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پــاسخ صحیحســـــــوالـاتردیف
معلم و مدرسهدانش آموزان هستند. تیساز خالق نهیعامل موثر و زم ................و  .................  (1

پیشنهادهاباشند. یبرخاسته از متن پژوهش و کاربرد دی................... پژوهش با  (2

مشاور تخصصی. دیدانش آموزان فراهم نما یجست و جو و پژوهش را برا یبتواند فضا دی........................... با  (3

 یکاوشگر کردیاست که در روش آموزش علوم با رو یابیابزار ارزش نینافع تر...........................   (4

.ابدی یتحقق م
حیهنر ارائه و توض

درستگردد. یمطرح م یاست که در روش شناس ییاز قسمت ها یکیابزار   (5

ی مواردهمهابزاری که برای انجام پژوهش استفاده می شود باید با کدام مورد متناسب باشد ؟  (6

درستمتناسب باشد. هیسوال و فرض با دیشود با یابزاری که برای انجام پژوهش استفاده م  (7

هیبا هدف و موضوع پژوهش و سوال و فرض دیشود با یاستفاده مابزاری که برای انجام پژوهش   (8

 ها متناسب باشد.
درست

9)  
پژوهش مطرح ی نهیشیپ یعنیدر فصل دوم پژوهش  دیاست که با یاز موارد یکی ینظر اتیادب

 شود.
درست

، یکی از تکنیک های ایده یابی در محور کسب و کار دانش آموزی جشنواره ارتباط اجباری  (10

  .خوارزمی می باشد
درست
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رقابت و مسابقه جادیتوان به ا یم یفارس اتیدر محور ادب یاز اهداف برگزاری جشنواره ی خوارزم  (11

و نخبه پروری اشاره نمود.
نادرست

نادرستشود. تیپژوهش رعا یدر مقدمه  دیاست که با ییاز شاخص ها یکی دنیاز جزء به کل رس  (12

تیدر مقدمه ی پژوهش رعا دیاست که با ییاز شاخص ها یکی دنیرس دنیاز کل به جزء رس  (13

شود.
درست

خالقیت و نوآوریعنوان شده است ؟ یجشنواره خوارزم یکدام مورد از اهداف اصل ریهای ز نهیگز انیاز م  (14

درستباشد. یمکان داوری م نییناظر محور دست سازه ها ، تع فیاز وظا  (15

درست.باشد یم یداور یمستعد برا یروهاین ییناظر محور دست سازه ها شناسا فیاز وظا  (16

17)
توان به توجه به داشته ها و عالئق و توانمندی  یم یدر رابطه با جشنواره خوارزم نیوالد فیاز وظا

در ثبت نام و شرکت در جشنواره و شرکت در جلسات  ارییهم و یهای فرزندشان ، همراه

 .به شرکت در جشنواره اشاره نمود قیو تشو یآموزشگاه

درست

ریبودن و آزمون پذ یابیبودن ، قابل دست یتوان به کاربرد یاهداف پژوهش م یها یژگیاز و  (18

بودن اشاره نمود.
درست

یمساله مطرح م انیاز مواردی است که در قسمت ب یکی های قبلی پژوهش تیاشاره به اهم  (19

شود
نادرست

نادرستشود یمساله مطرح م انیاز مواردی است که در قسمت ب یکیپژوهش  تیاشاره به اهم  (20
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 نادرست شود یمطرح م مقدمهاز مواردی است که در قسمت  یکیپژوهش  تیاشاره به اهم  (21

 تنه یا بدنه کدام است ؟ یجشنواره خوارزم اتیبخش نگارش در محور ادب نیتر یاصل  (22

 درست باشد. یکردن انجام کار پژوهش م نهیو نهاد یفرهنگ ساز یهدف جشنواره خوارزم نیتر یاصل  (23

 فرهنگ سازی و نهادینه کردن انجام کار پژوهش اصلی ترین هدف جشنواره خوارزمی کدام است؟  (24

که قبال انجام گرفته  ییکار با پژوهش ها ی جهینت ی سهیبا مقا یـ پژوهش یاعتبار کار علم  (25

 .ابدی یم شیافزا
 درست

که قبال انجام گرفته  ییکار با پژوهش ها ی جهینت ی سهیبا مقا یـ پژوهش یکار علماعتبار   (26

 .ابدی یم کاهش
 نادرست

 مقایسه ی نتیجه ی کار با پژوهش هایی که قبال انجام گرفته اعتبار کار علمی ـ پژوهشی چگونه افزایش می یابد ؟   (27

جشنواره  یدر محور کسب و کار دانش آموز یابی دهیا یها کیاز تکن یکی ت،یخالق یافسانه ها  (28

 باشد. یم یخوارزم
 نادرست

اگر در نتیجه گیری پژوهش از اطالعاتی خارج از پژوهش و داده های جمع آوری شده استفاده   (29

 نماییم ، چه پیامدی دارد؟ 
 شود . یکار کاسته م یز اعتبار علما

خارج از پژوهش و داده های جمع آوری شده استفاده  یپژوهش از اطالعات رییگ جهیاگر در نت  (30

 ، ................... میینما
 شود . یکار کاسته م یز اعتبار علما

خارج از پژوهش و داده های جمع آوری شده استفاده  یپژوهش از اطالعات رییگ جهیاگر در نت  (31

 شود . یم کاسته کار ی، از اعتبار علم میینما
 درست
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ایستگاه اول سواالت علمی ـ مهارتی محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی امتیاز   (32

 چند امتیاز است؟
امتیاز 50

 امتیاز ایستگاه اول سواالت علمی ـ مهارتی محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی  (33

 امتیاز در نظر گرفته شده است. 50
درست

ش محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی چقدر انجام آزمای ایستگاه دوم امتیاز  (34

است؟
امتیاز 50

امتیاز  50 انجام آزمایش محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی ایستگاه دوم امتیاز  (35

است.
درست

جشنواره خوارزمی  تفسیر نتیجه گیری در محور فعالیت های آزمایشگاهیامتیاز مربوط به   (36

 چقدر است؟
امتیازدو 

37)  
یک امتیاز جشنواره خوارزمی چقدر است؟ کاربرد در محور فعالیت های آزمایشگاهیامتیاز مربوط به 

یک امتیاز  جشنواره خوارزمی کاربرد در محور فعالیت های آزمایشگاهیامتیاز مربوط به   (38

است.
درست

ی خوارزمی ، چقدر  امتیاز مربوط به موضوع گزارش در محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره  (39

 است؟
5/0

...............  یخوارزم یجشنواره  یشگاهیآزما یها تیمربوط به موضوع گزارش در محور فعال ازیامت  (40

است. ازیامت
5/0

 5/0 یخوارزم یجشنواره  یشگاهیآزما یها تیمربوط به موضوع گزارش در محور فعال ازیامت(41

 است. ازیامت
درست
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جشنواره خوارزمی چقدر  نتیجه گیری در محور فعالیت های آزمایشگاهیامتیاز مربوط به   (42

 درنظر گرفته شده است؟
 دو امتیاز

43)  
 یجشنواره خوارزم اتیدر محور ادب یخوان ریتصو یمورد بررس یاز اجزا ریتصو یانتخاب عنوان برا

 است.
 درست

 تصویر خوانی شود. یدر قسمت  .............................. انجام م ریتصو یانتخاب عنوان مناسب برا  (44

 تصویر خوانی انتخاب عنوان مناسب برای تصویر در کدام قسمت انجام می شود؟   (45

 درست شود. یانجام م یخوان ریدر قسمت تصو ریانتخاب عنوان مناسب برای تصو  (46

47)  
جشنواره  اتیدر محور ادب یخوان ریتصو یمورد بررس یاز اجزا ریتصو یانتخاب موضوع برا

 است. یخوارزم
 نادرست

 ی مواردهمه ..…………………شامل ایاز اول یزشیو انگ یانتظارات شناخت  (48

جشنواره نوجوان   یمرحله  از مراحل حضور در محور بازارچه  کسب و کاردانش آموز نیاول  (49

 باشد. یگروه دو نفره م لیتشک یخوارزم
 درست

 یجشنواره خوارزم  یمرحله از مراحل حضور در محور بازارچه  کسب و کاردانش آموز نیاول  (50

 .باشد یسامانه م نیرجوع به سامانه همگام و ثبت نام در ا
 نادرست

 تشکیل گروه دو نفره ؟ است کدام آموزی کاردانش و کسب  اولین مرحله از مراحل حضور در محور بازارچه  (51

 مشاهده آموزش علوم کدام است؟اولین مهارت فرآیندی در   (52



 

7 

 

 مشاهده می باشد. ........................ در آموزش علوم، یندیمهارت فرآ نیاول  (53

 نادرست .است هیو آزمون فرض یساز هیدر آموزش علوم، فرض یندیمهارت فرآ نیاول  (54

55)  
 درست .در آموزش علوم، مشاهده است یندیمهارت فرآ نیاول

 درست مرتبط با موضوع پژوهش باشد ، جامع باشند و تمام موضوع را پوشش دهند. دیاهداف پژوهش با  (56

 نادرست .باشد یپژوهش م نیتریهمان و ایقسمت پژوهش  نیو ضرورت پژوهش مهم تر تیاهم  (57

 درست .شود یپژوهش ذکر م یریگ جهینت ای یانیها در بخش پا هیسواالت و فرض یبحث در مورد همه   (58

59)  
 لیتشک یسینو ریو تصو یخوان ریاز دو قسمت تصو یجشنواره خوارزم اتیمحور ادببخش نوشتار 

 شده است.
 درست

 نادرست شده است. لیتشک یسینو ریقسمت تصو کیاز  یجشنواره خوارزم اتیبخش نوشتار محور ادب  (60

 تصویرخوانی و تصویرنویسی باشد . یم شامل .................... و .................. اتیبخش نوشتار محور ادب  (61

 درست است. یسینو ریو تصو یخوان ریشامل تصو اتیبخش نوشتار محور ادب  (62

 تصویرخوانی و تصویرنویسی باشد؟ یشامل کدام قسمت ها م ات،یبخش نوشتار محور ادب  (63

از  ریشود غ یانجام م ریز یمورد قبول واقع شود آزمون ها یعلوم تجرب ی دهیا کی نکهیا یبرا  (64

........... 
 با انجام مشاهدات فرضیه ها را به اثبات رساند.
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است که آنچه  نیاز آزمون ها ا یکیمورد قبول واقع شود  یعلوم تجرب ی دهیا کی نکهیا یبرا  (65

 شود. ینیب شیمشاهده نشده ، پ
درست

.میکن قیتلف ریتصومتن را با برای باال بردن جذابیت متن سناریو چه کاری می توانیم انجام دهیم ؟  (66

67)  
پو آربرای برداشتن مواد سمی در آزمایشگاه استفاده از کدام وسیله توصیه می شود ؟

برای برداشتن و ریختن حجم معین از مایعات در مقدار کم در آزمایشگاه علوم کدام ابزار مناسب   (68

 است؟
مدرج پتیپ

قیف بوخنرآزمایشگاهی مناسب است؟برای تصفیه سازی و خالص سازی در آزمایشگاه کدام ابزار   (69

جشنواره ی خوارزمی ،  تفسیر نتیجه گیری در محور فعالیت های آزمایشگاهیبرای   (70

 چندامتیاز در نظر گرفته شده است؟
امتیاز 2

بورتبرای تیتراسیون در آزمایشگاه کدام وسیله مناسب است؟  (71

کاغذ صافیکرد؟ استفاده  ابزار و وسیله بایدبرای جدا کردن نشاسته از آب در آزمایشگاه از کدام   (72

از ترکیب متن و تصویر استفاده کنیم.برای جلوگیری از خسته کنندگی متن از چه راهکاری می توان استفاده کرد؟  (73

استفاده از درپوش های محکم برای ظروفبرای ظروف محلول های شیمیایی کدام مورد را باید رعایت کنیم؟  (74

مراکز تولیدی و خدماتیندارد؟ ارتباطی نهاد کدام به  پژوهش ، راهنمایی دانش آموزانبرای کار   (75
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 همه ی موارد برای گرم کردن مواد در آزمایشگاه کدام مورد را باید مورد توجه قرار دهیم؟  (76

 بوته چینی برای گرما دادن شدید و تجزیه و تحلیل مواد کدام وسیله مناسب است ؟  (77

78)  
 کاتوریدس نگه داشتن موادی که خطر جذب گاز دارند کدام ابزار آزمایشگاهی مناسب است ؟برای محفوظ 

