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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
یکاوشگر کردیاست که در روش آموزش علوم با رو یابیابزار ارزش نینافع تر...........................   (1

.ابدی یتحقق م
حیهنر ارائه و توض

، یکی از تکنیک های ایده یابی در محور کسب و کار دانش آموزی جشنوارهارتباط اجباری  (2

 .خوارزمی می باشد
درست

یدر محور کسب و کار دانش آموز یابی دهیا یها کیاز تکن یکی ت،یخالق یافسانه ها  (3

باشد. یم یجشنواره خوارزم
نادرست

امتیاز ایستگاه اول سواالت علمی ـ مهارتی محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی  (4

ز است؟چند امتیا
امتیاز 50

امتیاز ایستگاه اول سواالت علمی ـ مهارتی محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی  (5

امتیاز در نظر گرفته شده است. 50
درست

انجام آزمایش محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی چقدر ایستگاه دوم امتیاز  (6

است؟
امتیاز 50

امتیاز 50 انجام آزمایش محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی ایستگاه دوم امتیاز  (7

است.
درست

جشنواره خوارزمی تفسیر نتیجه گیری در محور فعالیت های آزمایشگاهیامتیاز مربوط به   (8

چقدر است؟
دو امتیاز

یک امتیازجشنواره خوارزمی چقدر است؟ ای آزمایشگاهیکاربرد در محور فعالیت هامتیاز مربوط به   (9
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 درست یک امتیاز است. جشنواره خوارزمی ای آزمایشگاهیکاربرد در محور فعالیت هامتیاز مربوط به   (10

امتیاز مربوط به موضوع گزارش در محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره ی خوارزمی ،   (11

 چقدر است؟
5/0 

12)  
 یخوارزم یجشنواره  یشگاهیآزما یها تیمربوط به موضوع گزارش در محور فعال ازیامت

 است. ازی............... امت
5/0 

13)  
 5/0 یخوارزم یجشنواره  یشگاهیآزما یها تیمربوط به موضوع گزارش در محور فعال ازیامت

 است. ازیامت
 درست

جشنواره خوارزمی چقدر  نتیجه گیری در محور فعالیت های آزمایشگاهیامتیاز مربوط به   (14

 درنظر گرفته شده است؟
 دو امتیاز

جشنواره نوجوان   یمرحله  از مراحل حضور در محور بازارچه  کسب و کاردانش آموز نیاول  (15

 باشد. یگروه دو نفره م لیتشک یخوارزم
 درست

 یجشنواره خوارزم  یضور در محور بازارچه  کسب و کاردانش آموزمرحله از مراحل ح نیاول  (16

 .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  (17

 مشاهده ست؟اولین مهارت فرآیندی در آموزش علوم کدام ا  (18

 مشاهده می باشد. ........................ در آموزش علوم، یندیمهارت فرآ نیاول  (19

 نادرست .است هیو آزمون فرض یساز هیدر آموزش علوم، فرض یندیمهارت فرآ نیاول  (20
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درست.در آموزش علوم، مشاهده است یندیمهارت فرآ نیاول  (21

22)  
از ریشود غ یانجام م ریز یمورد قبول واقع شود آزمون ها یعلوم تجرب ی دهیا کی نکهیا یبرا

...........
ات فرضیه ها را به اثبات رساند.با انجام مشاهد

23)  
است که آنچه نیاز آزمون ها ا یکیمورد قبول واقع شود  یعلوم تجرب ی دهیا کی نکهیا یبرا

شود. ینیب شیمشاهده نشده ، پ
درست

.میکن قیتلف ریمتن را با تصوبرای باال بردن جذابیت متن سناریو چه کاری می توانیم انجام دهیم ؟  (24

پو آرن مواد سمی در آزمایشگاه استفاده از کدام وسیله توصیه می شود ؟برای برداشت  (25

برای برداشتن و ریختن حجم معین از مایعات در مقدار کم در آزمایشگاه علوم کدام ابزار  (26

مناسب است؟
مدرج پتیپ

رنقیف بوخبرای تصفیه سازی و خالص سازی در آزمایشگاه کدام ابزار آزمایشگاهی مناسب است؟  (27

جشنواره ی خوارزمی ، چندامتیاز تفسیر نتیجه گیری در محور فعالیت های آزمایشگاهیبرای   (28

در نظر گرفته شده است؟
امتیاز 2

بورتبرای تیتراسیون در آزمایشگاه کدام وسیله مناسب است؟  (29

صافیکاغذ کرد؟ استفاده  برای جدا کردن نشاسته از آب در آزمایشگاه از کدام ابزار و وسیله باید  (30

تصویر استفاده کنیم. از ترکیب متن وبرای جلوگیری از خسته کنندگی متن از چه راهکاری می توان استفاده کرد؟  (31
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 استفاده از درپوش های محکم برای ظروف برای ظروف محلول های شیمیایی کدام مورد را باید رعایت کنیم؟  (32

