
                            

 زاده قاسم علی سید نویسی گزارش سواالت نمونه

 کد آزمون :

 

 تاریخ آزمون :

 

 زمان پاسخگویی :

 

 کدام جمله زیر حاوی گرته برداری نحوی نادرست است؟

 .الف( پلیس به روی تظاهرات کنندگان شلیک کرد

 .ب( او می خواهد معلم شود

 .ج( این شما هستید که باید به تعهدات خود پایبند باشید

  د( اگرچه هوا ابرای بود، باران نبارید

  

 کدام جمله از نظر عالئم نگارشی )سجاوندی( نادرست است؟

 «.طلب علم، بر هر مسلمانی واجب است»الف( پیامبر اکرم )ص( فرمودند: 

 .ب( مشک آنست که خود ببوید؛ نه آنکه عطار بگوید

 ..ج( نه هر که به قامت مهتر، به قیمت بهتر

  د( آب و باد و خاک و آتش از عناصر اربعه هستند

  

 جدا کردن جمالت معترضه از کدام نشانه زیر استفاده می شود؟ برای

 الف( گیومه

 ب( کمانک یا پرانتز

 ج( ویرگول یا درنگ نما د

  د ( دو خط فاصله

  

 کدام کلمه ای که زیرش خط کشیده شده، صحیح به کار رفته است؟

 .الف( اگر اخالق را رعایت نکنند، مقابله به مثل می کنم



 .موافقت کرده اند که به تبادل اسرا ادامه دهندب( ایران و عراق 

 .ج( مطابق توافق به عمل آمده، دو طرف ملزم به رعایت مقررات شده اند

  د( تحکیم روابط دو ملت نیازمند اهتمام بیشتر است

  

 کدام عبارت یا جمله زیر از نظر به کار بستن عالئم نگارشی نیازمند اصالح نیست؟

 .............د: خبری و فرهنگی و اجتماعی والف( گزارش انواعی دار

 .ب( این سازمان باید مسأله سنخ شناسی )تیپولوژی( انجمن های خصوصی و تخصصی را روشن کند

 !ج( گفت، تا کی این ماجرا ادامه خواهد داشت

  د( رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: بودجه کشور پاسخ گوی حجم تشکیالت دولتی نیست

  

 الی کدام گزینه زیر نادرست است؟ام

 الف( بنابراین

 ب( بی سروسامانیها

 ج( میگوئید

  د( نیکوست

  

 کاربرد کدام ترکیب زیر صحیح است؟

 الف( مثمر ثمر ب( تهویه هوا

 ج( تکمیل نواقص د( تکمیل نقایص

  

 یرود ؟در خالصه نویسی، حذف اجزای زاید و نقل به مضمون بیشتر برای چه نوع متونی به کار م

 الف( مقاالت

 ب( سخنرانیها

 ج ( کتاب و رمان

  د( مصاحبه ها



  

طبق نظریه استادان دانشگاه سلو امریکا، کدام یک از گزینه های زیر، از ویژگی های مهم یک متن 

 خالصه شده به شمار نمی رود؟

 الف( کامل بودن

 ب ( عینی بودن

 ج( کاربردی بودن

  د ( مختصر بودن

  

 چه زمان صورت جلسه ها، جنبه رسمی و قانونی یافته و قابل استناد می شوند؟

 الف( با حضور حداکثر بیش از نیمی از اعضاء

 ب( با امضای اعضای حاضر در جلسه

 ج( با موافقت دو سوم اعضا از مفاد صورت جلسه

  د( تدوین صورت جلسه توسط منشی و دبیر جلسه

  

اداره مخاطب یا نهادی باالتر، پیش تر ارسال شده باشد و بخواهیم به آن هرگاه نامه ای با دستوری از 

 استناد کنیم یا توجه مخاطب را بدان جلب کنیم از کدام اصطالح در نامه نگاری استفاده میشود ؟

 الف( بازگشت به

 ب( عطف به

 ج( پیرو

  د( پاسخ به

  

 به شمار نمی رود؟کدام شرط از شروط زیر، گزینه مناسبی برای تحقق نویسندگی 

 الف( دانش و شناخت مواد

 ب( کارورزی

 . ج( الگو گرفتن از نوشته های پیشینیان

  د( استعداد



  