امتیاز در  5جشنواره ی خوارزمی ،  نتیجه گیری در محور فعالیت های آزمایشگاهیبرای   (79

 .نظر گرفته شده است
 نادرست

امتیاز در  2جشنواره ی خوارزمی ،  نتیجه گیری در محور فعالیت های آزمایشگاهیبرای   (80

 .نظر گرفته شده است
 نادرست

جشنواره ی خوارزمی ، چند امتیاز نتیجه گیری در محور فعالیت های آزمایشگاهی برای   (81

 در نظر گرفته شده است؟ 
 امتیاز 2

 یا شهیش همزن شود . یاستفاده م..............  ه ازشگایکردن گرما در ظرف در آزما کنواختی یبرا  (82

 درست . شود یاستفاده م یا شهیش همزنه ازشگایکردن گرما در ظرف در آزما کنواختی یبرا  (83

 یا شهیش همزن برای یکنواخت کردن گرما در ظرف در آزمایشگاه کدام ابزار مناسب است ؟  (84

 درست باشد. یر مناسب منبوخ فیاستفاده از ق شگاهیسازی و خالص سازی در آزما هیبرای تصف  (85

 درست .بورت مناسب است شگاهیدر آزما ونیتراسیبرای ت  (86
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87)  
مد نظر قرار  یمحل زندگ ییایخاص جغراف طیشرا دیو نو بودن موضوع پژوهش با دیبرای جد

 .ردیبگ
 درست

 یمحل زندگ ییایخاص جغراف طیشرا رد؟یمد نظر قرار بگ دیو نو بودن موضوع پژوهش کدام مورد با دیبرای جد  (88

89)  
 درست .مییاز درپوش های محکم برای ظروف استفاده نما دیبا ییایمیبرای ظروف محلول های ش

 درست .میو توری نسوز استفاده کن رهیای ، گ شهیاز ظروف ش شگاهیبرای گرم کردن مواد در آزما  (90

 درست شود. یاستفاده م کاتوریبرای محفوظ نگه داشتن موادی که خطر جذب گاز دارند از دس  (91

در   دهیا یطراح یاست که در مرحله  یاز موارد یکی هیو مواد اول یو منابع مال زاتیبرآورد تجه  (92

 .ردیگ یانجام م یمحور کسب و کار دانش آموز
 درست

 درست شود . یمساله مطرح م انیاست که در قسمت ب یاز موارد یکی رهایبرجسته کردن متغ  (93

 نفــر 5تــا  3 کسب و کار چند نفر باشد؟ یمحور بازارچه ها یطرح ها یابیبهتر است تعداد داوران در ارز  (94

 درست مطرح شده است.    یجشنواره خوارزم یها به عنوان هدف اصل افتهی نیاز آخر یریبهره گ  (95

96)  
 ییو انشا وستهیبا استفاده از جمالت به هم پ دیجشنواره با اتیدر محور ادب ریتصو اتیجزئ انیب

 .باشد
 درست

 ییو انشا وستهیاز جمالت به هم پ استفاده باشد ؟ دیجشنواره چگونه با اتیدر محور ادب ریتصو اتیجزئ انیب  (97
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98)  
توان یم اتینگارش در محور ادب یاست که در بخش تنه  ییها وهیاز ش یکیذهن  یساز ایپو

از آن استفاده کرد.
درست

سطر 5تا  3در چند سطر نوشته شود ؟ دیبا  ریتصو امیپ  (99

سطر 5تــا  3...................... نوشته شود . نیب دیبا ریتصو امیپ  (100

درستسطر نوشته شود. 5تا  3در  دیبا ریتصو امیپ  (101

درستاست. اتیمحور ادب یخوان ریاز اجزای تصو یکی ریتصو امیپ  (102

مستعد برای داوری و انتخاب روهایین ییمکان داوری ، شناسا نییداوری و تع طیشرا ینیب شیپ  (103

باشد. یناظر محور دست سازه ها م فیخاص از وظا های داوران مناسب برای داوری
درست

برخاسته از متن پژوهش و کاربردی باشند.پیشنهادهای پژوهش چگونه باید باشند ؟   (104

درست.برخاسته از متن پژوهش و کاربردی باشند دیپژوهش با شنهادهاییپ  (105

از متن پژوهش و کاربردی باشند. برخاستهباشند ؟ دیپژوهش چگونه با شنهادهاییپ  (106

نادرستگردد. یمطرح م یاست که در روش شناس ییاز قسمت ها یکیپژوهش  ی نهیشیپ  (107

درستداشته باشد. دیو تول نیتام تی؛ اثر ، قابل یعنیاثر دست سازه  یساز یتجار  (108

نادرست.گردد دیاز دست سازه تول یادی؛ تعداد ز یعنیاثر دست سازه  یساز یتجار  (109
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داشته باشد. دیو تول نیتام تیاثر قابلیعنی ی چه ؟عنیاثر دست سازه  یساز یتجار  (110

نادرستمطرح شده است. یجشنواره خوارزم یبه عنوان هدف اصل یساز یتجار  (111

نادرستشود. یپژوهش ذکر م یریگ جهینت ای یانیداده ها در بخش پا لیو تحل هیتجز  (112

تولید و خلق یک متن و اجرای آن با خوانشی مناسبترتیب گام ها و اجرای محور ادبیات در کدام گزینه آمده است؟   (113

درستاز آقا و خانم باشند. یقیتلف دیمحور با نیا یطرح ها یابیداوران در ارز بیترک  (114

115)  
معلمان پژوهش در جشنواره ییاز انتظارات اجرا یکی ینیو کارآفر تیکالس های خالق لیتشک

باشد. یم یخوارزم
درست

در شناسنامه طرح در محور بازارچه  دیکه طرح در آن ارائه شده است با یاز غرفه ا یریتصاو  (116

 قرار داده شود. یکسب و کار دانش آموز
درست

درستموثر است. تیخالق جادی، در ا یسینو ریتصو  (117

سطر 25تا  15بین ................................. سطر باشد. دیبا یسینو ریتصو  (118

سطر 25تا  15بین ......................نوشته شود. نیتواند ب یم یسینو ریتصو  (119

درستنوشته شود. سطر 25تا  15بین  نیتواند ب یم یسینو ریتصو  (120

سطر  25تـا  15 نیبتواند در چند سطر باشد ؟ یم یسینو ریتصو  (121
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122)  
یمحسوب م یدر جشنواره خوارزم یفارس اتیمحور زبان و ادب یاز بخش ها یکی یرخوانیتصو

شود.
درست

همراه با عناصر ، رنگ و خطوط بوده و دی، با ردیگ یدانش آموزان قرار م اریکه در اخت یریتصو  (123

تا حدود امکان دور از ابهام باشد.
درست

124)  
شود ، در دو گام  خوانش و نگارش اجرا یداده م یجشنواره خوارزم اتیکه در محور ادب یریتصو

شود. یم
درست

125)  
شود ، در دو گام  ......................... و یداده م یجشنواره خوارزم اتیکه در محور ادب یریتصو

شود. ی...................... اجرا م
خوانش ، نگارش

126)  
همراه با عناصر، رنگ و خطوط بوده و دی، با ردیگ یدانش آموزان قرار م اریکه در اخت رییتصو

مبهم نباشد.
درست

نادرستداشته باشد. یابعاد مشخص دی، باردیگ یدانش آموزان قرار م اریکه در اخت رییتصو  (127

ی باشدابعاد مشخصدارای ؟ داشته باشد دیرا نبا یژگیکدام و رد،یگ یدانش آموزان قرار م اریکه در اخت رییتصو  (128

در دو گام، خوانش ، نگارششود؟ یشود ، چگونه اجرا م یداده م یجشنواره خوارزم اتیکه در محور ادب رییتصو  (129

130)  
شود ، در دو گام خوانش و نوشتار اجرا یداده م یجشنواره خوارزم اتیکه در محور ادب رییتصو

شود. یم
درست

درست.نفر و فرد باشد 5تا  3تعداد داوران بهتر است   (131

فردباشد . ، ............................ دیبا  یتعداد داوران جشنواره خوارزم  (132
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درستفرد  باشد . دیبا  یتعداد داوران جشنواره خوارزم  (133

نادرست.زوج باشد دیبا یتعداد داوران جشنواره خوارزم  (134

است که در روش آموزش علوم با  یابیابزار ارزش نینگرش درون و برون، علم نافع تر تیتقو  (135

 .ابدی یتحقق م یکاوشگر کردیرو
نادرست

به کمک  یا قهیدق10 لمیف کیشده ،در  یو ارائه طرح  جمع آور دیتا تول دهیتمام مستندات از ا  (136

 .شود یم نیراهنما تدو ریدب
درست

به کمک  یا قهیدق20 لمیف کیشده در  یو ارائه طرح جمع آور دیتا تول دهیتمام مستندات از ا  (137

 شود. یم نیراهنما تدو ریدب
نادرست

 یاز مالک ها یکیتواند  یو فرهنگ و هنر، م یکار و فن آور یدرس یتناسب طرح با برنامه   (138

 باشد. یدانش آموز یطرح ارائه شده در بازارچه 
درست

درستاست. یجشنواره خوارزم اتیبخش نگارش در محور ادب نیتر یبدنه اصل ایتنه   (139

نادرستباشد . یفرزندشان م یمال تیحما ،یدر جشنواره خوارزم نیوالد ی فهیتنها وظ  (140

نفره 2 ؟، چندنفر است یخوارزم یجشنواره  یشگاهیآزما یها تیدر محور فعال یدانش آموز یها میت  (141

ی.................... می خوارزم یجشنواره  یشگاهیآزما یها تیدر محور فعال یدانش آموز یها میت  (142

باشند.
نفره 2

 دی، دو نفره با یخوارزم یجشنواره  یشگاهیآزما یها تیدر محور فعال یدانش آموز یها میت  (143

 .باشند
درست
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درستگردد. یمطرح م یاست که در روش شناس ییاز قسمت ها یکیجامعه ی آماری   (144

سطر 10تــا  5......................نوشته شود. نیب دیبا ریتصو اتییجز  (145

درستاست. اتیمحور ادب یخوان ریاز اجزای تصو یکی ریتصو اتییجز  (146

در شناسنامه طرح در محور بازارچه کسب و کار  دیاست که با یاز موارد یکیطرح  اتییجز  (147

 .قرار داده شود یدانش آموز
نادرست

درستسطر نوشته شود . 10تــا  5 نیب دیبا ریتصو اتیجزئ  (148

سطر 10تــا  5جزئیات تصویر در چند سطر باید نوشته شود ؟  (149

150)  
ی نهیشیپ یعنیدر فصل دوم پژوهش  دیاست که با یاز موارد یکیو نقد مطالب  یجمع بند

پژوهش مطرح شود.
درست

درست.شود یاز قطره چکان استفاده م گریجهت اضافه کردن شناساگرها به ماده ای د  (151

قطره چکانشود؟ می استفاده ابزار کدام از دیگر ای ماده به جهت اضافه کردن شناساگرها  (152

ی مواردهمهچارچوب نظری چگونه باید باشد؟   (153

ها آشنا باشد و به هیبا نظر دیبا انشیشود، برای ب انیبا زبان دانش آموز ب دیچارچوب نظری با  (154

.شود انیصورت حرفه ای ب
درست
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چرا مرحله ی مدرسه ای محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره ی خوارزمی ، مهم ترین بخش   (155

 جشنواره است؟
شود. یاز دانش آموزان م یشتریتعداد بچون شامل 

ی مواردهمهچرا همه نمی توانند از خالقیت بهرمند شوند و آن را به ظهور برسانند ؟  (156

داورانمربوط به ............................. است. یکار جشنواره خوارزم نیحساس تر  (157

نادرستاست. دانش آموزانمربوط به  یکار جشنواره خوارزم نیحساس تر  (158

درست.است داورانمربوط به  یکار جشنواره خوارزم نیحساس تر  (159

داورانمربوط به کدام گروه است؟ یکار جشنواره خوارزم نیحساس تر  (160

نادرستجشنواره خوارزمی مربوط به ناظران است.حساس ترین کار   (161

یپژوهش یها افتهیاربست ک کدام است ؟ مفقوده پژوهش در کشور ما یحلقه   (162

نادرستباشد. یاطالعات م یجمع آور یها وهیمفقوده پژوهش در کشور ما مربوط به  ش یحلقه   (163

