آزمون مرحله اول

کد A

نام و نامخانوادگي:
شماره داوطلب:
تعداد سوالها  45  :
مدت پاسخگويي 120 :دقیقه
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نهمین المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو

سالم ،به نهمین المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو خوش آمدید.
پیش از پاسخ دادن به سواالت ،نکات زیر را با دقت بخوانید:
 متن سواالت را با دقت بخوانید و در پاسخ دادن عجله نکنید.
 برخی از سواالت تنها با تکیه بر منابعی که قبال برایتان معرفی شده بودند ،طراحی شدهاند .اگر به منابع معرفی شده مسلط باشید ،با صرف
کمی دقت میتوانید پاسخ درست را پیدا کنید.
 برخی دیگر از سواالت به مباحثی میپردازند که به طور کامل در منابع معرفی شده مطرح نشدهاند .در ابتدای این سواالت توضیحات کوتاه
یا مفصلی آمده است .در مورد این سواالت باید توضیحات را با دقت بخوانید و با تکیه بر اطالعاتی که از قبل دارید ،به سواالت پاسخ دهید.
 ممکن است در مورد برخی از سواالت دو یا چند گزینه درست به نظرتان برسد .در این مورد باید بهترین گزینه را انتخاب کنید.
 براي پاسخهاي غلط ،نمره منفي در نظر گرفته خواهد شد.
 همراه داشتن تلفن همراه و ماشین حساب در این آزمون ممنوع است.
۱.۱فرض كنيم ميخواهيم یک سطح مربعی با ضلع  0/6میکرون را با نانوذرات کروی به اندازه  30نانومتر بپوشانيم .با فرض اينكه چيدمان
ذرات مانند شکل زیر باشد ،تعداد ذرات موجود در سطح چقدر است؟ در حالتی دیگر ،اگر هر ذره با یک پوسته به ضخامت  10نانومتر
پوشش داده شود ،تعداد ذرات موجود در سطح چقدر خواهد بود؟

 )1در حالت اول  400ذره و در حالت دوم  225ذره
 )2در حالت اول  400ذره و در حالت دوم  144ذره
 )3در حالت اول  100ذره و در حالت دوم  81ذره
 )4در حالت اول  100ذره و در حالت دوم  36ذره

۲.۲با توجه به نمودار زير ،در صورتي كه محور افقي بيانگر اندازه نانوذرات طال باشد ،قرار گرفتن کدام یک از گزينهها در محور عمودی
صحيح نيست؟

 )1فعالیت شیمیایی
 )2سطح ویژه

 )3دمای ذوب

 )4نسبت سطح به حجم
۳.۳دانش آموزی برای بررسی تاثیرات اندازه ذرات در یک واکنش شیمیایی ،دو آزمایش برای پر کردن بادکنک با گاز هيدروژن مطابق

واکنش زیر طراحي نموده است .در آزمایش اول از  6/5گرم میکروذرات عنصر روی ( )Znو در آزمایش دوم از  6/5گرم نانوذرات عنصر

روی ( )Znاستفاده میشود .کدام گزینه در مورد مقایسه بین این دو آزمايش صحیح است؟ (از اکسیداسیون نانوذرات صرف نظر شده و

پیشرفت واکنش ،کامل در نظر گرفته شود).

 )1در آزمایش اول بادکنک مقدار بیشتری باد میشود.

 )2در آزمایش دوم بادکنک مقدار بیشتری باد میشود.

 )3در آزمایش اول سرعت باد شدن بادکنک بیشتر است.

 )4در آزمایش دوم سرعت باد شدن بادکنک بیشتر است.
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۴.۴از نانوذرات آلومینیوم در سوخت موشک استفاده میشود .این نانوذرات در تماس با اکسیژن به شکل انفجاری سوخته و نانوذرات

اکسید آلومینیوم تولید میکنند .در حالی که ذرات بزرگتر آلومینیوم چنین رفتاری ندارند .کدام گزینه توجیه درستی از این پدیده

بیان میکند؟

 )1دلیل اصلی آن سرعت باالی اکسید شدن نانوذرات آلومینیوم بدلیل کاهش ابعاد و افزایش درصد اتم های سطحی است.
 )2دلیل اصلی آن آزاد شدن آنتالپی بیشتر در این واکنش بدلیل افزایش انرژی سطحی و کاهش اندازه ذرات است.