 همه ی موارد برای گرم کردن مواد در آزمایشگاه کدام مورد را باید مورد توجه قرار دهیم؟  (33

 بوته چینی مناسب است ؟برای گرما دادن شدید و تجزیه و تحلیل مواد کدام وسیله   (34

برای محفوظ نگه داشتن موادی که خطر جذب گاز دارند کدام ابزار آزمایشگاهی مناسب است   (35

 ؟
 کاتوریدس

امتیاز در نظر  5جشنواره ی خوارزمی ،  نتیجه گیری در محور فعالیت های آزمایشگاهیبرای   (36

 .گرفته شده است
 نادرست

امتیاز در نظر  2جشنواره ی خوارزمی ،  نتیجه گیری در محور فعالیت های آزمایشگاهیبرای   (37

 .گرفته شده است
 نادرست

جشنواره ی خوارزمی ، چند امتیاز در ی آزمایشگاهی نتیجه گیری در محور فعالیت هابرای   (38

 نظر گرفته شده است؟ 
 امتیاز 2

 یا شهیش همزن شود . یاستفاده م..............  ه ازشگایکردن گرما در ظرف در آزما کنواختی یبرا  (39

 درست . شود یاستفاده م یا شهیش همزنه ازشگایکردن گرما در ظرف در آزما کنواختی یبرا  (40

 یا شهیش همزن برای یکنواخت کردن گرما در ظرف در آزمایشگاه کدام ابزار مناسب است ؟  (41

 درست .باشد یر مناسب منبوخ فیاستفاده از ق شگاهیسازی و خالص سازی در آزما هیبرای تصف  (42
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درست.بورت مناسب است شگاهیدر آزما ونیتراسیبرای ت  (43

درست.مییاز درپوش های محکم برای ظروف استفاده نما دیبا ییایمیبرای ظروف محلول های ش  (44

درست.میو توری نسوز استفاده کن رهیای ، گ شهیاز ظروف ش شگاهیبرای گرم کردن مواد در آزما  (45

درستشود. یاستفاده م کاتوریبرای محفوظ نگه داشتن موادی که خطر جذب گاز دارند از دس  (46

دهیا یطراح یاست که در مرحله  یاز موارد یکی هیو مواد اول یو منابع مال زاتیبرآورد تجه  (47

.ردیگ یانجام م یدر محور کسب و کار دانش آموز
درست

نفــر 5تــا  3کسب و کار چند نفر باشد؟ یحور بازارچه هام یطرح ها یابیبهتر است تعداد داوران در ارز  (48

درستاز آقا و خانم باشند. یقیتلف دیمحور با نیا یطرح ها یابیداوران در ارز بیترک  (49

50)  
در شناسنامه طرح در محور بازارچه دیکه طرح در آن ارائه شده است با یاز غرفه ا یریتصاو

قرار داده شود. یکسب و کار دانش آموز
درست

درست.نفر و فرد باشد 5تا  3تعداد داوران بهتر است   (51

است که در روش آموزش علوم با یابیابزار ارزش نینگرش درون و برون، علم نافع تر تیتقو  (52

.ابدی یتحقق م یکاوشگر کردیرو
نادرست

به یا قهیدق10 لمیف کیشده ،در  یو ارائه طرح  جمع آور دیتا تول دهیتمام مستندات از ا  (53

.شود یم نیراهنما تدو ریکمک دب
درست
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به کمک  یا قهیدق20 لمیف کیشده در  یو ارائه طرح جمع آور دیتا تول دهیات از اتمام مستند  (54

 شود. یم نیراهنما تدو ریدب
 نادرست

55)  
 یاز مالک ها یکیتواند  یو فرهنگ و هنر، م یکار و فن آور یدرس یتناسب طرح با برنامه 

 باشد. یدانش آموز یطرح ارائه شده در بازارچه 
 درست

، چندنفر  یخوارزم یجشنواره  یشگاهیآزما یها تیدر محور فعال یوزدانش آم یها میت  (56

 ؟است
 نفره 2

.................... می یخوارزم یجشنواره  یشگاهیآزما یها تیدر محور فعال یدانش آموز یها میت  (57

 باشند.
 نفره 2

 دیه با، دو نفر یخوارزم یجشنواره  یشگاهیآزما یها تیدر محور فعال یدانش آموز یها میت  (58

 .باشند
 درست

در شناسنامه طرح در محور بازارچه کسب و کار  دیاست که با یاز موارد یکیطرح  اتییجز  (59

 .قرار داده شود یدانش آموز
 نادرست

 درست .شود یاز قطره چکان استفاده م گریجهت اضافه کردن شناساگرها به ماده ای د  (60

 قطره چکان شود؟ می استفاده ابزار کدام از دیگر ای ماده به جهت اضافه کردن شناساگرها  (61

زمایشگاهی جشنواره ی خوارزمی ، مهم ترین چرا مرحله ی مدرسه ای محور فعالیت های آ  (62

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

داخل شناسنامه ی طرح در محور بازارچه کسب و کار دانش آموزی نیاز به ذکر کدام مورد   (63