درستباشد. یم یپژوهش یها افتهیمفقوده پژوهش در کشور ما مربوط به  کاربست  یحلقه   (164

نادرستدانش آموزان عنوان شده است. تیساز خالق نهیعامل موثر و زم مدرسهخانواده و   (165

نادرستدانش آموزان عنوان شده است. تیساز خالق نهیخانواده و معلم عامل موثر و زم  (166
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درستخوانش خوب عنوان شده است. کی یها یژگیاز و یکی یبا احساسات شخص یخداحافظ  (167

شود ، ................. وی منجر م اتیمتن در محور ادب جادیو ا دیکه به تول یریتصو اتیخصوص  (168

نمادها ، رنگ ها و خطوط هستند .
خطوط

شود ، عناصر و نمادها یمنجر م اتیمتن در محور ادب جادیو ا دیکه به تول رییتصو اتیخصوص  (169

. ، رنگ ها و خطوط هستند
درست

درستمی باشد . یجشنواره خوارزم یهدف اصل از یو نو آور تیخالق  (170

درستمطرح شده است. یجشنواره خوارزم یبه عنوان هدف اصل یو نو آور تیخالق  (171

نادرستاست. اتیمحور ادب یخوان ریاز اجزای تصو یکی ریخوانش تصو  (172

داخل شناسنامه ی طرح در محور بازارچه کسب و کار دانش آموزی نیاز به ذکر کدام مورد   (173

 ؟ نیست
جزییات طرح

174)  
مورد  یاست که در فرم سخت افزارجشنواره خوارزم یاز موارد یکی یداشتن راهنما و بسته بند

.ردیگ یقرار م یبررس
نادرست

ارتباط مناسب با پژوهش سراهادانش اموزان برای باال بردن و ارتقاء کیفیت کار خود چه باید بکنند؟   (175

مناسب داشته باشند. یبا پژوهش سراها ارتباط.........................  دیکار خود با تیفیدانش آموزان برای باال بردن و ارتقاء ک  (176
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177)  
مناسب یبا پژوهش سراها ارتباط دیکار خود با تیفیارتقاء کدانش آموزان برای باال بردن و 

داشته باشند.
درست

178)  
مناسب یبا ناظران و داوران ارتباط دیکار خود با تیفیدانش آموزان برای باال بردن و ارتقاء ک

داشته باشند .
نادرست

درستباشد. یشده برای ثبت اثر دانش آموزان م یاز مراکز معرف یکی یدانشکده ی علوم پزشک  (179

نادرستباشد . زیناظر ن تواند یم یداور مسابقات جشنواره نوجوان خوارزم  (180

درستباشد . زیناظر ن تواند ینم یداور مسابقات جشنواره نوجوان خوارزم  (181

نادرست. ندیرا امضا نما یابیقبل از ناظران فرم ارز دیداوران با  (182

درست.ندیرا امضا نما یابیهم زمان باهم فرم ارز دیداوران و ناظران با  (183

درستشود. یپژوهش خوب محسوب م کیاز اضالع مثلث  یکیجشنواره  یپژوهش ریدب  (184

 کار و نهیمتخصص و باتجربه در زم رانیو دب رانیکار و فناوری و فرهنگ و هنر و مد رانیدب  (185

 .بازارچه های کسب و کار انتخاب گردند محور توانند به عنوان داور یفناوری م
درست

جمالت یکدیگر را کامل نمی کنند در ارائه پژوهش در قسمت تعامل و هم اندیشی کدام مورد باعث کسر امتیاز می شود ؟(186

درست .ردیکتاب صورت بگ یاز محتوا یاستفاده حداکثر دینقش محور زبان با یفایدر ارائه در بخش ا  (187

درستاستفاده گردد. ینام و استان ، از کدگذار یآثار به جا یرو دی، با یمسابقه ا یدر ارائه ها  (188



19 

درست.اثر قرار داشته باشد یرو دینبا یو استان ینام و نشان چیه یمسابقه ا یدر ارائه ها  (189

نادرست. در ارزیابی طرح های مدارس پسرانه بهتر است کلیه داوران آقا باشند  (190

191)  
نادرست.های مدارس دخترانه بهتر است کلیه داوران خانم باشنددر ارزیابی طرح 

نادرست.ردیگ یصورت م ازیامت 70با  یحضور یابیمحور پژوهش ارز یابیدر ارز  (192

193)

ست؟یچ "یابیارزش"منظور از  ،یجشنواره خوارزم جیدر اصطالحات را

کند  یاست و مشخص م یآموزش ندیو فرآ ستمیعملکرد س یابیارز

خود را درست انجام داده  ی فهیتا چه حد وظ یآموزش یها استیس

.اند

کاوشگرانه است. کردیبا رو یسنجش عملکردست؟یچ "سنجش"منظور از  ،یجشنواره خوارزم جیدر اصطالحات را  (194

195)  
، درخواست گزارش و دیکار نظارت ، بازد تیفیتوانمند ناظر بر ک یدر اصل تعامل، ابزار ها

باشد . یآمار م افتیدر
درست

ی مواردهمهباشد؟ در اصل تعامل، کدام ابزار توانمند ناظر بر کیفیت کار نظارت می  (196

نادرست ندارند ارلن ته صاف مناسب است. نیکه شکل  مع یحجم جامدات نییتع یعلوم برا شگاهیدر آزما  (197

استوانه مدرج مناسب است................... ندارند  نیکه شکل مع یحجم جامدات نییتع یعلوم برا شگاهیدر آزما  (198

درست ندارند استوانه مدرج مناسب است. نیکه شکل مع یحجم جامدات نییتع یعلوم برا شگاهیدر آزما  (199
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استوانه مدرج در آزمایشگاه علوم برای تعیین حجم جامداتی که شکل معین ندارند کدام ابزار مناسب است ؟  (200

201)  
تواند  از آثار ی، دانش آموز م یجشنواره خوارزم یداور یدر فرم ها یو نوآور تیخالق تمیدر آ

به کار ببرد. یدتریجد کیاستفاده کند و تکن یقبل
درست

202)  
نیحتما از آخر دیدانش آموز با یو نوآوری در فرم های داوری جشنواره خوارزم تیخالق تمیدر آ

.کند استفاده یهای علم افتهی
نادرست

هنر و زیباشناختی چیدمان در فرم نرم افزار جشنواره خوارزمی کدام مورد اهمیت بیشتری دارد ؟در آیتم کیفیت (203

204)  
یشتریب تیاهم یو نوآور تیخالق  یدرفرم  نرم افزار جشنواره خوارزم دمانیچ تیفیک تمیدر آ

دارد.
نادرست

205)  
تیاهم یشناخت ییبایهنر و ز  یدرفرم  نرم افزار جشنواره خوارزم دمانیچ تیفیک تمیدر آ

دارد . یشتریب
درست

درستگردد. یافراد ذکر م یدر زندگ یکاربرد یآموزه ها اتیدر محور ادب ریتصو امیدر بخش پ  (206

نادرستشود. یتوجه م اتییبه جز اتیدر محور ادب ریتصو امیدر بخش پ  (207

ی مواردهمهدر بخش تنه ی نگارش در محور ادبیات از کدام شیوه می توان استفاده کرد ؟  (208

209)  
یها نهیدرک و حس پس زم یعنیتوجه کرد  ریتصو یبه درونه  دیبا ریتصو اتییدر بخش جز

.ریتصو
درست

210)  
یینایکه آن هم فقط از سواد ب ردیگ یصورت م ریتوجه به درونه تصو ر،یتصو اتییدر بخش جز

.ردیگ ینشأت م
نادرست
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درست.ردیزبان ذهن قرار بگ ریتحت تاث دی، زبان بدن با اتیدر بخش خوانش محور ادب  (211

نادرست.ردیزبان ذهن قرار بگ ریتحت تاث دی، زبان بدن نبا اتیدر بخش خوانش محور ادب  (212

213)  
عهده دارند کار فرزند را به یرود اگر تخصص یانتظار م نینامه جشنواره از والد وهیدر بخش ش

.رندیبگ
نادرست

214)  
عهدهدارند کار فرزند را به  یرود اگر تخصص یانتظار م نینامه جشنواره از والد وهیدر بخش ش

.رندیگن
درست

215)  
یپژوهش یراهنما ریرود که ارتباط مستمر با دب یانتظار م نینامه جشنواره از والد وهیدر بخش ش

داشته باشند.
درست

216)  
بداند مواد کار خود را دیدانش آموز با یجشنواره خوارزم یمنابع در فرم داور تیریدر بخش مد

کند . هیاز کجا و چگونه ته
درست

 ویسوال از سنار 5شود  یم دهیسوال پرس 10محور زبان از هر دانش آموز  یدر بخش مصاحبه   (217

 .یسوال عموم 5و 
نادرست

فعل داشته باشد. دیجمله ای است که حتما با ،موضوعست؟ین حیکدام مورد صح اتیدر بخش موضوع نگارش در محور ادب  (218

نادرستداشته باشد.فعل  دیاست که حتما با یموضوع، جمله ا اتیدر بخش موضوع نگارش در محور ادب  (219

درستداشته باشد.ن فعل دیاست که حتما با یموضوع، جمله ا اتیدر بخش موضوع نگارش در محور ادب  (220

نادرست.میخود ندار اتیبه ذهن یو کار میپرداز یم اتییجز انیبه ب اتیدر بخش نگارش محور ادب  (221
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222)  
را که در ذهن یو تمام اتفاقات میندار ریتصو اتییبه جز یکار اتیدر بخش نگارش محور ادب

.میکن یم انیرا ب ردیگ یشکل م
درست

ی مواردهمهدر بیان مسئله کدام مورد باید در نظر گرفته شود ؟   (223

آشنایی با ویژگی های احساسی طرف مقابل ست؟ین حیکدام مورد صح اتیکردن احساسات طرف مقابل، در محور ادب داریدر ب(224

225)

قدرت ارائه داشته باشد و داوران  دیدانش آموز با یدر جشنواره خوارزم ندیفرآ حیو توض نییدر تب

دانش آموز بدون استرس داوران را مجاب  نی. همچنرندینظر بگ در را برای ارائه یعیفضای وس

 کند کار خود را با انرژی ارائه داده است.

درست

رعایت اختصارنگردد؟ تیتواند رعا یگزارش پژوهش کدام مورد م نیدر تدو  (226

نادرست.است و افراد باهوش خالق هم هستند تیتوان گفت ، هوش همان خالق یم تیخالق فیدر تعر  (227

آفرینی می توان گفت که کار آفرینی یعنی با ایده ی اجرایی شده کسب و کاری در تعریف کار   (228

 راه اندازی شود
درست

تولید یک اثر که حاصل تالش های فنی دانش آموز استبه چه معناست؟ "گذاشتن شیبه معرض نما"دست سازه  ،  دیدر تول  (229

دانش آموز است. یفن یاثر که حاصل تالش ها کی دیتول ؛ ................................. یعنی "گذاشتن شیبه معرض نما"دست سازه  ،  دیدر تول(230

231)  
اثر که حاصل تالش های کی دی؛ تول یعنی"گذاشتن  شیبه معرض نما"دست سازه ،  دیدر تول

دانش آموز است. یفن
درست

پیچیدگی و تکنولوژی قویدر نظر گرفته شود ؟ دیدست سازه توسط دانش آموز کدام مورد  نبا دیدر تول  (232
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233)  
و مینی( ببلیحس ششم)تخ یبا تمام حس ها حت دیبا اتیدر محور ادب ریتصو اتییدر جز

.میسیبنو
درست

نادرست.میاستفاده کن لمانیاز تخ دینبا اتیدر محور ادب ریتصو اتییدر جز  (234

235)  
یمحسوب نم یفارس اتیکدام مورد از بخش های محور زبان و ادب ،یجشنواره خوارزم نشیدر چ

شود ؟
تصویرنویسی

در زمان  یحضور مرب ینقش دانش آموزان در محور زبان جشنواره خوارزم یفایا ی طهیدر ح  (236

 .است یمشورت دانش آموزان الزام
نادرست

 ینم حیکدام مورد صح ینقش دانش آموزان در محور زبان جشنواره خوارزم یفایا ی طهیدر ح  (237

 باشد ؟
حضور مربی در زمان مشورت الزامی است.