 )3تبدیل نانوذرات آلومینیوم به نانوذرات اکسید آلومینیوم انرژی بیشتری در مقایسه با اکسید شدن ذرات بزرگتر آلومینیوم ایجاد میکند.
 )4گزینههای  1و 3

۵.۵اگر بتوانیم تعداد زیادی نانوذرات کروی هم اندازه را مانند سه حالت الف ،ب و ج کنار هم قرار دهیم ،فشردگی اتمها در كدام حالت

نسبت به ساير حالتها بيشتر است؟
 )1حالت الف فشردهتر است.
 )2حالت ب فشردهتر است.
 )3حالت ج فشردهتر است.

 )4فشردگی الف و ب یکسان و بیشترین میزان ممکن است.

        (الف)                       (ب)                         (ج)

۶.۶در بخشی از یک فرایند ساخت نانوذرات ،با گذشت زمان درصد اتمهای سطحی به کل اتمها مشابه شکل زیر تغییر مینمايد .اين الگو
در کدام يك از فرآيندهاي زير صحيح است؟

 )1سل ژل
 )2رسوبدهی شیمیایی
 )3آسیاب گلولهای
 )4گزینههای  1و 2

۷.۷انرژی الکتریکی در ابرخازنها با جذب یونهای موجود در حالل بر روی الکترود ذخیره میشود .دانش آموزی برای ساخت الکترود

یک ابرخازن ،نانوذرات کربنی را مانند شکل زیر بر روی یک بستر فلزی پوشش داده است .با فرض اينكه براي ساخت يك الكترود از

نانوذرات کربنی  80نانومتری و براي الكترود ديگري از نانوذرات كربني  40نانومتری استفاده شده باشد ،با کاهش اندازه نانوذرات کربنی،
کدام گزينه در مقایسه سرعت و میزان ذخیره بار الکتریکی در این دو الکترود صحيح است؟

 )1سرعت ذخیره بار الکتریکی افزایش مییابد زیرا سطح ماده افزایش يافته است.
 )2میزان بار الکتریکی ذخیره شده كاهش مییابد زیرا سطح ماده افزايش يافته است.
 )3سرعت و میزان ذخیره بار الکتریکی کاهش مییابد زیرا سطح ماده افزایش يافته است.
 )4سرعت و میزان ذخیره بار الکتریکی افزايش مییابد زیرا سطح ماده افزایش يافته است.
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۸.۸هنگام تولید نانوذرات در یک محیط مایع ،ابتدا اتمها و یونهای سازنده ذرات به یکدیگر پیوسته و تشکیل ذرات کوچک اولیهای به

نام جوانه (هسته) را میدهند .این جوانهها سپس با افزوده شدن اتمهای بعدی شروع به رشد نموده و نانوذرات تشکیل میشوند .از بین
موارد زیر کدام مورد برای یکنواختی اندازه ذرات و کدام یک برای تولید ذرات ریزتر ضروری است؟

 -1افزایش سرعت هستهزایی     -2جداسازی مرحله هستهزایی از مرحه رشد -3     .جلوگیری از فرایند رشد.
 )1مورد  3برای یکنواختی اندازه ذرات و موارد  1و  2برای توليد ذرات ریزتر الزم است.
 )2مورد  2برای یکنواختی اندازه ذرات و موارد  1و  3برای توليد ذرات ریزتر الزم است.
 )3هر سه مورد برای یکنواختی اندازه ذرات الزم است و هیچ یک برای تولید ذرات ریزتر الزم نیست.
 )4هر سه مورد برای تولید ذرات ریزتر الزم است و هیچ یک برای یکنواختی اندازه ذرات الزم نیست.
۹.۹ناهمسانگردی در مواد به معنای تفاوت خواص ماده (الکتریکی ،نوری ،مغناطیسی و  )...در جهات مختلف است .برای مثال اگر رسانش

الکتریکی در مادهای در جهات مختلف متفاوت باشد ،آن ماده ناهمسانگرد و اگر رسانش در جهات مختلف یکسان باشد ،آن ماده

همسانگرد است .ناهمسانگردی به ساختار بلوری ماده و ریزساختار و همچنین شکل و ابعاد ماده بستگی دارد.