 ؟ نیست
 جزییات طرح



8 

نادرست. ندیرا امضا نما یابیقبل از ناظران فرم ارز دیداوران با  (64

درست.ندیرا امضا نما یابیهم زمان باهم فرم ارز دیداوران و ناظران با  (65

66)  
کار و نهیمتخصص و باتجربه در زم رانیو دب رانیکار و فناوری و فرهنگ و هنر و مد رانیدب

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

درست.ردیکتاب صورت بگ یاز محتوا یاستفاده حداکثر دینقش محور زبان با یفایدر ارائه در بخش ا  (67

نادرست. در ارزیابی طرح های مدارس پسرانه بهتر است کلیه داوران آقا باشند  (68

نادرست.در ارزیابی طرح های مدارس دخترانه بهتر است کلیه داوران خانم باشند  (69

ست؟یچ "یابیارزش"منظور از  ،یجشنواره خوارزم جیدر اصطالحات را  (70

کند  یاست و مشخص م یآموزش ندیو فرآ ستمیعملکرد س یابیارز

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

.ندا

کاوشگرانه است. کردیبا رو یسنجش عملکردست؟یچ "سنجش"منظور از  ،یجشنواره خوارزم جیدر اصطالحات را  (71

ندارند ارلن ته صاف مناسب نیکه شکل  مع یحجم جامدات نییتع یعلوم برا شگاهیدر آزما  (72

است.
نادرست

استوانه مدرجمناسب است............... ....ندارند  نیکه شکل مع یحجم جامدات نییتع یعلوم برا شگاهیدر آزما  (73

ندارند استوانه مدرج مناسب نیکه شکل مع یحجم جامدات نییتع یعلوم برا شگاهیدر آزما  (74

است.
درست
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 استوانه مدرج در آزمایشگاه علوم برای تعیین حجم جامداتی که شکل معین ندارند کدام ابزار مناسب است ؟  (75

 ویسوال از سنار 5شود  یم دهیسوال پرس 10محور زبان از هر دانش آموز  یدر بخش مصاحبه   (76

 .یسوال عموم 5و 
 نادرست

در تعریف کار آفرینی می توان گفت که کار آفرینی یعنی با ایده ی اجرایی شده کسب و کاری   (77

 راه اندازی شود
 درست

در زمان  یحضور مرب ینقش دانش آموزان در محور زبان جشنواره خوارزم یفایا ی طهیدر ح  (78

 .است یممشورت دانش آموزان الزا
 نادرست

79)  
 ینم حیکدام مورد صح ینقش دانش آموزان در محور زبان جشنواره خوارزم یفایا ی طهیدر ح

 باشد ؟
 حضور مربی در زمان مشورت الزامی است.

80)  
ارلن  یمحلول گاز ی هیصاف کردن و ته ی، برا یشگاهیشناخت ابزارعلوم آزما ی طهیدر ح

 مناسب است. هیتخل
 درست

ارلن  یمحلول گاز ی هیصاف کردن و ته ی، برا یشگاهیاخت ابزارعلوم آزماشن ی طهیدر ح  (81

 .مناسب است ریما
 نادرست

در حیطه ی شناخت ابزارعلوم آزمایشگاهی ، برای صاف کردن و تهیه ی محلول گازی کدام   (82

 ابزار مناسب است ؟
 تخلیهارلن 

است بر  یریو تفس حیتوان گفت استنباط توض یمشاهدات و استنباط م نیب یدر رابطه   (83

 .مشاهدات ما
 درست

 ست؟ین حیصح نهیمشاهدات و استنباط کدام گز نیدر رابطه ی ب  (84
ممکن است منجر به  میرس یمشاهدات به آن م قیچه که از طر هر

 شود. یمفهوم علم کی
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ه در روش جدید محور زبان خارجی جشنواره ی خوارزمی ، ترکیب سناریوهای مختلف چ  (85

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

 یارتباط موثر با چه کسان ،یدر محور کسب و کار دانش آموز تیموفق یدر شروط الزم برا  (86

 مدنظر است؟
 همه موارد

خارج شدند، دانش آموز  میاز تنظ شگاهیآزما لی، اگر وسا شگاهیآزما لیدر کاربرد ابزار و وسا  (87

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

باید بتواند کدام یک از موارد زیر دانش آموز پایه ی هفتم در کاربرد ابزار و وسایل آزمایشگاه ،   (88

 را انجام دهد؟
 همه موارد

ی اندازه  لهیبتواند صفروس دیی هفتم با هی، دانش آموز پا شگاهیآزما لیدر کاربرد ابزار و وسا  (89

 را مشخص کند. رییگ
 درست

90)  
از آن  یقیتلف ایاز موضوعات کتاب و  یکی( دانش آموزان در خصوص ییدر گام دوم ) تک گو

 کنند. یصحبت م قهیدق 2تا  1ها  
 درست

 هر داور یک فرم را برای کار دو دانش آموز پر می کند. ؟نمی باشد در گام مصاحبه ی محور زبان کدام گزینه صحیح   (91