ارلن  یمحلول گاز ی هیصاف کردن و ته ی، برا یشگاهیشناخت ابزارعلوم آزما ی طهیدر ح  (238

 مناسب است. هیتخل
درست

 ریارلن ما یمحلول گاز ی هیصاف کردن و ته ی، برا یشگاهیشناخت ابزارعلوم آزما ی طهیدر ح  (239

 .مناسب است
نادرست

در حیطه ی شناخت ابزارعلوم آزمایشگاهی ، برای صاف کردن و تهیه ی محلول گازی کدام ابزار   (240

 مناسب است ؟
ارلن تخلیه

241)  
حیوجود دارد ، کدام مورد صح نینامه جشنواره از والد وهیکه در بخش ش یدر رابطه با انتظارات

باشد؟ ینم
به عهده بگیرند.اگر تخصصی دارند کار فرزند را 

داوران باید سواالت خود را در زمان ارائه از دانش آموز بپرسند.؟ نمی باشددر رابطه با زمان داوری کدام گزینه صحیح   (242

از منابع خارجی استفاده گردد. در رابطه با منابع مورد استفاده در پژوهش کدام مورد از اهمیت کمتری برخوردار است ؟(243
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244)  
مشخص دیبا میمستق ریو غ میمنابع مورد استفاده در پژوهش نقل قول های مستقدر رابطه با 

شوند. دیق زیو صفحه ی منابع مورد استفاده ن گردند شوند و سال منابع حتما ذکر
درست

شرکت در رقابت مهم نیستباشد ؟ ینم حیجشنواره کدام مورد صح جهیدر رابطه با نت  (245

است بر  یریو تفس حیتوان گفت استنباط توض یمشاهدات و استنباط م نیب یدر رابطه   (246

 .مشاهدات ما
درست

247)
ست؟ین حیصح نهیمشاهدات و استنباط کدام گز نیدر رابطه ی ب

ممکن است منجر به  میرس یمشاهدات به آن م قیچه که از طر هر

شود. یمفهوم علم کی

خوارزمی ، ترکیب سناریوهای مختلف چه نتیجه در روش جدید محور زبان خارجی جشنواره ی   (248

 ای به دنبال دارد ؟
کل کتاب یذهن دانش آموزان برا یآماده ساز

249)  
پرسش داوران یوقت برا قهیدق 10دانش آموز و  یارائه  یوقت برا قهیدق 10 یدر زمان داور

پرسند. ینم یسوال چیدر نظر گرفته شود و داوران در زمان ارائه از دانش آموز ه دیبا
درست

نادرستسواالت خود را در زمان ارائه از دانش آموز بپرسند . دیداوران با یدر زمان داور  (250

مدنظر  یارتباط موثر با چه کسان ،یدر محور کسب و کار دانش آموز تیموفق یدر شروط الزم برا  (251

 است؟
همه موارد

همه مواردگردد ؟ یی پژوهش کدام مورد ذکر م نهیشیپ یعنیدر فصل دوم پژوهش   (252

را که در ییادعا دیدانش آموز با یدر جشنواره خوارزم ندیفرآ حیو توض نییدر قسمت تب  (253

اثبات برساند. شناسنامه ی کار خود ادعا کرده به
نادرست
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در هیارا یرا برا یعیوس یداوران فضا یدر جشنواره خوارزم ندیفرآ حیو توض نییدر قسمت تب  (254

.رندینظر بگ
درست

255)  
یها و لحن کیبا استفاده از تکن ریشده از تصو دی، متن تول اتیدر قسمت خوانش در محور ادب

شود. یمناسب ارائه م
درست

در قسمت خوانش در محور ادبیات چه کاری صورت میگیرد ؟  (256
ی متن تولید شده از تصویر بااستفاده از تکنیک ها و لحنی ارائه

مناسب

نادرستذکر شوند. یسیو انگل یفارس ریابتدا منابع غ دیدر قسمت منابع با  (257

درستذکر شوند. یابتدا منابع فارس دیدر قسمت منابع با  (258

 هیخارج شدند، دانش آموز پا میاز تنظ شگاهیآزما لی، اگر وسا شگاهیآزما لیدر کاربرد ابزار و وسا  (259

 کند. میآن را تنظ بخواهد خود یاز مرب دیی هفتم با
نادرست

باید بتواند کدام یک از موارد زیر دانش آموز پایه ی هفتم در کاربرد ابزار و وسایل آزمایشگاه ،   (260

را انجام دهد؟
همه موارد

ی اندازه  لهیبتواند صفروس دیی هفتم با هی، دانش آموز پا شگاهیآزما لیدر کاربرد ابزار و وسا  (261

 را مشخص کند. رییگ
درست

تنظیم زاویه دیداست؟ امدهین یخوان ریعناصر خوب برای تصو نهیدر کدام گز  (262

اثر قابلیت تجاری سازی دارد . در جریان آن قرار داشته باشد ، آمده است؟ نیازی نیست  در کدام گزینه موردی که ناظر(263

ایجاز باشد دارای ابهام ونشده است ؟ در کدام گزینه ویژگی عنوان مناسب در تصویر خوانی محور ادبیات ذکر  (264
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از آن ها  یقیتلف ایاز موضوعات کتاب و  یکی( دانش آموزان در خصوص ییدر گام دوم ) تک گو  (265

 کنند. یصحبت م قهیدق 2تا  1
درست

266)  
هر داور یک فرم را برای کار دو دانش آموز پر می کند.؟نمی باشد در گام مصاحبه ی محور زبان کدام گزینه صحیح 

در  یعنیکند  یکار هردانش آموز پر م یفرم را برا کیمحور زبان هر داور  یدر گام مصاحبه   (267

.کل دو فرم
درست

شود. یم دهیسواالت از محتوا و موضوعات کتاب هفتم و هشتم پرسباشد ؟ ینم حیصح نهیدر گام مصاحبه ی محور زبان کدام گز  (268

دانش آموزان عنوان شده تیساز خالق نهیمعلم و مدرسه عامل موثر و زم ت،یدر مبحث خالق  (269

است.
درست

درستمحور به صورت بداهه است. نی، گام اول در ا  یجشنواره خوارزم یسیدر محور زبان انگل  (270

بداههاست................... محور به صورت نی، گام اول در ا  یجشنواره خوارزم یسیدر محور زبان انگل  (271

درست.باشد ی)مونولوگ( م یی،  گام دوم تک گو یجشنواره خوارزم یسیدر محور زبان انگل  (272

273)  
پژوهش در زمینه ایده مورد نظر ؟نمی باشد صحیح گزینه کدام آموزی دانش کار و کسب محور در  در مرحله ی طراحی ایده

در مرحله ی مدرسه و منطقه ای محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره ی خوارزمی ، سواالت   (274

 ؟نباید باشنداز کدام مباحث کتاب هفتم 
زیست شناسی

، سواالت  یخوارزم یجشنواره  یشگاهیآزما یها تیمحور فعال یمدرسه و منطقه ا یدر مرحله   (275

 کتاب هفتم باشند.  یشناس نیو زم یمی، ش کیزیاز مبحث ف دیبا
درست
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، سواالت  یجشنواره ی خوارزم یشگاهیهای آزما تیدر مرحله ی مدرسه و منطقه ای محور فعال  (276

 ی کتاب هفتم نباید باشند.شناس ستیاز مبحث ز
درست

درستاست. یو ذهن  یمشکل و مساله ، مساله : مثبت ، درون ی سهیدر مقا  (277

مساله مثبت استمورد از ویژگی های مساله عنوان شده است ؟در مقایسه ی مشکل و مساله کدام   (278

279)  
دانش آموز با توجه به یجشنواره خوارزم اتیموضوع و عنوان نوشته در محور ادب ی سهیدر مقا

کشد. یم رونیموضوع را از درون آن ب ریتصو امیپ
درست

280)  
امیدانش آموز پ یوقت یجشنواره خوارزم اتیموضوع و عنوان نوشته در محور ادب ی سهیدر مقا

کشد. یم رونیرا از دل آن ب یرا نوشت، عنوان ریتصو
نادرست

در مقایسه ی موضوع و عنوان نوشته، در محور ادبیات جشنواره خوارزمی کدام مورد صحیح است  (281

؟

دانش آموز با توجه به پیام تصویر موضوع را از درون آن بیرون می 

کشد.

خالقیت یک موهبت الهی و همگانی استکدام گزینه صحیح است ؟در مقایسه ی هوش و خالقیت   (282

نادرستاست. ینیو ع یرونی، ب ی: منف مسالهی مشکل و مساله ،  سهیدر مقا  (283

نادرستاست. یو ذهن یی مشکل و مساله ، مشکل : مثبت ، درون سهیدر مقا  (284

درستاست. ینیو ع یرونی، ب یی مشکل و مساله ، مشکل : منف سهیدر مقا  (285

نادرستدارد. ییبه هوش باال ازین یتیهر خالق ت،یی هوش و خالق سهیدر مقا  (286
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287)  
جهت تصفیه و خالص سازی در ازمایشگاه به کار می رود.؟نمی باشددر آزمایشگاه کدام مورد صحیح « مبرد» در مورد ابزار

همه ی مواردباشد ؟ یم  حینقش محور زبان کدام مورد صح یفایدر مورد ارائه در بخش ا  (288

تواند  ی، سنجش و آموزش، سنجش نم یبرنامه درس یدر مورد ارتباط  سه راس مثلث محتوا  (289

 .دهد رییرا تغ یبرنامه درس یمحتوا
نادرست

ازیامت 70حضوری با  یابیارزباشد ؟ ینم حیصح نهیمحور پژوهش کدام گز یابیدر مورد ارز  (290

در پیام تصویر به جزئیات توجه می شود؟نیستدر مورد بخش پیام تصویر در محور ادبیات کدام گزینه صحیح   (291

عدم بهره گیری از زبان غیرکالمی؟نیستدر مورد بخش خوانش محور ادبیات جشنواره خوارزمی کدام مورد صحیح   (292

شود یم هیمسئله تک نیبخش نرم افزار به ا در باشد ؟ ینم حیکدام مورد صح یمنابع در فرم داوری جشنواره خوارزم تیریدر مورد بخش مد(293

نادرستحداقل سه بند داشته باشد. دیتنه حتما با اتینگارش در محور ادب یتنه  یدر مورد بندها  (294

295)  
چهار ایسه  ایدو  ایبند  کیتواند فقط  ی، تنه م اتیدر مورد بندهای تنه ی نگارش در محور ادب

بند باشد.
درست

حداقل سه بند داشته باشد دیحتما با تنهست؟ین حیکدام مورد صح اتیدر مورد بندهای تنه ی نگارش در محور ادب  (296

 نادرست است ؟ نهیکدام گز اتیدر محور ادب ریتصو اتیجزئ انیدر مورد ب(297
تیاهم با یلیخ رینمادها عناصر و خطوط که در تصو یبه برخ توجه

هستند
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 مسئولیت پذیری و ایفای نقش دانش آموز نادرست است ؟ نهیکدام گز یخوارزم یدست سازه ها در جشنواره  ریدر مورد تاث  (298

 می باشددر مورد خالقیت و نوآوری در فرم های داوری جشنواره خوارزمی کدام مورد صحیح   (299

 ؟
 ی مواردهمه

باشد  ینم حیکدام مورد صح یو نوآوری در فرم های داوری جشنواره خوارزم تیدر مورد خالق  (300

 ؟
 استفاده کند یهای علم افتهی نیاز آخر دیآموز حتما با دانش

 ی مواردهمه است؟ حیکدام مورد صح اتیادب در بخش خوانش محور ادب تیدر مورد رعا  (301

زمان را  تمیآ ازیامت قهیدق 1کمتر از   میبدان دیدر مورد زمان ارائه دانش آموزان در محور زبان با  (302

 .دهند یاز دست م
 درست

 قهیدق 6از  شتریو ب قهیدق 1، کمتر از  میبدان دیدر مورد زمان ارائه دانش آموزان در محور زبان با  (303

 ندارد. ازییامت
 درست

 قهیدق 3کمتر از  میبدان دینقش با یفایدر مورد زمان ارائه دانش آموزان در محور زبان در گام ا  (304

 دهند. یزمان را از دست م ازیامت قهیدق 5از  شتریو ب
 نادرست

305)  
 ندارد ازییامت قهیدق 6از  شتریو ب قهیدق 1کمتر از  باشد ؟ یم حیصح نهیدر مورد زمان ارائه دانش آموزان در محور زبان کدام گز

 ؟می باشددر مورد سواالت و فرضیه های پژوهش کدام گزینه صحیح   (306
سواالت و فرضیه های پژوهش باید آزمون پذیر و مبتنی بر همه ی 

 اهداف کلی و جزیی باشند.