در کدام گزینه ناهمسانگردی بین سه حالت  -1ماده تکبلور (مونوکریستال) -2 ،ماده چندبلوری (پلیکریستال) با دانههای میکرومتری

و  -3ماده چند بلوري (پلیکریستال) با دانههای نانومتری ،از راست به چپ افزایش يافته است؟
 )1تککریستال ،پلیکریستال با دانه میکرومتری ،پلیکریستال با دانه نانومتری
 )2تککریستال ،پلیکریستال با دانه نانومتری ،پلیکریستال با دانه میکرومتری
 )3پلیکریستال با دانه نانومتری ،تککریستال ،پلیکریستال با دانه میکرومتری
 )4پلیکریستال با دانه نانومتری ،پلیکریستال با دانه میکرومتری ،تککریستال

۱۰۱۰با فرض اينكه همه ساختارهاي زير آمورف هستند کدام گزينه داراي ساختار ناهمسانگرد است؟
 )1نانوسیم							

 )2نانوذره کروی

							
 )3الیه نازک

 )4گزینههای  1و 3

۱۱۱۱در صورتي كه صفحه گرافنی زیر را به نحوی بپیچیم که نقاط  Oو  Aبر هم منطبق شوند ،چه نوع نانولوله کربنی ( )CNTبوجود میآید

و این نانولوله كربني از نظر رسانایی چگونه است؟
 )1نامتقارن -نیمه رسانا

 )2نامتقارن  -رسانا

 )3دسته صندلی  -نیمه رسانا
 )4دسته صندلی  -رسانا

۱۲۱۲کدام گزینه در مورد گرافن نادرست است؟
				
 )1فاصله شکاف انرژی گرافن قابل کنترل است.

)2پیوند کربن-کربن در گرافن از نوع  πاست.

		
 )3ساختاری دو بعدی و یک شبکه پنج ضلعی از اتمهای کربن است.

 )4تحرک حاملهای بار در گرافن بیش از فلز نقره است.
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۱۳۱۳کدام یک از موارد زیر در مورد نانولولههای کربنی صحيح است؟

 )1ذاتاً آبگریز بوده ولی در برخی از اندازههای سنتز شده خاصیت آبدوستی دارد.

 )2ذاتاً آبگریز بوده ولی با افزودن برخی گروههای عاملی ،خاصيت آب دوستي دارد.

 )3ذاتاً آب دوست بوده ولي با افزايش تعداد دیوارههای نانولوله کربنی خاصیت آبگریزی دارد.
 )4از میان فرمهای مختلف آن (زیگزاگ ،آرمیچر و کایرال) برخی آبگریز و برخی دیگر آبدوست هستند.
۱۴۱۴کدام گزینه بر فرکانس جذب یک نانوذره نیمهرسانا تاثیرگذار است؟

							
 )1جنس
							
 )3شکل

 )2اندازه

 )4همه موارد

۱۵۱۵شکلهای زیر به ترتیب میتواند نتیجه الیه نشانی با کدام روشهای زیر باشد؟

1

2

 )1الیهنشانی اتمی -الیهنشانی فیزیکی بخار -الیهنشانی شیمیایی بخار -الیهنشانی شیمیایی بخار
 )2الیهنشانی اتمی -الیهنشانی شیمیایی بخار -الیهنشانی شیمیایی بخار -الیهنشانی فیزیکی بخار
 )3الیهنشانی شیمیایی بخار -الیهنشانی شیمیایی بخار -الیهنشانی اتمی -الیهنشانی فیزیکی بخار
 )4الیهنشانی شیمیایی بخار -الیهنشانی اتمی -الیهنشانی شیمیایی بخار -الیهنشانی فیزیکی بخار
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۱۶۱۶امروزه در تحقیقات صنایع هوایی با الگوبرداری از پرندگان ،به دنبال ساخت هواپیماهایی هستند تا با تغییر انحنای سطوح هواپیما

در زمان فرود و برخاستن ،نیروی باالبر مورد نیاز را تامین نموده و در زمان پرواز مستقیم ،نیروی مقاوم وارد بر هواپیما را کمینه نمایند.

برای این منظور میتوان از مواد نانوساختاری استفاده کرد که با استفاده از جریان الکتریکی بتواند انحنای الزم را در سطح مقطع بال و

سایر سطوح ایجاد نماید .کدام گروه از نانومواد هوشمند را برای ساخت این قسمت از هواپیما پیشنهاد میکنید؟
			
 )1الکتروکرومیک

			
 )2ترموالکتریک

			
 )3پیزوالکتریک

۱۷۱۷کدام گزینه در مورد میکروسکوپهای پروبی-روبشی صحیح است؟

پ تونلی روبشی محدود به نمونههای رسانا است.
 )1میکروسکو 

 )2میکروسکوپ تونلی روبشی برای تصویربرداری از بافتهای زنده مناسب است.
 )3میکروسکوپ نیروی اتمی محدود به نمونههای رسانا است.