در  یعنیکند  یکار هردانش آموز پر م یفرم را برا کیمحور زبان هر داور  یدر گام مصاحبه   (92

 .کل دو فرم
 درست

 شود. یم دهیسواالت از محتوا و موضوعات کتاب هفتم و هشتم پرس باشد ؟ ینم حیصح نهیدر گام مصاحبه ی محور زبان کدام گز  (93

 درست محور به صورت بداهه است. نی، گام اول در ا  یجشنواره خوارزم یسیور زبان انگلدر مح  (94

 بداهه است................... محور به صورت نی، گام اول در ا  یجشنواره خوارزم یسیدر محور زبان انگل  (95
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 رستد .باشد ی)مونولوگ( م یی،  گام دوم تک گو یجشنواره خوارزم یسیدر محور زبان انگل  (96

 پژوهش در زمینه ایده مورد نظر ؟نمی باشد صحیح گزینه کدام آموزی دانش کار و کسب محور در  در مرحله ی طراحی ایده  (97

در مرحله ی مدرسه و منطقه ای محور فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره ی خوارزمی ،   (98

 ؟نباید باشندسواالت از کدام مباحث کتاب هفتم 
 زیست شناسی

،  یخوارزم یجشنواره  یشگاهیآزما یها تیمحور فعال یمدرسه و منطقه ا یدر مرحله   (99

 کتاب هفتم باشند.  یسشنا نیو زم یمی، ش کیزیاز مبحث ف دیسواالت با
 درست

،  یجشنواره ی خوارزم یشگاهیهای آزما تیدر مرحله ی مدرسه و منطقه ای محور فعال  (100

 کتاب هفتم نباید باشند. یشناس ستیسواالت از مبحث ز
 درست

 جهت تصفیه و خالص سازی در ازمایشگاه به کار می رود. ؟نمی باشددر آزمایشگاه کدام مورد صحیح « مبرد » در مورد ابزار   (101

 همه ی موارد باشد ؟ یم  حینقش محور زبان کدام مورد صح یفایدر مورد ارائه در بخش ا  (102

تواند  ی، سنجش و آموزش، سنجش نم یبرنامه درس یدر مورد ارتباط  سه راس مثلث محتوا  (103

 .دهد رییرا تغ یبرنامه درس یمحتوا
 نادرست

زمان  تمیآ ازیامت قهیدق 1کمتر از   میبدان دیدر مورد زمان ارائه دانش آموزان در محور زبان با  (104

 .دهند یرا از دست م
 درست

 6از  شتریو ب قهیدق 1، کمتر از  میبدان دیدر مورد زمان ارائه دانش آموزان در محور زبان با  (105

 ندارد. ازییامت قهیدق
 تدرس
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 قهیدق 3کمتر از  میبدان دینقش با یفایدر مورد زمان ارائه دانش آموزان در محور زبان در گام ا  (106

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

 ندارد ازییامت قهیدق 6از  شتریو ب قهیدق 1کمتر از  باشد ؟ یم حیصح نهیدر مورد زمان ارائه دانش آموزان در محور زبان کدام گز  (107

 .بایستنداست که دانش آموزان  نیحالت در مصاحبه ا نیبهتر ؟نمی باشد  صحیح مورد کدام در مورد شرایط ارائه ی دانش آموزان در محور زبان  (108

 دانش آموز، اعتماد و عزت نفس یخودباور ؟ ترین اصل کدام است در مورد ضرورت جشنواره خوارزمی مطابق با سند تحول بنیادین مهم  (109

 یاصل ، خودباور نیمهم تر نیادیمطابق با سند تحول بن یدر مورد ضرورت جشنواره خوارزم  (110

 .باشد یدانش آموز، اعتماد و عزت نفس م
 درست

 باشند. یگروه های دانش آموزان امسال سه نفره م ؟نمی باشد انگلیسی جشنواره خوارزمی کدام گزینه صحیح در مورد محور زبان  (111

 رستناد است. یسیها به انگل وی،  سنار یجشنواره خوارزم یدر مورد محور زبان خارج  (112

 درست است. یبه فارس وی، سنار یجشنواره خوارزم یدر مورد محور زبان خارج  (113

 خالقیت یعنی مطرح کردن یک ایده جدید است؟ حیصح نهیکدام گز«  تیخالق» در مورد مفهوم    (114

 است؟ حیصح نهیکدام گز«  ینیکارآفر» در مورد مفهوم    (115
کارآفرینی یعنی راه اندازی کسب و کار جدید بر اساس ایده اجرایی 

 شده

 قابل اجرا یبه طرح دهیا  لیتبد ینعیوآوری ن است؟ حیصح نهیکدام گز«  ینوآور» در مورد مفهوم    (116
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میکه بتوان نیا ی، برا رهایو کنترل متغ نییو تع قیتحق یطراح یندیدر مورد مهارت فرآ  (117