باشد  ینم حیصح نهیشود کدام گز تیدر مقدمه ی پژوهش رعا دیکه با ییدر مورد شاخص ها  (307

 ؟
 از جز به کل رسیدن
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308)  
.بایستنداست که دانش آموزان  نیحالت در مصاحبه ا نیبهتر ؟نمی باشد  صحیح مورد کدام در مورد شرایط ارائه ی دانش آموزان در محور زبان

نادرست.میبخوان ستادهیکه حتما ا میبدان دیبا اتیدر مورد صالبت در خوانش در محور ادب  (309

310)  
ینم یخواندن فرق ستادهیا ایکه نشسته  میبدان دیبا اتیدر مورد صالبت در خوانش در محور ادب

کند.
درست

حتما ایستاده بخوانیم.ست؟ین حیکدام مورد صح اتیخوانش در محور ادبدر مورد صالبت در   (311

دانش آموز، اعتماد و عزت نفس یخودباور ؟ در مورد ضرورت جشنواره خوارزمی مطابق با سند تحول بنیادین مهم ترین اصل کدام است  (312

 یاصل ، خودباور نیمهم تر نیادیمطابق با سند تحول بن یدر مورد ضرورت جشنواره خوارزم  (313

 .باشد یدانش آموز، اعتماد و عزت نفس م
درست

معلمان و مدیران؟ نمی باشددر مورد فضای جستجو و پژوهش برای دانش آموزان کدام مورد صحیح   (314

شده باشد رییها بهره گ افتهی نیاز آخر دیبا باشد ؟ ینم حیکدام مورد صح یکار در فرم های داوری جشنواره خوارزم میتعم تیدر مورد قابل(315

ابتدای منابع غیرفارسی بیایند؟نمی باشددر مورد قسمت منابع کدام مورد صحیح   (316

317)  
باشند. یگروه های دانش آموزان امسال سه نفره م ؟نمی باشددر مورد محور زبان انگلیسی جشنواره خوارزمی کدام گزینه صحیح 

نادرستاست. یسیها به انگل وی،  سنار یجشنواره خوارزم یدر مورد محور زبان خارج  (318

درستاست. یبه فارس وی، سنار یجشنواره خوارزم یدر مورد محور زبان خارج  (319
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خالقیت یعنی مطرح کردن یک ایده جدیداست؟ حیصح نهیکدام گز« تیخالق» در مورد مفهوم  (320

321)
است؟ حیصح نهیکدام گز«  ینیکارآفر» در مورد مفهوم  

یعنی راه اندازی کسب و کار جدید بر اساس ایده اجرایی کارآفرینی 

شده

322)  
قابل اجرا یبه طرح دهیا  لیتبد یعننوآوری یاست؟ حیصح نهیکدام گز« ینوآور» در مورد مفهوم

 هیفرض میکه بتوان نیا ی، برا رهایو کنترل متغ نییو تع قیتحق یطراح یندیدر مورد مهارت فرآ  (323

 .میکن نییرا خوب تع رهایمتغ دیبا میکن دییتا ایها را رد 
درست

 یزیمستقل آن چ ری، متغ رهایو کنترل متغ نییو تع قیتحق یطراح یندیدر مورد مهارت فرآ  (324

 .شود یم یریاست که مشاهده و اندازه گ
نادرست

.میثابت نگه دار دیکنترل را با یها ریمتغ در مورد مهارت فرآیندی طراحی تحقیق و تعیین و کنترل متغیرها کدام گزینه صحیح است؟  (325

کنترل را  یها ریمتغ دیبا  رها،یو کنترل متغ نییو تع قیتحق یطراح یندیدر مورد مهارت فرآ  (326

 .میثابت نگه دار
درست

باشد  شیقابل آزمون و آزما دیبا هی، فرض هیو آزمون فرض یساز هیفرض یندیدر مورد مهارت فرآ  (327

. 
درست

ما منطبق  یها با استنباط ها هیفرض ه،یو آزمون فرض یساز هیفرض یندیدر مورد مهارت فرآ  (328

 .باشند یم
نادرست

329)
است؟ حیصح نهیکدام گز رهایو کنترل متغ نییو تع قیتحق یطراح ندییدر مورد مهارت فرآ

را  رهایمتغ دیبا میکن دییتا ایها را رد  ینیب شیپ میکه بتوان نیا برای

.میکن نییخوب تع

.باشندی ها با استنباط های ما منطبق م هیفرض ست؟ین حیصح نهیکدام گز هیسازی و آزمون فرض هیفرض ندییمهارت فرآدر مورد   (330
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331)  
 .میسر و کار دار یریبا ابزار اندازه گ یفیک یدر مشاهده  ؟نیستدر مورد مهارت مشاهدات به صورت کمی و کیفی کدام مورد صحیح 

 تنها، بیان کلیدواژه های بندهاست. ست؟ین حیکدام مورد صح اتینگارش در محور ادب ی جهیدر مورد نت  (332

 محتوای کلی نوشته باشد. ست؟ین حیکدام مورد صح یجشنواره خوارزم اتیی نوشته در محور ادب جهیدر مورد نت  (333

در مورد نکاتی که در ایفای نقش در مرحله ی کشوری در محور زبان باید رعایت شود کدام   (334

 ؟نیستگزینه صحیح 
 تلفظ صحیح با لهجه آمریکایی داشته باشند.

 به صورت کلی بیان شوند. ؟  نادرست استدر مورد ویژگی های اهداف پژوهش کدام مورد   (335

 ی مواردهمه اهمیت است و باید انجام شود؟در مهارت آزمایش کردن کدام مورد حائز   (336

 نادرست . شود یم تیدر دانش آموزان تقو یمهارت مدل ساز  ،یریاندازه گ یندیدر مهارت فرآ  (337

 مشاهدات کمی . در دانش آموزان تقویت می شود....................... در مهارت فرآیندی اندازه گیری،   (338

339)  
 مشاهدات کمی کدام آیتم در دانش آموزان تقویت می شود ؟در مهارت فرآیندی اندازه گیری، 

340)  
 درست . در دانش آموزان تقویت می شودمشاهدات کمی در مهارت فرآیندی اندازه گیری، 

تواند با گسترش  یخود را م یعلم یها افتهیارتباط دانش آموز  یبرقرار یندیدر مهارت فرآ  (341

 ارائه دهد. یمفهوم علم
 نادرست



 

33 

 

 یتواند با ماکت ساز یخود را م یعلم یها افتهیارتباط دانش آموز  یبرقرار یندیفرآدر مهارت   (342

 ارائه دهد.
 درست

................. تواند با  یخود را م یعلم یها افتهیارتباط دانش آموز  یبرقرار یندیدر مهارت فرآ  (343

 ارائه دهد.
 یماکت ساز

یافته های علمی خود را با کدام یک از شیوه در مهارت فرآیندی برقراری ارتباط، دانش آموز   (344

 های زیر می تواند ارائه دهد؟
 ماکت سازی

تواند با گسترش  یخود را م یهای علم افتهیبرقراری ارتباط دانش آموز  ندییدر مهارت فرآ  (345

 ارائه دهد. یمفهوم علم
 نادرست

 یاستفاده از مشاهدات خود الگوها و روابط با داده ها دانش آموز : ریو تفس یریگ جهیدر مهارت نت  (346

 ا کند.دیرا پ
 درست

347)  
 ؟ ستین حیداده ها کدام مورد صح ریو تفس یریگ جهیدر مهارت نت

 یو منطق یعلم جهینت به خود یها هیدانش آموز با اسنفاده از فرض

 برسد

348)  
 یبا شنونده باعث جلب توجه شنونده م چشمیفقط ارتباط  اتیدر هنگام خوانش در محور ادب

 شود.
 درست

349)  
 یبا شنونده باعث جلب توجه شنونده م یفقط ارتباط کالم اتیدر هنگام خوانش در محور ادب

 شود.
 نادرست

 ییها یژگیپرسش چه و نیشود ا یکاوشگری، پرسش طرح م کردیدرابتدای آموزش علوم با رو  (350

 داشته باشد ؟ دیبا
 قابل آزمایش باشد.

 درست دارد. ازیامت 70 یرحضوریغ یابیدرمحور پژوهش ارز  (351
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زیرمعیار 27معیار و  8درمحور پژوهش ارزیابی غیرحضوری براساس چند معیار و زیر معیار انجام می گردد؟  (352

70درمحور پژوهش ارزیابی غیرحضوری چند امتیاز دارد ؟   (353

نادرستدارد. ازیامت 40 رحضورییغ یابیدرمحور پژوهش ارز  (354

355)  
در محور پژوهش در جشنواره یدر دانش آموزان از اهداف اصل یپرسشگر هیکردن روح یدرون

مطرح شده است. یخوارزم
درست

356)  
پژوهش عنوان یانیدر بخش پا تیمحدود کیبه عنوان  تواند یم نداشتن به کتابخانه یدسترس

شود.
نادرست

357)  
پژوهش عنوان یانیدر بخش پا تیمحدود کیبه عنوان  تواند ینم نداشتن به کتابخانه یدسترس

شود.
درست

358)  
دالیل تشابه یا تفاوت نتایج به دست آمده با پژوهش های قبلی در بخش پایانی یا نتیجه گیری

پژوهش ذکر می شود.
درست

نقش در محور زبان  یفایاست که در بخش ا ییاز کتاب ها  یکی یسیبه انگل یسیانگل یکشنرید  (359

 .ردیدانش آموزان قرار بگ اریدر اخت دیبا
درست

مدیران................................. هستند. یبا ادارات در جشنواره خوارزم هیرابطان اول  (360

مدیرانکدام گروه هستند؟ یبا ادارات در جشنواره خوارزم هیرابطان اول  (361

درستهستند. رانیمد یبا ادارات در جشنواره خوارزم هیرابطان اول  (362
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 نادرست .ناظران هستند. یبا ادارات در جشنواره خوارزم هیرابطان اول  (363

364)  
مطرح  یدر محور پژوهش در جشنواره خوارزم یاز اهداف اصل دیبه دستاوردهای جد دنیرس

 شده است.
 نادرست

365)  
جشنواره  اتیدر بخش خوانش محور ادب دیاست که با یاز نکات یکیآهنگ و فراز و فرود  تیرعا

 انجام شود. یخوارزم
 درست

 درست گردد. یمطرح م یاست که در روش شناس ییاز قسمت ها یکیروش پژوهش   (366

367)  
نباشد  یباشد ، مبهم و طوالن جازیو بدون ا حی؛ صر یعنیروشن و قابل فهم بودن موضوع پژوهش 

. 
 درست

 ی مواردهمه روشن و قابل فهم بودن موضوع پژوهش یعنی چه؟   (368

 ینیکارآفر .ی .................... می باشدجشنواره نوجوان خوارزم یاصل کردیرو  (369

 درست است. ینی، کارآفر یجشنواره نوجوان خوارزم یاصل کردیرو  (370

 نادرست در جامعه است. یرونق اقتصاد جادیا یجشنواره نوجوان خوارزم یاصل کردیرو  (371

 کارآفرینی ست؟یچ یجشنواره نوجوان خوارزم یاصل کردیرو  (372

تسلط کامل به  دیاست که معلمان پژوهش مدارس با یاز نکات یکیجشنواره  ییزمان بندی اجرا  (373

 آن داشته باشند.
 درست
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 درست باشد. یم قهیدق 10تا  7 نیپژوهش ب یارائه  یشده برا نییزمان تع  (374

 دقیقه 10تا  7بین  ؟ زمان تعیین شده برای ارائه ی پژوهش چند دقیقه است  (375

 نادرست باشد. یم قهیدق 12تا  8 نیشده برای ارائه ی پژوهش ب نییزمان تع  (376

 نادرست .دقیقه در نظر گرفته شده است 5زمان مناسب برای قسمت مصاحبه ی محور زبان   (377

 نادرست .در نظر گرفته شده است قهیدق 8محور زبان  یقسمت مصاحبه  یزمان مناسب برا  (378

 دقیقه 3 ی محور زبان چند دقیقه در نظر گرفته شده است ؟زمان مناسب برای قسمت مصاحبه   (379

 درست در نظر گرفته شده است. قهیدق 3زمان مناسب برای قسمت مصاحبه ی محور زبان   (380

381)  
شود و در سخت افزار  یم یاست که فقط در بخش نرم افزار بررس یتمیدر نصب تنها آ یسادگ