 )4تنوع حالتهای کاری میکروسکوپ تونلی روبشی بیشتر از میکروسکوپ نیروی اتمی است.
۱۸۱۸تصویر زیر از برش عرضی الیهنشانی دو فلز آلومینیوم و طال با استفاده از

میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMدر حالت الکترون برگشتی ( )BEتهیه

شده است .کدام گزینه به ترتیب ،بزرگنمایی و جنس فلز قسمت  Aو  Bرا به
درستی نشان داده است؟ (طول خط مقیاس در تصویر  1سانتیمتر است)
		
 500 )1برابر ،طال ،آلومینیوم
 500 )2برابر ،آلومینیوم ،طال

 20000 )3برابر ،طال ،آلومینیوم

 20000 )4برابر ،آلومینیوم ،طال

 )4آلیاژهای حافظهدار
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۱۹۱۹به منظور تصویربرداری از نمونه های نارسانا در میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMنمونه با استفاده از ماده رسانایی مانند طال

پوشش داده میشود .مزیت استفاده از پوشش طال در کدام یک از موارد زیر به درستی بیان شده است؟

 -2بهبود تولید الکترونهای ثانویه و مشاهده بهتر مورفولوژی ساختار

  -1امکان تصویربرداری از نمونههای نارسانا در SEM

 -3بهبود آنالیز شیمیایی (عنصری) با  EDSبه دلیل بهبود تولید فوتونهای اشعه ایکس
 )1مورد 1

			
 )2موارد  1و 2

		
 )3موارد  1و 3

 )4موارد  1و  2و 3

۲۰۲۰در میکروسکوپ نیروی اتمی ،کدام گزینه به عنوان مزیت بکارگیری حالت تماسی درست است؟
		
 )1مناسب برای نمونههای زیستی

 )2روبش سریع

 )3جلوگیری از آسیب به نمونه

 )4گزینههای  1و 3

۲۱۲۱دو نمونه کام ً
ال یکسان از یک ماده با دو دستگاه کروماتوگرافی مختلف آزمایش میشوند .اگر پیکهای مربوط به اجزای نمونه در
زمانهای بازداری یکسان از دو دستگاه خارج شوند ،کدام نتیجهگیری درست است؟

		
 )1نوع ستون جداسازی در هر دو دستگاه یکسان است.
 )3شرایط عملیاتی آزمایش در هر دو دستگاه الزاماً یکسان نیست.

 )2شرایط عملیاتی آزمایش در هر دو دستگاه یکسان است.

 )4گزینههای  1و 3

۲۲۲۲در یک پژوهش اکسید گرافن از گرافیت سنتز شده و در الگوی پراش خود قلهای (پیک) در زاویه  2θ =10ºدارد .ذرات اکسید گرافن
به دست آمده ،به طور متوسط دارای چند الیه گرافنی است؟

 1 )1تا 3
 5 )2تا 7

 8 )3تا 10

 12 )4تا 14

۲۳۲۳در یک پژوهش نانوذرات نقره با روش شیمیایی و در محیط آبی سنتز شدند .از روش پراکندگی نور دینامیکی ( )DLSبرای تعیین

اندازه ذرات استفاده شده است .اگر نمونه نهایی حاوی  5000ذره کروی  10نانومتری و  5000ذره کروی  100نانومتری باشد ،کدام یک از
نمودارهای بدست آمده از  ،DLSتوزیع اندازه ذرات را به درستی نشان میدهد؟

)1

			

)4

شدت پراکندگی ()%

)3

		

)2
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۲۴۲۴در یک پژوهش تأثیر مدت زمان عملیات حرارتی بر شکل و اندازه نانومیلههای طال مورد بررسی قرار گرفت .شکل زیر تصاویر

میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMنانومیلههای طال را پس از  30دقیقه عملیات حرارتی و همچنین پس از  2ساعت عملیات حرارتی

در دمای  100درجه سانتیگراد نشان میدهد .با توجه به تصاویر  ،TEMطیف جذب مرئی -فرابنفش این دو نمونه در کدام گزینه به

درستی نشان داده شده است؟

)1

		

)2

)3

			

)4

۲۵۲۵در حافظههای (هارد دیسک) جدید مغناطیسی از نانوذرات مغناطیسی تکحوزه به عنوان یک بیت اطالعات استفاده میشود .کدام
گزینه در مورد این نوع حافظهها نادرست است؟