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

یزیمستقل آن چ ری، متغ رهایو کنترل متغ نییو تع قیتحق یطراح یندیدر مورد مهارت فرآ  (118

.شود یم یریاست که مشاهده و اندازه گ
نادرست

.میثابت نگه دار دیا باکنترل ر یها ریمتغ در مورد مهارت فرآیندی طراحی تحقیق و تعیین و کنترل متغیرها کدام گزینه صحیح است؟(119

کنترل را یها ریمتغ دیبا  رها،یو کنترل متغ نییو تع قیتحق یطراح یندیدر مورد مهارت فرآ  (120

.میثابت نگه دار
درست

شیقابل آزمون و آزما دیبا هی، فرض هیو آزمون فرض یساز هیفرض یندیدر مورد مهارت فرآ  (121

باشد .
درست

ما منطبق یها با استنباط ها هیفرض ه،یو آزمون فرض یساز هیفرض یندیدر مورد مهارت فرآ  (122

.باشند یم
نادرست

 است؟ حیصح نهیکدام گز رهایو کنترل متغ نییو تع قیتحق یطراح ندییدر مورد مهارت فرآ  (123
را رهایمتغ دیبا میکن دییتا ایها را رد  ینیب شیپ میکه بتوان نیا برای

 .میکن نییخوب تع

.باشند یها با استنباط های ما منطبق م هیفرض ست؟ین حیصح نهیکدام گز هیسازی و آزمون فرض هیفرض ندییدر مورد مهارت فرآ(124

.میسر و کار دار یریبا ابزار اندازه گ یفیک یدر مشاهده  ؟نیستدر مورد مهارت مشاهدات به صورت کمی و کیفی کدام مورد صحیح (125

رعایت شود کدامدر مورد نکاتی که در ایفای نقش در مرحله ی کشوری در محور زبان باید   (126

؟نیستگزینه صحیح 
تلفظ صحیح با لهجه آمریکایی داشته باشند.

ی مواردهمهدر مهارت آزمایش کردن کدام مورد حائز اهمیت است و باید انجام شود؟  (127
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 نادرست . شود یم تیدر دانش آموزان تقو یمهارت مدل ساز  ،یریاندازه گ یندیدر مهارت فرآ  (128

 مشاهدات کمی . در دانش آموزان تقویت می شود....................... در مهارت فرآیندی اندازه گیری،   (129

 مشاهدات کمی دازه گیری، کدام آیتم در دانش آموزان تقویت می شود ؟در مهارت فرآیندی ان  (130

 درست . در دانش آموزان تقویت می شودمشاهدات کمی در مهارت فرآیندی اندازه گیری،   (131

132)  
تواند با گسترش  یخود را م یعلم یها افتهیارتباط دانش آموز  یبرقرار یدنیدر مهارت فرآ

 ارائه دهد. یمفهوم علم
 نادرست

تواند با ماکت  یخود را م یعلم یها افتهیارتباط دانش آموز  یبرقرار یندیدر مهارت فرآ  (133

 ارائه دهد. یساز
 درست

................. تواند با  یخود را م یلمع یها افتهیارتباط دانش آموز  یبرقرار یندیدر مهارت فرآ  (134

 ارائه دهد.
 یماکت ساز

در مهارت فرآیندی برقراری ارتباط، دانش آموز یافته های علمی خود را با کدام یک از شیوه   (135

 های زیر می تواند ارائه دهد؟
 ماکت سازی

تواند با گسترش  یخود را م یهای علم افتهیبرقراری ارتباط دانش آموز  ندییدر مهارت فرآ  (136

 ارائه دهد. یمفهوم علم
 نادرست

ده از مشاهدات خود الگوها و استفا با داده ها دانش آموز : ریو تفس یریگ جهیدر مهارت نت  (137

 ا کند.دیرا پ یطرواب
 درست

 ؟ ستین حیداده ها کدام مورد صح ریو تفس یریگ جهیدر مهارت نت  (138
 یو منطق یعلم جهینت به خود یها هیدانش آموز با اسنفاده از فرض

 برسد
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 ییها یژگیپرسش چه و نیشود ا یکاوشگری، پرسش طرح م کردیدرابتدای آموزش علوم با رو  (139

 داشته باشد ؟ دیبا
 آزمایش باشد.ابل ق

در محور  نقش یفایاست که در بخش ا ییاز کتاب ها  یکی یسیبه انگل یسیانگل یکشنرید  (140

 .ردیدانش آموزان قرار بگ اریدر اخت دیزبان با
 درست

 ینیکارآفر .ی .................... می باشدجشنواره نوجوان خوارزم یاصل کردیرو  (141

 درست است. ینی، کارآفر یجشنواره نوجوان خوارزم یاصل کردیرو  (142

 نادرست عه است.در جام یرونق اقتصاد جادیا یجشنواره نوجوان خوارزم یاصل کردیرو  (143

 کارآفرینی ست؟یچ یجشنواره نوجوان خوارزم یاصل کردیرو  (144

 نادرست .دقیقه در نظر گرفته شده است 5زمان مناسب برای قسمت مصاحبه ی محور زبان   (145