 وجود ندارد.
 درست

 درست است. تیخالق زانیاز عوامل موثر در م یکیسطح دانش و مهارت   (382

 فارسی ..........................  باشد. دیحتما با ویسنار  (383

 درست باشد .  یفارس دیحتما با ویسنار  (384

 درست باشند. ییوجز یبر همه ی اهداف کل یمبتن دیپژوهش با کیها ی  هیسواالت و فرض  (385
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درستباشند. ریآزمون پذ دیپژوهش با ی یکها هیسواالت و فرض  (386

نادرستباشند . ییبر اهداف جز یفقط مبتن دیپژوهش با کی یها هیسواالت و فرض  (387

سه مهارت فرآیندی مرتبط که در بحث آموزش علوم و جشنواره خوارزمی حائز اهمیت است،   (388

 کدامند؟
استنباط ی،نیب شیمشاهده  ، پ

نادرستشود. یپژوهش خوب محسوب م کیاز اضالع مثلث  یکینامه جشنواره  وهیش  (389

390)  
تسلط کامل به آن دیاست که معلمان پژوهش مدارس با یاز نکات یکینامه ی جشنواره  وهیش

داشته باشند.
درست

ارائه آن  یطرح از مالک ها یظاهر یجلوه ها تیرعا جهیانبوه طرح، نت دیدر تول یصرفه اقتصاد  (391

.است
نادرست

ارائه  یبودن طرح از مالک ها میتعم تیقابل تیرعا جهیانبوه طرح، نت دیدر تول یصرفه اقتصاد  (392

 آن است.
درست

میتعم تیقابلصرفه اقتصادی در تولید انبوه طرح، نتیجه رعایت کدام یک از مالک های ارائه طرح است؟  (393

معلم و مدرسهدانش آموزان کدام مورد است ؟ تیساز خالق نهیعامل موثر و زم  (394

395)  
اتیدر بخش خوانش محور ادب دیاست که با یاز نکات یکی یکالم ریاز زبان غ رییعدم بهره گ

انجام شود. یجشنواره خوارزم
نادرست

396)  
یاست که فقط در بخش نرم افزار بررس یتمیمتناسب با ادعای دانش آموز تنها آ حیعملکرد صح

ندارد. وجود شود و در سخت افزار یم
نادرست
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 درست است. اتیمحور ادب یخوان ریاز اجزای تصو یکی ریعنوان تصو  (397

 نادرست باشد . دیو جد جازیدارای ابهام، ا دیبا یخوان ریعنوان مناسب در تصو  (398

 یدانش آموز یبازارچه  یاست  که در مستندات حسابدار یو فروش از موارد دیخر یفاکتورها  (399

 .مستندات ارائه گردد ریهمراه با سا دیبا
 درست

مستندات حسابداری در  از مواردی است که در انیو سود و ز اتیو فروش، مال دیخر فاکتورهای  (400

 مستندات ارائه گردد. ریهمراه با سا دیبا بازارچه ی دانش آموزی
 درست

مرتبط هستند که در بحث آموزش علوم و  یندی، استنباط سه مهارت فرآ ینیب شی، پ هیفرض  (401

 .است تیحائز اهم یجشنواره خوارزم
 نادرست

 افزایش عزت نفس و خودباوری فرم های خودارزیابی در آموزش علوم ، کدام مورد را موجب می شود؟  (402

 نادرست گردد . یم جادیدانش آموزان با ورود به گروه همساالن ا یجستجو و پژوهش برا یفضا  (403

 نادرست است.  یرقابت ییفضا ینوجوان خوارزم یجشنواره  یفضا  (404

 درست گردد. یم جادی، مقاالت و افراد با تجربه ا نترنتیپژوهش برای دانش آموزان با افضای جستجو و   (405

آن  دیانبوه آن صرفه اقتصادی داشته باشد و امکان تول دیتول نکهیا یعنیبودن طرح  میقابل تعم  (406

 در بازار تجاری ممکن باشد.
 درست

407)  
ها بهره  افتهی نیاز آخر دیبا یعنی،  یجشنواره خوارزم یداور یکار در فرم ها میتعم تیقابل

 شده باشد. یریگ
 نادرست
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 موضوع ، مقدمه ، بدنه ، نتیجه ....................................هستند.اتیدر محور ادب یسینو ریتصو یقسمت ها  (408

409)  
از سواالت مطرح شده داوران از دانش آموزان در  یکیشده برای انجام پروژه  هیمواد ته متیق

 باشد. یم یخوارزم فرم سخت افزار درجشنواره
 درست

410)  
 جداکردن دو مایع که با هم آمیخته نشده باشند. کاربرد ابزار دکانتور در آزمایشگاه کدام است ؟

نقش در  یفایاست که در بخش ا ییهفتم و هشتم از کتاب ها  ی هیزبان پا یدرس یکتاب ها  (411

 .ردیدانش آموزان قرار بگ اریدر اخت دیمحور زبان با
 درست

 کپسول چینی کدام ابزار آزمایشگاهی برای گرم و خشک کردن مواد و تبلور در حرارت های پایین کاربرد دارد؟  (412

 مواردهمه ی  کدام کتاب ها در بخش ایفای نقش در محور زبان باید در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد؟  (413

 رعایت حق تقدم و تاخر ؟ نمی شود کدام گزینه ، زیرمعیار ارائه ی کیفیت محسوب   (414

 موضوع پژوهش ما چه اهمیتی دارد. ؟ نمی باشدکدام گزینه از اهداف مورد نظر در اهمیت و ضرورت پژوهش   (415

 شود یفقط در مقابل ناظر انجام م رحضورییغ داوری ست؟یحضوری ن ریاز تفاوت های داوری حضوری و غ نهیکدام گز  (416

شود ،  یمنجر م اتیمتن در محور ادب جادیو ا دیکه به تول رییتصو اتیاز خصوص نهیکدام گز  (417

 باشد؟ ینم
 ریی تصو اندازه

418)  
 اضافه کردن مقدار زیاد آب مقطر به ظرف یا محلول ؟نمی باشدیا آبفشان « پیست » کدام گزینه از موارد استفاده ی 
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 مصاحبه با پژوهشگر ؟ نیستکدام گزینه جزء ابزارهای توانمند ناظر برای کیفیت کار نظارت   (419

 ایجاد رقابت، مسابقه و نخبه پروری ست؟ین یفارس اتیدر محور ادب یخوارزم یجشنواره  یجزء اهداف برگزار نهیکدام گز  (420

421)  
 تصفیه سازی ؟ نمی باشد علوم آزمایشگاه در  کدام گزینه جزء کاربرد های ابزار شیشه ساعت

 کمک به انتخاب موضوع ؟ نمی باشد کدام گزینه جزو انتظارات اجرایی معلمان پژوهش در جشنواره خوارزمی  (422

 تشویق و ترغیب شود؟ یمحسوب نم تیخالق زانیجزو عوامل موثر در م نهیکدام گز  (423

424)  
 فرضیه سازی ؟نیستکدام گزینه جزو مراحل مهارت فرآیندی آزمایش کردن 

 موضوع جشنواره باشد ؟ یپژوهش مدارس نم رانیجزو نکات ضروری برای تسلط داشتن دب نهیکدام گز  (425

 تجزیه و تحلیل داده ها شود؟ یپژوهش ذکر نم رییگ جهینت ای یانیدر بخش پا نهیکدام گز  (426

 .ها پاسخ داده شود هیبه سواالت و فرض ستین ازیین باشد ؟ ینم حیداده ها صح لیو تحل هیدر مورد بخش تجز نهیکدام گز  (427

 انتخاب بعضی از دانش آموزان به عنوان داور ؟نیست کدام گزینه در مورد برگزاری مرحله ی آموزشگاهی جشنواره خوارزمی صحیح   (428

 نشأت می گیرد.توجه به درونه ی تصویر، فقط از سواد بینایی  ؟نیست  کدام گزینه در مورد جزییات تصویر در محور ادبیات صحیح  (429

430)  
 از محتویات کتاب استفاده شده باشد. 70% ؟ نمی باشدکدام گزینه در مورد معیار های گرفتن امتیاز کامل در محور زبان انگلیسی صحیح 
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 نمی باشدکدام گزینه در مورد مالک های طرح ارائه شده در بازارچه ی دانش آموزی صحیح   (431

؟
باشد.طرح حتما باید یک طرح صرفا تولیدی 

سادگی در نصب؟ نداردکدام گزینه فقط در بخش نرم افزار بررسی می شود و در سخت افزار وجود   (432

تعامل و تقسیم کار؟ نمی باشد پژوهش مراحل از ها پرسش پاسخگویی زیرمعیار کدام گزینه،  (433

ریتصو خوانششود؟ یمحسوب نم اتیمحور ادب یخوان ریکدام مورد از اجزای تصو  (434

ریموضوع برای تصو انتخاب ست؟ین یخوارزم جشنواره اتیدر محور ادب یخوان ریتصو یمورد از اجزای مورد بررس کدام(435

مطلع بودن از قوانین جشنواره؟ نمی شود کدام مورد از انتظارات شناختی و انگیزشی اولیا محسوب  (436

ی پژوهشپیشینه؟نمی شود کدام مورد از قسمت های روش شناسی محسوب   (437

مدرج باشدست؟ین« تیپل»  ای«  یظرف پتر» یها یژگیکدام مورد از و  (438

439)  
تولید علم توسط معلم صورت می گیرد. ؟ نمی شودکدام مورد از ویژگی های آموزش علوم با رویکرد کاوشگری محسوب 

کلی بودن؟ ستیهای اهداف پژوهش ن یژگیکدام مورد از و  (440

درب مکان برگزاری در چه نقطه ای واقع است.؟نمی باشد داوری مکان برای الزم شرایط  کدام مورد از  (441

442)  
تربیت فرد تا بتواند خوب ایده پردازی کند. ؟نشده است کدام مورد جزء اهداف جشنواره خوارزمی در محور علوم تجربی ذکر 
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عالقمندی دانش آموزان به تولید دست سازه ها ؟ نمی باشد  کدام مورد جزء دالیل ایجاد محور دست سازه ها در جشنواره خوارزمی(443

فرم داوری نیتدوناظر در محور دست سازه ها فیکدام مورد جزء وظا  (444

؟نیستکدام مورد جزء وظایف والدین در رابطه با جشنواره خوارزمی   (445
شرکت در مراحل انجام جشنواره و همراهی فرزندشان در تمام 

مراحل

یک آموزه اخالقی باشدعنوان تصویر در محور ادبیات ذکر نشده است ؟کدام مورد جزء ویژگی های   (446

همه مواردخوانش خوب عنوان شده است ؟ کیهای  یژگیکدام مورد جزء و  (447

همه موارد؟ می باشدکدام مورد جزو سواالت مطرح شده داوران از دانش آموزان در فرم سخت افزار   (448

شیوه نامه جشنواره ؟ نمی شودکدام مورد جزو سه ضلع اصلی یک مثلث برای ارائه ی یک پژوهش خوب محسوب (449

ی مواردهمه؟ می شودکدام مورد جزو سه ضلع اصلی یک مثلث برای ارائه ی یک پژوهش خوب محسوب   (450

451)  
کردنهم زدن و مخلوط باشد ؟ ینم« پوآر» کدام مورد جزو مراحل کار کردن با

مرکز استانداردباشد؟ یشده برای ثبت اثر دانش آموزان نم یکدام مورد جزو مراکز معرف  (452

453)  
ی مواردهمه ؟محسوب می گرددکدام مورد جزو نتایج تقویت مهارت های فرآیندی آموزش علوم تجربی 

اهل خطا کردن نیستند .؟نیست کدام مورد جزو ویژگی های دانش آموز خالق  (454
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هوش همان خالقیت است و افراد باهوش خالق هم هستند.؟نمی باشد  مورد در تعریف خالقیت صحیحکدام   (455

راهنما و بسته بندی داشتن؟ ردیگ یقرار نم یمورد بررس یکدام مورد در فرم سخت افزار جشنواره خوارزم  (456

پژوهش تیاهمشود ؟ یمساله مطرح نم انیکدام مورد در قسمت ب  (457

سنجش عملکردیموجب یادگیری پایدار در دانش آموز می گردد؟کدام مورد   (458

ی مواردهمه؟ شوند می مطرح مفاهیم و ها واژه تعاریف  کدام مورداز متغیر ها درقسمت  (459

 باشد ؟ ینم حیصح یدر جشنواره خوارزم ندیفرآ حیو توض نییکدام نکته در تب(460
را که در شناسنامه ی کار خود ادعا کرده را به ییآموز ادعا دانش

 اثبات برساند.

