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  هقذهِ

 . رسد هی ثجت ثِ ٍ ضَد هی کطف جْبى اس اي گَضِ در اي تبسُ هطلت رٍس ّز کِ ّستین ایي ضبّد هب ٍ ّستٌد جدید علوی هطبلت جَي ٍ جست در ّوَارُ داًطوٌداى      

  . گَیٌد هی علوی رٍش آى ثِ کِ کٌٌد هی پیزٍي خَد تحقیق ٍ کبر ثزاي هتداٍل رٍش اسیک کٌٌد هی کبر تجزثی علَم هسبئل ثبرُ در کِ کسبًی

  .کٌٌد هی استفبدُ آى اس خَد، ّبي پزسص ثزاي پبسخ یبفتي ٍ هسبئل حل ثزاي هحققبى هعوَالً کِ هٌطقی، است رٍضی علوی، رٍش    

 علوی رٍش هراحل

 . کٌین حس افتبد هی کِ را اتفبقبتی خَدهبى گبًِ پٌج حَاس اس استفبدُ ثب هب یعٌی : مشاهده (1

 . کٌین یبدداضت ، کزدین یبفت در حَاس اس استفبدُ ثب کِ را اطالعبتی هب ایٌکِ یعٌی : اطالعات آوري جمع (2

 . دّین هی احتوبلی ّبي پبسخ یب ٍ پبسخ آهدُ پیص ثزایوبى کِ سَالی ٍ هسئلِ ثِ هزحلِ ایي در : (سازي فرضیه ) حل راه یا پیشنهاد (3

 . ضَد هی رد یب پذیزفتِ هب فزضیِ ، آسهبیص اًجبم ثب : ها فرضیه آزمایش (4

 . ضَین هطوئي تب کٌین آسهبیص ثبر چٌدیي ثبید پس . دٌّد ًوی جَاة درست ضزایطی در ّب آسهبیص اس ثعضی : آزمایش تکرار(5

 . ضَد هی علوی ي ًظزیِ ثِ تجدیل هب فزضیِ ، رسید ًتیجِ ثِ ٍ ضد ثبثت آسهبیص چٌد اًجبم ثب هب فزضیِ ٍقتی نظریه ی علمی:(6

 پرسص

 . کٌیذ هطخص ضرثذر عالهت ثب را درست گسیٌِ ( الف

 . این دادُ ......... ٍاقع در دّین هی احتوبلی ّبي پبسخ یب ٍ پبسخ آهذُ پیص ثرایوبى کِ سَالی ٍ هسئلِ ثِ ٍقتی (1

 □د(ًظریِ                                 □ج(آزهبیص                               □ة(ًتیجِ گیري                                □الف(فرضیِ 

 ؟ چیست دٌّذ هی اًجبم علوی رٍش در داًطوٌذاى کِ هرحلِ اٍلیي (2

 □د(ًتیجِ گیري             □ج(جوع آٍري اطالعبت                        □ة(ارائِ ي فرضیِ                                □الف(هطبّذُ

 ؟ کٌٌذ استفبدُ علوی رٍش از تَاًٌذ هی کسبًی چِ (3

 □هحققبىد(ّوِ ي                                     □ج(پسضکبى                                 □ة(هٌْذسبى                                □استبداى الف(
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 ؟ گَیٌذ هی چِ علوی رٍش در حَاس توبم از استفبدُ ثب دقیق ثررسی ثِ (4

 □د(هطبّذُ                           □ج(ارائِ ي فرضیِ                      □ة(ًتیجِ گیري                                   □الف(آزهبیص

 ؟ چیست دٌّذ هی اًجبم علوی رٍش در داًطوٌذاى کِ هرحلِ آخریي (5

  د(جوع آٍري اطّالعبت                         □ج(ًتیجِ گیري                        □ة(آزهبیص                                   □الف(فرضیِ

  آٍرد؟ هی رٍي ٍگوبى حذس ٍ جبدٍگري خرافبت، ثِ ثررسی ٍ تحقیق ٍ داًص ٍ علن از استفبدُ جبي ثِ اًسبى گبّی علت چِ ثِ (6

 □د(هفیذ ثَدى ایي رٍش                                       □ج(فقر                            □ة(اججبر                           □الف(کوجَد داًص