 نادرست .در نظر گرفته شده است قهیدق 8محور زبان  یقسمت مصاحبه  یزمان مناسب برا  (146

 دقیقه 3 زمان مناسب برای قسمت مصاحبه ی محور زبان چند دقیقه در نظر گرفته شده است ؟  (147

 درست در نظر گرفته شده است. قهیدق 3زمان مناسب برای قسمت مصاحبه ی محور زبان   (148

 فارسی ..........................  باشد. دیحتما با ویسنار  (149

 درست باشد .  یفارس دیحتما با ویسنار  (150
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سه مهارت فرآیندی مرتبط که در بحث آموزش علوم و جشنواره خوارزمی حائز اهمیت است،  (151

کدامند؟
استنباط ی،نیب شیمشاهده  ، پ

ارائه یطرح از مالک ها یظاهر یجلوه ها تیارع جهیانبوه طرح، نت دیدر تول یصرفه اقتصاد  (152

.آن است
نادرست

153)  
ارائه یبودن طرح از مالک ها میتعم تیقابل تیرعا جهیانبوه طرح، نت دیدر تول یصرفه اقتصاد

آن است.
درست

میتعم تیقابلصرفه اقتصادی در تولید انبوه طرح، نتیجه رعایت کدام یک از مالک های ارائه طرح است؟  (154

دانش یبازارچه  یاست  که در مستندات حسابدار یو فروش از موارد دیخر یفاکتورها  (155

.مستندات ارائه گردد ریاهمراه با س دیبا یآموز
درست

مستندات حسابداری از مواردی است که در انیو سود و ز اتیو فروش، مال دیفاکتورهای خر  (156

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

مرتبط هستند که در بحث آموزش علوم و یندی، استنباط سه مهارت فرآ ینیب شی، پ هیفرض  (157

.است تیحائز اهم یجشنواره خوارزم
نادرست

افزایش عزت نفس و خودباوریفرم های خودارزیابی در آموزش علوم ، کدام مورد را موجب می شود؟  (158

نادرستاست.  یرقابت ییفضا یوجوان خوارزمن یجشنواره  یفضا  (159

160)  
آن دیانبوه آن صرفه اقتصادی داشته باشد و امکان تول دیتول نکهیا یعنیبودن طرح  میقابل تعم

در بازار تجاری ممکن باشد.
درست

جداکردن دو مایع که با هم آمیخته نشده باشند.کاربرد ابزار دکانتور در آزمایشگاه کدام است ؟  (161
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162)  
نقش در  یفایاست که در بخش ا ییهفتم و هشتم از کتاب ها  ی هیزبان پا یدرس یکتاب ها

 .ردیدانش آموزان قرار بگ اریدر اخت دیمحور زبان با
 درست

کدام ابزار آزمایشگاهی برای گرم و خشک کردن مواد و تبلور در حرارت های پایین کاربرد   (163

 دارد؟
 کپسول چینی

 همه ی موارد کدام کتاب ها در بخش ایفای نقش در محور زبان باید در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد؟  (164

 اضافه کردن مقدار زیاد آب مقطر به ظرف یا محلول ؟نمی باشد یا آبفشان« پیست » کدام گزینه از موارد استفاده ی   (165

 تصفیه سازی ؟ نمی باشد علوم آزمایشگاه در  کدام گزینه جزء کاربرد های ابزار شیشه ساعت  (166

 فرضیه سازی ؟نیستکدام گزینه جزو مراحل مهارت فرآیندی آزمایش کردن   (167

 از محتویات کتاب استفاده شده باشد. 70% ؟ نمی باشددر محور زبان انگلیسی صحیح  کدام گزینه در مورد معیار های گرفتن امتیاز کامل  (168

 طرح حتما باید یک طرح صرفا تولیدی باشد. ؟ نمی باشدکدام گزینه در مورد مالک های طرح ارائه شده در بازارچه ی دانش آموزی صحیح   (169

 درج باشدم ست؟ین«  تیپل»  ای«  یظرف پتر»  یها یژگیکدام مورد از و  (170

 تولید علم توسط معلم صورت می گیرد. ؟ نمی شودکدام مورد از ویژگی های آموزش علوم با رویکرد کاوشگری محسوب   (171

 تربیت فرد تا بتواند خوب ایده پردازی کند. ؟نشده است کدام مورد جزء اهداف جشنواره خوارزمی در محور علوم تجربی ذکر   (172

 هم زدن و مخلوط کردن باشد ؟ ینم«  پوآر » با  کدام مورد جزو مراحل کار کردن  (173
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ی مواردهمه؟محسوب می گرددکدام مورد جزو نتایج تقویت مهارت های فرآیندی آموزش علوم تجربی   (174

سنجش عملکردیکدام مورد موجب یادگیری پایدار در دانش آموز می گردد؟  (175

خوش اخالق و با ادب باشند. ؟نیستمحور زبان خارجی  کدام ویژگی جزء ویژگی های ناظران جشنواره ی خوارزمی در(176

