
 اولین کسی که روش های قیاسی و استقرایی را ترکیب کرد و روش علمی را معرفی نمود، چه کسی بود؟

 ☑ چارلز داروین-1

 فرانسیس بیکن-2

 تاکمن-3

 جان دیویی-4

 

 منظور از اصل امساک گر علم چیست؟

 نظریه علمی باید قابل آزمون باشد-1

 نظریه باید قادر به تبیین مسائل باشد-2

 نظریه باید با دانش پیشین سازگار باشد-3

 ☑ نظریه باید به زبان ساده بیان شود-4

 

 اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب شده تا تاثیر آن بر متغیر دیگر اندازه گیری شود چه نام دارد؟متغییری که توسط پژوهشگر 

 ☑ مستقل-1

 وابسته-2

 کنترل-3

 تعدیل کننده-4

 

 انتخاب موضوع تحقیق تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟

 روش تحلیل طرح تحقیق-1

 روش اجرا و تجربه-2

 ☑ شخصیت و محیط-3



 اجرا انگیزه محقق و روش-4

 

باشد از کدام یک از روش های  81وقتی محققی برای تعریف دانش آموز زرنگ می گوید دانش آموزی است که معدل او باالتر از 

 تعریف استفاده کرده است؟

 ☑ تعریف با استفاده از قید و شرط-1

 تعریف عملیاتی-2

 تعریف با استفاده از مثال-3

 تعریف به وسیله جنس و وجه امتیاز-4

 

 ؟بین متغیرهای تحقیق را نفی میکندک از انواع فرضیه وجود هر گونه تاثیر رابطه یا تفاوت کدام ی

 فرض جهت دار-1

 فرض بدون جهت-2

 ☑ فرض صفر-3

 فرض خالف-4

 

 ؟از نمونه در دسترس برای انجام یک تحقیق کدام گزینه صحیح می باشددر رابطه با استفاده 

 استفاده از نمونه در دسترس یکی از بهترین روش های نمونه گیری است-1

 پاسخ افرادی که از این طریق انتخاب می شوند با نمونه واقعی تفاوتی ندارد-2

 ☑ انتخاب نمونه با این روش از اشتباه های رایج در نمونه گیری برای تحقیق است-3

 پذیری نتایج مطمئن می سازدانتخاب نمونه با این روش محقق را در تعمیم -4

 

 هدف عمده پؤوهش تاریخی چیست؟

 برای عبرت گرفتن از گذشته شالت-1



 ☑ تالش برای کشف آن چیزی است که در گذشته اتفاق افتاد-2

 تالش برای کشف رویدادهای آینده بر اساس تجارت گذشته-3

 تالش برای بازسازی و تجدید حیات گذشته-4

 

 ای تاریخی کدام است؟مهمترین مشکل پژوهش ه

 ☑ بی اعتباری نسبی منابع-1

 نبود بینش عمیق پژوهشگر-2

 بی طرف نبودن پژوهشگر-3

 بی غرض نبودن پژوهشگر-4

 

 محتوای پرسشنامه بستگی به کدام مورد زیر دارد؟

 تعداد پاسخ دهندگان-1

 ☑ هدف پژوهش-2

 نوع سواالت-3

 نظر پژوهشگر-4

 

 در مورد روش آزمایشی و ارتباط آن با روش علمی کدام گزینه صحیح است؟

 روش آزمایشی همان روش علمی است-1

 روش علمی یکی از جنبه ها و فعالیت های روش آزمایشی است-2

 ☑ روش آزمایشی یک از جنبه ها و فعالیتهای روش علمی است-3

 روش آزمایشی به علوم فیزیکی و روش علمی به علوم انسانی مربوط است-4

 



 تاثیر سن عالقه و خستگی مربوط به کدام متغیر مزاحم زیر می گردد؟

 ا اجرای تحقیقرخدادهای هم زمان ب-1

 اجرای پیش آزمون-2

 نحوه اجرای وسایل اندازه گیری-3

 ☑ بلوغ روانی و فیزیولوژیکی-4

 

 کدام طرح تحقیق زیر، از جمله طرح های گسترش یافته از طرح های آزمایشی است؟

 پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل-1

 ☑ پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی-2

 ترلپس آزمون با گروه کن-3

 پس آزمون با یک گروه-4

 

 در کدام یک از طرح های پژوهشی می توان حداکثر کنترل را بر متغیرهای اعتبار بیرونی اعمال نمود؟

 طرح های شبه آزمایشی-1

 طرح های آزمایشی واقعی-2

 طرح های غیر آزمایشی-3

 ☑ طرح های نیمه آزمایشی-4

 

 بین پژوهش های کیفی می باشد؟کدام گزینه نشان دهنده پرکاربردترین روش در 

 همبستگی-1

 ☑ موردی-2

 میدانی-3



 قوم نگاری-4

 

 در علوم تربیتی با استفاده از کدام روش تحقیق می توان به بررسی نیازهای آموزشی پرداخت؟

 تاریخی-1

 ☑ زمینه یابی-2

 آزمایشی-3

 موردی-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