 در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟« گزارش»معنای درست لغوی 

 الف( ادا کردن

 ب( شرح و تفصیل

 ج( تعبیر خواب

  د( تعبیر کردن و توضیح دادن

  

ای زیر، در مقابل نوشتن محتوای گزارش، وظیفه شکل دهی ساختار گزارش را بر کدام یک از گزینه ه

 عهده دارد؟

 الف( استفاده از منطق مناسب

 ب( دستور مناسب

 ج( رسم الخط مناسب

  د( عالمت گذاری

  

در گزارش های مالی و اجرایی، این اصطالح نشان دهنده وضع مالی یک سازمان، طی یک دوره زمانی 

 معین است؟

 الف( صورت حساب سود و زیان

 ب( ترازنامه

 ج( گزارش عملیات

  د( گزارش سهام

  

در میان گزارش های تحقیقی و پژوهشی، رسیدن به نظریه و نظریه پردازی، هدف غایی کدامیک از 

 انواع پژوهش هاست؟

 الف( پژوهش های کاربردی

 ب( پژوهش های بنیادی

 ج( پروپوزال نویسی



  د( پژوهش های توسعه ای

  

 در فصل اول گزارش، اقدام برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق را چه می نامند؟

 الف( اهداف تحقیق

 ب( مبانی نظری

 ج ( تعریف عملیاتی واژه های تحقیق

  د( پیشینه تحقیق

  

 جوهره تعریف استدالل تمثیلی، در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟

 .یجه می رسدالف( استداللی که از اصل به نت

 .ب( استداللی که از امور جزئی به اصول کلی می رسد

 .ج( حرکت از حکم جزئی به حکم جزئی دیگر

  د( استفاده از قانون کلی مقایسه در جزء و کل

  

 در روش تحلیل محتوا، انگیزه اصلی در نمونه گیری چیست؟

 الف( لزوم عملی کاهش حجم اطالعات برای کنترل کردن آنها

 ب( تهیه فهرست اجزای اسنادی

 ج( دقت در شاخص ها و معیارهای پدیده مورد نظر

  د( اعتبار تحقیق قابل آزمایش و اجرایی شدن آن

  

به عنوان یکی از روش های جمع آوری اطالعات، تماشای یک مسابقه فوتبال، چه « مشاهده»در بحث 

 نوع مشاهده ای است؟

 الف( مشارکتی 

 ب( جزئی نگری

 مشارکتیج( غیر



  د ( مشاهده مقدماتی

  

 در کدام یک از گزینه های زیر، جوهره تعریف مصاحبه انعطاف پذیر آمده است؟

 .الف( چارچوب و حدود پرسش برای مصاحبه گری مشخص است

 .ب( استفاده از پرسش های مشخص با توالی ثابت

 .ج( استفاده از پرسشنامه های باز

  ستاندارد و بستهد( پرسشنامه های مشخص با توالی ا

  

 کدام جمله زیر حاوی گرته برداری نحوی نادرست است؟

 .الف( پلیس به روی تظاهرات کنندگان شلیک کرد

 .ب( او می خواهد معلم شود

 .ج( این شما هستید که باید به تعهدات خود پایبند باشید

 د( اگرچه هوا ابرای بود، باران نبارید

  

 نقطه نظر، برای شروع، در ارتباط با شرایط معادل درست گرته برداری غلط از

 محیطی( کدام است؟

 الف( از دیدگاه، در ابتدا، درباره اوضاع محیطی

 ب( از منظر، برای آغاز، در رابطه با شروط محیطی

 ج( از نظر، در آغاز، در رابطه با، شروط محیطی

  د( نظریه، در ابتدا، درباب، اوضاع محیطی

  

 انتخاب شده از نظر نگارشی و رسم الخطی درست نوشته شده اند؟در کدام گزینه واژگان 

 الف( آیین نگارش، بلیط، طهمورث، عسگر، برهه

 ب( آیینه، بارگزاری، قانون گذار، زاد و ولد، اساس کشی

 ج( حیص بیص، مزبور، پاییز، برسی، بازرسین



  د( بانک سپه، آیین نامه، بحبوحه، سپاسگزار، موجه

  

 

 

 

 

  

 

 