 ؟نمی باشد کدام یک از گزینه های زیر جزء اهداف آموزش علوم تجربی(177
دانش آموز برای ورود به یو عمل یبه دستاوردهای علم ژهیتوجه و

 رقابت آماده گردد دانیم

منابع تحقیقاتی منفردباشد؟ ینم  دهیمناسب جهت پرورش ا یجز، منابع اطالعات ریاز موارد ز کیکدام   (178

کدام یک از موارد زیر جزء تکنیک های ایده یابی در محور بازارچه کسب و کار دانش آموزی  (179

؟نیست
افسانه های خالقیت

ام یک از موارد زیر جزء مالک های انتخاب داوران در ارزیابی طرح های محور بازارچه هایکد  (180

؟نیست کسب و کار

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

جنس در ارزیابی طرح ها استفاده گردد.

ی داوری باید محیط رقابتی باشد.فضا؟نمی باشد کدام یک از موارد زیر در مورد فضای داوری صحیح  (181

انجام..................... به صورت  دی، با یخوارزم یجشنواره  یمحور زبان خارج یکل اجراها  (182

.ردیبگ
یزنده و حضور

انجام یبه صورت زنده و حضور دی، با یخوارزم یجشنواره  یمحور زبان خارج یکل اجراها  (183

.ردیبگ
درست

از قبل آماده یها لمیبه صورت ف دی، با یخوارزم یجشنواره  یان خارجمحور زب یکل اجراها  (184

.شده باشد
نادرست
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دانش آموزان  یطرح ها یابیارز یکسب و کار برا یکه داور در محور بازارچه ها یازیکل امت  (185

 ، ...............  است. ردیگ یدر نظر م
 امتیاز 100

 یدانش آموز یبازارچه  یدر مستندات حسابدارهستند که  یاز موارد انیو سود و ز اتیمال  (186

 مستندات ارائه گردد. ریهمراه با سا دیبا
 درست

اضطراب و عادالنه و منصفانه آرام و امن و بانشاط و بدون استرس و  ییفضا دیداوری با طیمح  (187

 .باشد
 درست

های  تیالمحور فع یمهارت  یدوم سواالت علم ستگاهیمدت زمان اختصاص داده شده به ا  (188

 است. قهیدق 15 یجشنواره خوارزم یشگاهیآزما
 درست

جشنواره  ایستگاه دوم محور فعالیت های آزمایشگاهی مدت زمان اختصاص داده شده به  (189

 خوارزمی چقدر است؟
 دقیقه 15

محور بازارچه  مدت زمان تخصیص یافته به دفاع حضوری هر یک از تیم های شرکت کننده در  (190

 های کسب و کار چقدر است؟
 دقیقه 10

 نادرست .باشد یم«  تیپل»  ای«  یظرف پتر»  یها یژگیاز و یکیمدرج بودن   (191

 یانفراد یپرداز دهیتفکر و ا .باشد یم  ......................،   یکاوشگر کردیلوم با روبعد از طرح پرسش در آموزش ع یمرحله   (192

 یپرداز دهی،  تفکر و ا یکاوشگر کردیبعد از طرح پرسش در آموزش علوم با رو یمرحله   (193

 .باشد یم  یانفراد
 درست

 یبا اعضا یشی،  هم اند یکاوشگر کردیبعد از طرح پرسش در آموزش علوم با رو یمرحله   (194

 باشد. یگروه م
 نادرست
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کر و ایده پردازی انفرادیتفمرحله ی بعد از طرح پرسش در آموزش علوم با رویکرد کاوشگری کدام است؟  (195

مرتبط هستند که در بحث آموزش علوم یندی، استنباط سه مهارت فرآ ینیب شیمشاهده  ، پ  (196

.است تیحائز اهم یو جشنواره خوارزم
درست

تالش و پشتکار در صاحبان ارائه طرح هیروح تیموفق موجب تقو نانیکارآفر یمطالعه زندگ  (197

شود. یمحور م نیدر ا
درست

مطالعه کدام یک از موارد زیر موجب تقویت روحیه تالش و پشتکار در صاحبان ارائه طرح در  (198

این محور می شود؟
موفق نانیفرکارآ یزندگ

یکشور رخانهیدب شده توسط یطراح یوردا یفرم ها  ؟ باشد می مورد کدام  مالک سنجش در محور زبان خارجی جشنواره ی خوارزمی(199

در محور کسب و دهیمناسب در پرورش ا یاز منابع اطالعات یکی یکیالکترون یمنابع اطالعات  (200

.باشند یم یکار دانش آموز
درست

201)  
در محور کسب و کار دهیمناسب در پرورش ا یاز منابع اطالعات یکیمنفرد  یقاتیمنابع تحق

باشند. یم یدانش آموز
نادرست

یدانش قبلما باشد..................... تواند برگرفته از  یاستنباط م یندیمهارت فرآ  (202