461)  
خوش اخالق و با ادب باشند. ؟نیستکدام ویژگی جزء ویژگی های ناظران جشنواره ی خوارزمی در محور زبان خارجی 

رنگی بودن؟  نداردکدام ویژگی در مورد نمودارهای مو.رد استفاده در پژوهش اهمیت   (462

463)
؟نمی باشدکدام یک از گزینه های زیر جزء اهداف آموزش علوم تجربی 

دانش آموز برای ورود به  یو عمل یبه دستاوردهای علم ژهیتوجه و

رقابت آماده گردد دانیم

فرضیه های پژوهشینیست؟ پژوهش روش های بخش از زیر موارد از یک کدام  (464

شود انیب یصورت کل به؟ ستیداده های پژوهش ن لیو تحل هیتجز ارهاییاز مع ریاز موارد ز کیکدام   (465

منابع تحقیقاتی منفردباشد؟ ینم  دهیمناسب جهت پرورش ا یجز، منابع اطالعات ریاز موارد ز کیکدام   (466
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کدام یک از موارد زیر جزء تکنیک های ایده یابی در محور بازارچه کسب و کار دانش آموزی   (467

 ؟نیست
افسانه های خالقیت

کدام یک از موارد زیر جزء مالک های انتخاب داوران در ارزیابی طرح های محور بازارچه های   (468

 ؟نیست کسب و کار

-در انتخاب داوران مدارس دخترانه و پسرانه بهتر است از داوران هم

جنس در ارزیابی طرح ها استفاده گردد.

یسیرنویتصوموثر عنوان شده است ؟ ت،یخالق جادیدر ا ریاز موارد ز کیکدام   (469

470)  
فضای داوری باید محیط رقابتی باشد.؟نمی باشد کدام یک از موارد زیر در مورد فضای داوری صحیح

471)  
اتیادب در بخش خوانش محور ادب تیاست که در رعا یاز موارد یکیکرامت در تعامل داشتن 

.ردیمورد توجه قرار بگ دیبا
درست

ردیانجام بگ..................... به صورت  دی، با یخوارزم یجشنواره  یمحور زبان خارج یکل اجراها  (472

.
یزنده و حضور

انجام  یبه صورت زنده و حضور دی، با یخوارزم یجشنواره  یمحور زبان خارج یکل اجراها  (473

 .ردیبگ
درست

از قبل آماده  یها لمیبه صورت ف دی، با یخوارزم یجشنواره  یمحور زبان خارج یکل اجراها  (474

 .شده باشد
نادرست

دانش آموزان در  یطرح ها یابیارز یکسب و کار برا یکه داور در محور بازارچه ها یازیکل امت  (475

، ...............  است. ردیگ ینظر م
امتیاز 100

476)  
یم یمعلمان پژوهش در جشنواره خوارزم ییاز انتظارات اجرا یکیکمک به انتخاب موضوع 

باشد.
نادرست



 

45 

 

 درست است. یادراک ی، پرورش حواس پنجگانه و مهارت ها تیگام اول در نوشتن انشا و بروز خالق  (477

 نادرست خاص است. یها تیموقع ی، تمرکز رو تیگام اول در نوشتن انشا و بروز خالق  (478

 پرورش حواس پنجگانه در نوشتن انشا و بروز خالقیت کدام است ؟ گام اول  (479

 خاص یها تیموضوعات آزاد و متمرکز و محدود نشدن به موقع است........................................... ، دادن  تیدر نوشتن انشا و بروز خالق گام دوم  (480

481)  
، دادن موضوعات آزاد و متمرکز و محدود نشدن به  تیگام دوم در نوشتن انشا و بروز خالق

 خاص است. یها تیموقع
 درست

 نادرست است. یمهارت های ادراک جادیا تیدر نوشتن انشا و بروز خالقگام دوم   (482

 درست شود. یمحسوب م ایاول یزشیانگ یاز موارد انتظارات شناخت یکینو  یها دهیگفتگو در ارتباط با ا  (483

 دیبا یدانش آموز یبازارچه  یهستند که در مستندات حسابدار یاز موارد انیو سود و ز اتیمال  (484

 مستندات ارائه گردد. ریهمراه با سا
 درست

485)  
 یمطرح م میواژه ها و مفاه فیاست که درقسمت  تعار ییرهایاز متغ یکی یفیک یها ریمتغ

 شوند.
 درست

 درست شوند یمطرح م میواژه ها و مفاه فیاست که درقسمت تعار ییرهایاز متغ یکی کمیهای  ریمتغ  (486

487)  
 یمطرح م میواژه ها و مفاه فیاست که درقسمت تعار ییرهایاز متغ یکیهای مستقل  ریمتغ

 شوند.
 درست
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488)  
یمطرح م میواژه ها و مفاه فیاست که درقسمت تعار ییرهایاز متغ یکی وابستههای  ریمتغ

شوند
درست

درستکتاب نگارش است. یسینو ریبه شکل تصو یجشنواره ی خوارزم یفارس اتیمحور ادب  (489

نادرستداستان بلند است. کیبه شکل نوشتن  یجشنواره ی خوارزم یفارس اتیمحور ادب  (490

کتاب نگارش یسینو ریتصوبه چه شکل است ؟ یجشنواره ی نوجوان خوارزم یفارس اتیمحور ادب  (491

آرام و امن و بانشاط و بدون استرس و اضطراب و عادالنه و منصفانه  ییفضا دیداوری با طیمح  (492

 باشد.
درست

493)  
، داوران ، رانی، مد ای، دانش آموزان ، اول یجشنواره خوارزم یدست سازه هامخاطبان محور 

باشند. یراهنما و کارشناسان م رانیناظران ، دب
درست

494)  
یم رانیمد اوی، فقط دانش آموزان ، اول یجشنواره خوارزم یمخاطبان محور دست سازه ها

باشند.
نادرست

 آمده است؟ نهیدر کدام گز یخوارزممخاطبان محور دست سازه های جشنواره (495
راهنما و رانیدب ،ناظران ،داوران ،رانیمد ،ایاول ،موزانآ دانش

 کارشناسان

های  تیمحور فعال یمهارت  یدوم سواالت علم ستگاهیمدت زمان اختصاص داده شده به ا  (496

 است. قهیدق 15ی جشنواره خوارزم یشگاهیآزما
درست

جشنواره  ایستگاه دوم محور فعالیت های آزمایشگاهی مدت زمان اختصاص داده شده به  (497

خوارزمی چقدر است؟
دقیقه 15
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مدت زمان تخصیص یافته به دفاع حضوری هر یک از تیم های شرکت کننده در محور بازارچه   (498

 های کسب و کار چقدر است؟
 دقیقه 10

 نادرست .باشد یم«  تیپل»  ای«  یظرف پتر»  یها یژگیاز و یکیمدرج بودن   (499

500)  
تسلط کامل به آن داشته  دیاست که معلمان پژوهش مدارس با یاز نکات یکیمراحل جشنواره 

 باشند.
 درست

 یانفراد یپرداز دهیتفکر و ا .باشد یم  ......................،   یکاوشگر کردیبعد از طرح پرسش در آموزش علوم با رو یمرحله   (501

  یانفراد یپرداز دهی،  تفکر و ا یکاوشگر کردیبعد از طرح پرسش در آموزش علوم با رو یمرحله   (502

 .باشد یم
 درست

گروه  یبا اعضا یشی،  هم اند یکاوشگر کردیبعد از طرح پرسش در آموزش علوم با رو یمرحله   (503

 باشد. یم
 نادرست

 تفکر و ایده پردازی انفرادی کدام است؟مرحله ی بعد از طرح پرسش در آموزش علوم با رویکرد کاوشگری   (504

 نادرست باشد. یشده برای ثبت اثر دانش آموزان م یاز مراکز معرف یکیمرکز استاندارد   (505

 درست . دیدانش آموزان فراهم نما یجست و جو و پژوهش را برا یبتواند فضا دیبا یمشاور تخصص  (506

مرتبط هستند که در بحث آموزش علوم و  یندی، استنباط سه مهارت فرآ ینیب شیمشاهده  ، پ  (507

 .است تیحائز اهم یجشنواره خوارزم
 درست

508)  
 یبررس یاز مواردی است که در فرم سخت افزارجشنواره خوارزم یکیمطابقت کارکرد اثر با اصل ،

 شود. یم
 درست
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تالش و پشتکار در صاحبان ارائه طرح در  هیروح تیموفق موجب تقو نانیکارآفر یمطالعه زندگ  (509

 شود. یمحور م نیا
درست

مطالعه کدام یک از موارد زیر موجب تقویت روحیه تالش و پشتکار در صاحبان ارائه طرح در   (510

 این محور می شود؟
موفق نانیکارآفر یزندگ

نادرستشود. یمحسوب م ایاول یزشیانگ یاز موارد انتظارات شناخت یکیجشنواره  نیمطلع بودن از قوان  (511

درستدانش آموزان هستند. تیساز خالق نهیمعلم و مدرسه عامل موثر و زم  (512

همه مواردمفید و کاربردی بودن موضوع پژوهش یعنی موضوع چگونه باشد؟  (513

514)  
دانش د،یرا حل نما یمشکالت ایموضوع مشکل  ؛یعنیبودن موضوع پژوهش  یو کاربرد دیمف

به مسائل آشنا شوند و با نگاه به مشکالت موجود در جامعه انتخاب شود. یآموزان با نگاه علم
درست

یکشور رخانهیدب شده توسط یطراح یداور یفرم ها  ؟ باشد می مورد کدام  مالک سنجش در محور زبان خارجی جشنواره ی خوارزمی  (515

در محور کسب و کار  دهیمناسب در پرورش ا یاز منابع اطالعات یکی یکیالکترون یمنابع اطالعات  (516

 .باشند یم یدانش آموز
درست

در محور کسب و کار دانش  دهیمناسب در پرورش ا یاز منابع اطالعات یکیمنفرد  یقاتیمنابع تحق  (517

 باشند. یم یآموز
نادرست

همه مواردست؟یچ یسواالت پژوهش ای هیبودن فرض ریمنظور از آزمون پذ  (518

نادرستخاص مدرسه است. طیمسئله اشاره به شرا انیخاص در ب طیشرا انیمنظور از ب  (519
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درستمشخص است. ییایو جغراف یمسئله اشاره به محدوده مکان انیخاص در ب طیشرا انیمنظور از ب  (520

اشاره به محدوده مکانی و جغرافیایی مشخصمنظور از بیان شرایط خاص در بیان مسئله چیست ؟   (521

یساز یجارتاست. .................. همان یجشنواره خوارزم یداور یکار در فرم ها میتعم تیمنظور از قابل  (522

درستاست. یساز یهمان تجار یجشنواره خوارزم یداور یکار در فرم ها میتعم تیمنظور از قابل  (523

شیوه نامه جشنوارهاز ....... ریشوند غ یپژوهش خوب محسوب م کیاز اضالع مثلث  ریموارد ز  (524

درستهستند. اتیدر محور ادب یسینو ری، قسمت های تصو جهیموضوع ، مقدمه ، بدنه ، نت  (525

ی مواردهمهموضوع پژوهش باید کدام ویژگی را داشته باشد ؟   (526

طبق استندارهای جهانی بودنداشته باشد ؟  نبایدموضوع پژوهش کدام ویژگی را   (527

528)  
تسلط کامل به آن داشته دیاست که معلمان پژوهش مدارس با یاز نکات یکیموضوع جشنواره 

باشند.
نادرست

529)  
یخوان ریو حواس پنج گانه عناصر خوب برای تصو دنی، .................... ، شن دنیمهارت خوب د

هستند.
دنید دگرگونه

530)  
یخوان ریو حواس پنج گانه، عناصر خوب برای تصو دنی، شن دنی، دگرگونه د دنیمهارت خوب د

هستند.
درست

یدانش قبلما باشد..................... تواند برگرفته از  یاستنباط م یندیمهارت فرآ  (531
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 تجربیات پیشین ما باشد..................... تواند برگرفته از  یاستنباط م یندیمهارت فرآ  (532

 مشاهدات ما باشد..................... تواند برگرفته از  یاستنباط م یندیمهارت فرآ  (533