 )1برای داشتن حافظه پایدار ،استفاده از نانوذرات ابرپارامغناطیس ضروری است.
 )2با کاهش اندازه نانوذرات ،میزان حافظه افزایش مییابد.
 )3جهت مغناطیسی نانوذرات با تغییرات دمایی معمول ،تغییر نمییابد.
 )4تاثیر میدان مغناطیسی یک نانوذره بر نانوذره مجاور یکی از مشکالت این نوع حافظهها است.
۲۶۲۶برای ساخت حسگر گلوکز ،آنزیم اکسیدکننده گلوکز ( )GOxرا بر روی سطح نانولوله کربنی قرار میدهند .این آنزیم در مواجهه با گلوکز
آن را اکسید کرده و حسگر با صدور یک سیگنال الکتریکی حضور گلوکز را تشخیص میدهد .کدام گزینه در مورد این حسگر نادرست است؟

 )1نقش نانولوله کربنی تسهیل انتقال الکترون در حسگر است.
 )2اصالح سطح نانوله کربنی با گروههای عاملی مختلف (آمین و کربوکسیل) میتواند انتقال الکترون را بهبود بخشد.
 )3تغییر نوع نانولوله کربنی (تعداد دیواره ،تقارن) تاثیری در رفتار حسگر ندارد.
 )4نانوالیاف کربنی نیز میتوانند جایگزین نانولوله کربنی در این حسگر شوند.
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۲۷۲۷یکی از مراحل لیتوگرافی در ساخت مدارات مجتمع ،مرحله زدایش (اچینگ) است .در این مرحله بخشهایی از ماده مورد نظر به طریقی

زدوده میشود .شکل زیر بخش زدایش شده یک قطعه سیلیکونی را نشان میدهد .با توجه به شکل ،فرآیند زدایش به چه روشی صورت

گرفته است؟ 								 
 )1زدایش با محلول شیمیایی

 )2زدایش با تابش عمودی ماوراء بنفش به نمونه
 )3زدایش با تابش عمودی اشعه ایکس به نمونه

 )4زدایش با تابش عمودی یونهای پر انرژی به نمونه

۲۸۲۸در سلولهای خورشیدی اکسایتونی وظیفه جذب نور بر عهده مادهای به نام حساسکننده ( ،)Sensitizerو وظیفه انتقال حاملها

بر عهده مواد دیگری است .با برخورد فوتون نور به حساسکننده ،زوج الکترون و حفره تولید میشود .سپس الکترون تولید شده به
مادهای دیگر که نقش انتقالدهنده الکترون را دارد منتقل میشود .حفره تولید شده نیز به مادهای دیگر که نقش انتقالدهنده حفره

را دارد منتقل میشود .پژوهشگری با داشتن سه ماده زیر قصد دارد یک سلول خورشیدی اکسایتونی بسازد .با توجه به موقعیت تراز

هدایت و ظرفیت این مواد ،کدام یک از مواد زیر به ترتیب میتوانند به عنوان انتقال دهنده الکترون ،حساسکننده و انتقالدهنده حفره
مورد استفاده قرار گیرند؟

 )1دیاکسید تیتانیوم -پروسکایت-پلیمر
 )2دیاکسید تیتانیوم-پلیمر -پروسکایت
 )3پلیمر-پروسکایت-دیاکسید تیتانیوم
 )4پلیمر-دیاکسید تیتانیوم -پروسکایت

ردیف

ماده

تراز ظرفیت

تراز هدایت

1

نوعی پروسکایت

-5/4

-3/9

2

نوعی پلیمر

-5/3

-3/7

3

دیاکسید تیتانیوم

-7/3

-4/1

۲۹۲۹کدام گزینه در مورد روشهای شبیهسازی دینامیک مولکولی و مونت کارلو صحیح است؟
 )1در بررسی رفتار رهایش یک دارو از یک نانوحامل در بدن ،از روش شبیهسازی دینامیک مولکولی استفاده میشود.
 )2در بررسی سازوکار جذب پروتئینهای خون بر سطح نانوذرات فلزی داخل رگ ،از روش شبیهسازی مونت کارلو استفاده میشود.
 )3در بررسی رفتار تودهای شدن یک نانوذره دارویی در اطراف غشای سلولی ،از روش شبیهسازی مونت کارلو استفاده میشود.
 )4در بررسی برهمکنش نانوداروی تزریق شده با گونههای موجود در جریان خون تا رسیدن به نقطه اثر ،از هر دو روش دینامیک مولکولی و مونت
کارلو استفاده میشود.
۳۰۳۰دانشآموزی بر روی فرایند شیرینسازی آب با استفاده از غشای حاوی نانولوله کربنی پژوهش میکند .او قصد دارد رفتار آب در
نانولوله کربنی را با شبیهسازی مولکولی بررسی نماید .کدام گزینه در مورد نتایج این پژوهش صحیح است؟