 . دّیذ قرار هٌبست ّبي کلوِ خبلی جبّبي در ( ة

 کرد هطبّذُ اٍ . ثَد داغ خَاّرش لیَاى ٍ ثَد ٍلرم علی لیَاى چبي ریخت چبي لیَاى دٍ در را ضکر هقذاري خَاّرش ٍ خَدش ثراي علی (1

 . است ................. یک اٍ گفتِ ایي . ضَد حل زٍدتر داغ هبیعبت در ضکر ضبیذ گفت اٍ ضذ حل سریعتر خَاّرش لیَاى در ضکر کِ

 زهیٌِ در ثرسذ خَدش جَاة ثِ ایٌکِ ثراي پس ثبضذ هطبلعِ رٍش از آى علت ضبیذ کرد فکر ٍ ثَد ضذُ ضعیف ّبیص درس در کوی هحوذ (2

 دراًجبم فعال هحوذ هي ًظر ثِ . کرد یبدداضت را ّرکذام ٍ ( ... ٍ ایٌترًت ، هعلوبى از پرسص ، کتبثخبًِ ) پرداخت ثررسی ثِ هطبلعِ رٍضْبي

 . است ............................... هرحلِ در خَد تحقیق

 . این دادُ ...................... ٍاقع در دّین هی احتوبلی ّبي پبسخ یب ٍ پبسخ آهذُ پیص ثرایوبى کِ سَالی ٍ هسئلِ ثِ ٍقتی (3

 .  ثبضٌذ ............................... قبثل ٍ هٌطقی ثبیذ ّب فرضیِ (4

  . ضَد اًجبم ............................... ثبیذ ّب فرضیِ ًبدرستی یب درستی ثراي (5

  . کٌٌذ هی هٌتطر را خَد تحقیق ............................... علوی رٍش آخر ي هرحلِ در هحققبى(6

 هطخّص کٌیذ.ًبدرست را  ٍ  درست ّبي  جولِ ( ج

 □ًبدرست           □درست  .                       کٌین ثیٌی پیص یب ثسًین سحذ قجل از تَاًین هی را علوی حَادث ٍ اتفبقبت ثیطتر (1

 □ًبدرست           □ درست . خیر یب است درست هب فرضیِ کِ ضَین هطوئي تب کٌین آزهبیص ثبر چٌذیي ثبیذ(2

 □ًبدرست           □ درست . گیریذ هی صَرت آزهبیص اًجبم از قجل علوی هسئلِ یک از گیري ًتیجِ (3

 □ًبدرست           □ درست . ضَد هی اًجبم ّب فرضیِ ًبدرستی یب درستی ثراي ّب آزهبیص(4
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    □ًبدرست           □ درست       . کٌین حس افتبد هی کِ را فبقبتیاتّ خَدهبى پٌجگبًِ حَاس از استفبدُ ثب هب یعٌی هطبّذُ(5

 □ًبدرست           □ درست                                     . ضَد هی هطرح ضذُ آٍري جوع اطالعبت ٍ هطبّذُ اسبس ثر ّب فرضیِ(6

 □ًبدرست           □ درست      . گَیٌذ هی سبزي فرضیِ  است رسیذُ اثجبت ثِ هختلف ّبي آزهبیص ثب کِ علوی هسئلِ یک ًْبیی ًتیجِ ثبرُ در ًظر ثیبى ثِ(7

 □ًبدرست           □ درست   . این کردُ پردازي ًظریِ کٌین هی طرح احتوبلی ّبي پبسخ یب پبسخ آى علت ثراي سپس ٍ کٌین هی هطبّذُ را چیسي کِ ٍقتی(8

 . دّیذ کبهل پبسخ زیر ّبي سَال ثِ ( د

 کٌیذ تعریف را ّب ٍاشُ از کذام ّر (1

  : علن

  : داًطوٌذ یب عبلن

  . ثٌَیسیذ را علوی رٍش هراحل (2

 

 ؟ چِ یعٌی علوی رٍش در هطبّذُ (3

 

 ؟ کرد ثبیذ کبرِ چ علوی رٍش در هطبّذُ از ثعذ (4

 

 ؟ دّذ هی فرضیِ داًطوٌذ یب قهحقّ یک زهبًی چِ (5

 

 ؟ کٌین تکرار ثبر چٌذ را آزهبیص ٍ دّین اًجبم آزهبیص ثبیذ سبزي فرضیِ از ثعذ چرا (6

 

 ؟ ثذّذ ًظریِ ٍ کٌذ گیري ًتیجِ تَاًذ هی هحقق یب داًطوٌذ زهبًی چِ(7

 