 درست ما باشد. تجربیات پیشینتواند برگرفته از  یاستنباط م یندیمهارت فرآ  (534

 درست ما باشد. یتواند برگرفته از دانش قبل یاستنباط م یندیمهارت فرآ  (535

 نادرست ما باشد. اتیتواند برگرفته از فرض یاستنباط م یندیمهارت فرآ  (536

 درست ما باشد. مشاهداتتواند برگرفته از  یاستنباط م یندیمهارت فرآ  (537

538)  
 فرضیات ما ؟نیستمهارت فرآیندی استنباط، برگرفته از کدام مورد 

539)  
 فرضیه و دانش قبلی بر چه اساسی استوار است ؟ فرآیندی پیش بینی مهارت

 درست .تواند باشد یم یو دانش قبل هیبر اساس فرض ینیب شیپ ندییمهارت فرآ  (540

 نادرست .باشد یپژوهش عنوان شده است  مقدمه م نیتریقسمت پژوهش که به نام و نیمهم تر  (541

 درست باشد. یمساله م انیپژوهش عنوان شده است ، ب نیتریقسمت پژوهش که به نام و نیمهم تر  (542

 نادرست باشد. یپژوهش عنوان شده است اهداف پژوهش م نیتریقسمت پژوهش که به نام و نیمهم تر  (543
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مساله انیبباشد؟ یپژوهش عنوان شده است کدام مورد م نیتریقسمت پژوهش که به نام و نیمهم تر  (544

ایمدرسه مهم ترین مرحله جشنواره ی خوارزمی در محور فعالیت های آزمایشگاهی کدام است؟  (545

درستتوجه داشته باشد. یبه برنامه زمانبند دیبا یداور نیاظر در حن  (546

برنامه زمانبندیناظر در حین داوری به کدام مورد باید توجه داشته باشد؟   (547

برنامه زمانبندیبه ......................... توجه داشته باشد. دیداوری با نیناظر در ح  (548

نافع ترین ابزار ارزشیابی که در روش آموزش علوم با رویکرد کاوشگری تحقق می یابد کدام است   (549

 ؟
حیو توض هنر ارائه

درستاست. تیخالق زانیاز عوامل موثر در م یکیاز شکست و خطا  دنینترس  (550

نادرستاست. یجشنواره خوارزم اتیبخش نگارش در محور ادب نیتر ی، اصل جهینت  (551

 یکار م نیبوده که ا نیا یجهان در مورد آموزش همراه با کاوشگر یپژوهش کشورها ی جهینت  (552

 .کند یم جادیو مادام العمر ا قیعم یریادگیتواند 
درست

می تواند یادگیری عمیق و مادام العمر ایجاد کند. ؟ نتیجه ی پژوهش کشورهای جهان در مورد آموزش همراه با کاوشگری چیست  (553

نادرست.شود یکارشناس به دانش آموزان و ناظر ابالغ م قی، در همان جلسه  از طر یداور ی جهینت  (554

توسط کارشناس متوسطه بعد از داورینتیجه ی داوری طرح ها چگونه به دانش آموزان ابالغ می شود؟  (555



52 

556)  
ارائه میخواه یهاست، که م نشیتمام آموزه ها و آفر تی، نها اتینگارش در محور ادب ی جهینت

.میده
درست

جشنواره ی  یمحور زبان خارج CLT دیمختلف در روش جد وهاییسنار بیی ترک جهینت(557

 آموزان برای کل کتاب است. ، آماده سازی ذهن دانش یخوارزم
درست

درستشود. یکارشناس به مدرسه ابالغ م قیی داوری ، بعداز داوری از طر جهینت  (558

درستفرودی مناسب داشته باشد. دی، با یجشنواره خوارزم اتیی نوشته در محور ادب جهینت  (559

نادرستنوشته باشد. یمحتوای کل دی، با یجشنواره خوارزم اتیی نوشته در محور ادب جهینت  (560

561)  
مناسب داشته باشد ، جمع یانی: پا دیبا یجشنواره خوارزم اتیی نوشته در محور ادب جهینت

داشته باشد. مناسب بندی نوشته شده باشد ، فرودی
درست

562)  
توان استفاده یم اتیاست که در بخش تنه ی نگارش در محور ادب ییها وهیاز ش یکینقد کردن 

کرد.
درست

ی مواردهمهداشته باشند عبارتند از: یتسلط کاف دیکه معلمان پژوهش با ینکات  (563

درستشود. تیدر مقدمه ی پژوهش رعا دیاست که با ییاز شاخص ها یکیداشتن  یخینگاه تار  (564

جامعه باشد.باید معرف ........... دیبا میکن یکه در پژوهش انتخاب م ینمونه ا  (565

و نظارت بر ی، شرکت در جلسه داور یناظر محوردست سازه ها در جشنواره خوارزم فهیوظ  (566

.است یداور تیفیک
نادرست
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567)  
انیشروع تا پا ی، کنترل کار از ابتدا یناظر محوردست سازه ها در جشنواره خوارزم فهیوظ

باشد. یجشنواره م
درست

کنترل کار از ابتدای شروع تا پایان جشنوارهوظیفه ناظر محوردست سازه ها در جشنواره خوارزمی کدام گزینه است؟   (568

درستشود. یاستفاده م یرینمونه گ ی وهیباشد از ش عیوس یآمار یجامعه  یوقت  (569

نادرستشود. یی سرشماری استفاده م وهیباشد از ش عیجامعه ی آماری وس یوقت  (570

ریینمونه گ وهیششود؟ یاستفاده م وهیباشد از کدام ش عیجامعه ی آماری وس یوقت  (571

شناسایی استعدادهاکدام است؟ یخوارزم یجشنواره  یهدف از برگزار  (572

استعدادها و توانمندی های دانش آموزان  یی، شناسا یهدف از برگزاری جشنواره ی خوارزم  (573

 است.
درست

افزایش خالقیت و نوآوری در دانش آموزاناست؟ مورد کدام خوارزمی ی جشنواره  هدف اصلی از برگزاری  (574

همه مواردهدف اصلی جشنواره ی خوارزمی در محور فعالیت های آزمایشگاهی کدام مورد است؟  (575

 یها تیخلق موقع ،یشگاهیآزما یها تیدر محور فعال یخوارزم یجشنواره  یهدف اصل  (576

 است. یریادگی لیو تسه یریادگی قیتعم  ،یریادگی
درست

دیبه دستاوردهای جد دنیرسباشد ؟ یکدام مورد نم یدر محور پژوهش در جشنواره خوارزم یهدف اصل  (577
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دنیکش خوباست ؟ امدهین نهیدر کدام گز یرخوانیدر تصو یفارس اتیهدف محور ادب  (578

خوب دیدن ، دگرگونه دیدن و زیبا زیستن....................... است. یخوارزم یدر جشنواره  یفارس اتیهدف محور ادب  (579

580)  
ستنیو خوب ز دنی، دگرگونه د دنیخوب د یدر جشنواره ی خوارزم یفارس اتیهدف محور ادب

است.
درست

581)  
همه نمی توانند از خالقیت بهره مند شوند و آن را به ظهور برسانند زیرا برای ظهور رساندن

خالقیت آموزش کافی ندیده اند.
درست

مطلع بودن از قوانین جشنوارهاز ..... ریشوند غ یمحسوب م ایاول یزشیانگ یموارد از انتظارات شناخت یهمه   (582

 یکاوشگر کردیاست که در روش آموزش علوم با رو یابیابزار ارزش نینافع تر ح،یهنر ارائه و توض  (583

 .ابدی یتحقق م
درست

همه موارد؟  اهمیت استهنگام ارائه پژوهش در فن بیان رعایت چه نکاتی حایز   (584

585)  
قیای عم شهی: شنونده را در اند یعنیکند  داریاحساسات طرف مقابل را ب دیهنگام خوانش با

.ردیشود.، با شنونده ارتباط بگ جادی، غم ، اعجاب و ...ا شادی فرو ببرد ، در شنونده حس
درست

یاحساس یها یژگیبه و ییآشنا یعنیکند  داریاحساسات طرف مقابل را ب دیهنگام خوانش با  (586

طرف مقابل داشته باشد.
نادرست

587)  
فرو قیعم یا شهیشنونده را در اند یعنیکند  داریاحساسات طرف مقابل را ب دیهنگام خوانش با

ببرد.
درست

588)  
یاست که پژوهش ما از لحاظ عمل نیو ضرورت پژوهش ا تیاز اهداف مطرح شده در اهم یکی

دارد. یامدیچه پ یو کاربرد
درست
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589)  
یاست که پژوهش ما از لحاظ نظر نیو ضرورت پژوهش ا تیاز اهداف مطرح شده در اهم یکی

دارد. یامدیچه پ یتئور ای
درست

590)  
است که موضوع پژوهش ما چه نیو ضرورت پژوهش ا تیاز اهداف مطرح شده در اهم یکی

دارد. یتیاهم
نادرست

درستاست . یساز یتجار یبرا  ینرم افزار داشتن راهنما و بسته بند یفرم داور یها تمیاز آ یکی  (591

592)  
مواد" یاز سواالت مطرح شده داوران از دانش آموزان در فرم سخت افزار درجشنواره خوارزم یکی

باشد. یم "ر؟یخ ایکارشان را داشته است  یالزم برا یکارآمد ای ییکارا
درست

در محور کسب و کار دانش آموزی ارتباط موثر مطرح شده  تیاز شروط الزم برای موفق یکی  (593

 دیکنند با یطرح کمک م نهیراهنما و افرادی که در زم ریدب و یارتباط با هم گروه نیاست ا

 باشد.

درست

 یکشت دادن نمونه ها یاست که برا نیا«  تیپل»  ای«  یظرف پتر»  یاز کاربرد ها یکی(594

 رود. یبه کار م یکروبیم
درست

595)  
به زهیو دادن جا قیدقت شود ، تشو دیجشنواره با یآموزشگاه یکه در مرحله  یاز مسائل یکی

جشنواره است.  یمرحله  نیتمام دانش آموزان شرکت کننده درا
درست

596)  
از دانش یشود ، انتخاب بعض یم شنهادیجشنواره پ یآموزشگاه یکه در مرحله  یاز مسائل یکی

باشد. یم یداور یآموزان برا
نادرست

 یدیطرح صرفا تول کی، ارائه  یدانش آموز یارائه طرح در محور بازارچه  یاز مالک ها یکی  (597

 است.
نادرست

است که   حداقل  نیا یسیکامل در محور زبان انگل ازیگرفتن امت یها اریاز موارد مهم در مع یکی  (598

 موضوع از موضوعات کتاب استفاده شده باشد.  6
درست
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 %70است که   نیا یسیکامل در محور زبان انگل ازیگرفتن امت یها اریاز موارد مهم در مع یکی(599

 .کتاب استفاده شده باشد اتیاز محتو
نادرست

 دیاست که دانش آموز به تول نیا یآموزش علوم تجرب یندیفرآ یمهارت ها تیتقو جیاز نتا یکی  (600

 .رسد یعلم م
درست

است که دانش آموز روش  نیا یآموزش علوم تجرب یندیفرآ یمهارت ها تیتقو جیاز نتا یکی  (601

 .ردیگ یم ادیرا  یریادگی یها
درست

های مادام  رندهیادگیاست که  نیا یآموزش علوم تجرب ندییمهارت های فرآ تیتقو جیاز نتا یکی  (602

 .شوند یم تیالعمر ترب
درست

603)  
یانجام پژوهش ، پارک علم و فناور یدانش آموزان برا تیهدا یشده برا هیتوص یاز نهادها یکی

باشد. یم
درست

604)  
و یدیانجام پژوهش، مراکز تول یدانش آموزان برا تیهدا یشده برا هیتوص یاز نهادها یکی

باشد. یم یخدمات
نادرست

درست.اوردیاست که انکسار ذهن به وجود ب نیا اتیدر محور ادب ریهای عنوان تصو یژگیاز و یکی  (605

درستباشد. بایاست که ز نیا اتیدر محور ادب ریهای عنوان تصو یژگیاز و یکی  (606

درستاست که متفاوت باشد. نیا اتیدر محور ادب ریهای عنوان تصو یژگیاز و یکی  (607

درستباشد. یآموزه ی اخالق کیاست که  نیا اتیدر محور ادب ریهای عنوان تصو یژگیاز و یکی  (608



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :
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( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir

	watermarkpdf.pdf
	Blank Page

	watermarkpdf.pdf
	Blank Page