پیشین جربیاتتما باشد..................... تواند برگرفته از  یاستنباط م یندیمهارت فرآ  (203

شاهداتمما باشد..................... تواند برگرفته از  یاستنباط م یندیمهارت فرآ  (204

درستما باشد. جربیات پیشینتتواند برگرفته از  ینباط ماست یندیمهارت فرآ  (205
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درستما باشد. یتواند برگرفته از دانش قبل ینباط ماست یندیمهارت فرآ  (206

ادرستنما باشد. اتیتواند برگرفته از فرض یاستنباط م یندیمهارت فرآ  (207

درستما باشد. شاهداتمتواند برگرفته از  ینباط ماست یندیمهارت فرآ  (208

فرضیات ما؟نیستمهارت فرآیندی استنباط، برگرفته از کدام مورد   (209

فرضیه و دانش قبلیبر چه اساسی استوار است ؟ فرآیندی پیش بینی مهارت  (210

درست.تواند باشد یم یو دانش قبل هیبر اساس فرض ینیب شیپ ندییمهارت فرآ  (211

ایمدرسه مهم ترین مرحله جشنواره ی خوارزمی در محور فعالیت های آزمایشگاهی کدام است؟   (212

نافع ترین ابزار ارزشیابی که در روش آموزش علوم با رویکرد کاوشگری تحقق می یابد کدام  (213

است ؟
حیائه و توضهنر ار

کار نیبوده که ا نیا یجهان در مورد آموزش همراه با کاوشگر یپژوهش کشورها ی جهینت  (214

.کند یم جادیم العمر او مادا قیعم یریادگیتواند  یم
درست

می تواند یادگیری عمیق و مادام العمر ایجاد کند. ؟ نتیجه ی پژوهش کشورهای جهان در مورد آموزش همراه با کاوشگری چیست(215

نادرست.شود یکارشناس به دانش آموزان و ناظر ابالغ م قی، در همان جلسه  از طر یداور ی جهینت  (216

توسط کارشناس متوسطه بعد از داوری نتیجه ی داوری طرح ها چگونه به دانش آموزان ابالغ می شود؟  (217
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جشنواره ی  یمحور زبان خارج CLT دیمختلف در روش جد وهاییسنار بیی ترک جهینت  (218

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

 درست شود. یکارشناس به مدرسه ابالغ م قیی داوری ، بعداز داوری از طر جهینت  (219

 شناسایی استعدادها است؟ کدام یخوارزم یجشنواره  یهدف از برگزار  (220

استعدادها و توانمندی های دانش آموزان  یی، شناسا یهدف از برگزاری جشنواره ی خوارزم  (221

 است.
 درست

 افزایش خالقیت و نوآوری در دانش آموزان  است؟ مورد کدام خوارزمی ی جشنواره  هدف اصلی از برگزاری  (222

 همه موارد هدف اصلی جشنواره ی خوارزمی در محور فعالیت های آزمایشگاهی کدام مورد است؟  (223

 یها تیخلق موقع ،یشگاهیآزما یها تیدر محور فعال یخوارزم یجشنواره  یهدف اصل  (224

 است. یریادگی لیو تسه یریادگی قیتعم  ،یریادگی
 درست

 کردیاست که در روش آموزش علوم با رو یابیابزار ارزش نینافع تر ح،یهنر ارائه و توض  (225

 .ابدی یتحقق م یکاوشگر
 درست

226)  
در محور کسب و کار دانش آموزی ارتباط موثر مطرح شده  تیاز شروط الزم برای موفق یکی

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

 باشد.

 درست

 یهاکشت دادن نمونه  یاست که برا نیا«  تیپل»  ای«  یظرف پتر»  یاز کاربرد ها یکی  (227

 رود. یبه کار م یکروبیم
 درست
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یدیطرح صرفا تول کی، ارائه  یدانش آموز یارائه طرح در محور بازارچه  یاز مالک ها یکی  (228

است.
نادرست

است که نیا یسیکامل در محور زبان انگل ازیگرفتن امت یها اریاز موارد مهم در مع یکی  (229

اشد.موضوع از موضوعات کتاب استفاده شده ب  6حداقل 
درست

230)
 %70است که   نیا یسیکامل در محور زبان انگل ازیگرفتن امت یها اریاز موارد مهم در مع یکی

 .کتاب استفاده شده باشد اتیاز محتو
نادرست

است که دانش آموز به نیا یآموزش علوم تجرب یندیفرآ یمهارت ها تیتقو جیاز نتا یکی  (231

.رسد یعلم م دیتول
درست

است که دانش آموز روش نیا یآموزش علوم تجرب یندیفرآ یمهارت ها تیتقو جیاز نتا یکی  (232

.ردیگ یم ادیرا  یریادگی یها
درست

های رندهیادگیاست که  نیا یآموزش علوم تجرب ندییمهارت های فرآ تیتقو جیاز نتا یکی  (233

.شوند یم تیمادام العمر ترب
درست



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :
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