانوادگي مولف يا مولفان مقاالت            -الف  

  استفاده از ص يا صص در كنار شماره صفحات در مقاالت فارسي - ب  

      در كنار شماره صفحات مجالت التين ppيا   pاستفاده از  -ج  

        ذكر محل انتشار مجله مورد نظر -د  
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