 )1با استفاده از فرضیات مناسب و اعمال شرایط خاص ،میتوان اطالعات مولکولی را در حالت واقعی (لوله) استفاده نمود.
 )2به دلیل در نظر نگرفتن اثر توده در شبیهسازی مولکولی ،نمیتوان از اطالعات آن در حالت واقعی استفاده نمود.
 )3امکان استفاده از اطالعات شبیهسازی مولکولی در حالت واقعی ،به نوع سیال بستگی دارد.
 )4گزینههای  2و 3

9

نهمین المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو

۳۱۳۱در طراحی نانودارو برای رسانش از راه پوست ،وجود کدام یک از موارد زیر الزامی است؟
						
 )1غلظت کم

 )2حاللیت مناسب در روغن و حاللیت بسیار کم در آب

				
 )3ضریب توزیع مناسب در پوست

 )4همه موارد

۳۲۳۲در پژوهشی یک ساختار جدید آئروژل بر پایه گرافن ساخته شده است .این ساختار از ساقه نوعی گیاه مقاوم در برابر باد الهام
گرفته شده است .کدام گزینه در مورد ویژگیهای این ساختار نادرست است؟

 )1عایق الکتریکی

 )2وزن بسیار اندک
 )3استحکام باال

 )4انعطافپذیری
۳۳۳۳یک گروه پژوهشی یک نانوحامل چندکاره با کاربرد زیستپزشکی ساخته است .این ساختار دوطرفه ( )Janusهمزمان میتواند
چند عملکرد داشته باشد .با توجه به شکل زیر کدام گزینه نادرست است؟

 )1این سامانه یک سامانه دارورسانی فعال است.

 )2این سامانه عامل بهبود تباین در  MRIاست.

 )3این سامانه کاهنده میزان عوارض جانبی مصرف دارو توسط سلولهای سالم است.

 )4این سامانه داروی بارگذاری شده را در جریان خون آزاد و در دسترس سلول قرار میدهد.

۳۴۳۴در یک نانوحامل کروی مزومتخلخل دو داروی آبدوست و آبگریز با اندازه مولکولی یکسان بارگذاری شده و بصورت درونرگی
به بدن تزریق شده است .نمودار میزان رهایش داروی آبدوست (خط ممتد) و داروی آبگریز (خطچین) از نانوحامل ،در کدام گزینه

به درستی نشان داده شده است؟

)1

		

)2

)3

		

)4
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۳۵۳۵یک گروه پژوهشی با الگوگیری از ساختمان دندان موفق به ساخت خمیری شده است که حفرات ایجاد شده در عاج دندان را با

رشد کریستالهای شبهدندانی ترمیم نماید .آنها نانوذرات حاوی کلسیم و فسفر را درون ساختار حاملی قرار داده و در مجاورت دندان

حیوانات ،رفتار ترمیمی آن را بررسی نمودند .جنس و ساختار این حامل در کدام گزینه صحیح است؟

 )1سیلیکای مزومتخلخل

 )2سیلیکای بدون متخلخل
 )3نیکل مزومتخلخل

 )4نیکل بدون تخلخل
۳۶۳۶از نانولولههای کربنی در کدام بخش پیل سوختی استفاده نمیشود؟
			
 )1کاتالیست

 )3الکترود			

				
 )2پایه کاتالیست

 )4الکترولیت

۳۷۳۷در صنعت کشاورزی با افزودن هیدروژلها به خاک ،ظرفیت نگهداری آب افزایش یافته و دوره آبیاری کاهش مییابد .یکی از
مشکالت این هیدروژلها نداشتن پایداری مکانیکی و استحکام کافی است .کدام گزینه برای رفع این مشکل صحیح است؟

 )1با استفاده از نانوذرات سیلیکا در ماتریس ژل ،پایداری مکانیکی هیدروژل بهبود مییابد.

 )2با استفاده از نانورس در ساختار ژل استحکام آن افزایش مییابد.

 )3با استفاده از افزودنیهای معدنی ظرفیت تورم هیدروژل افزایش مییابد.
 )4همه موارد

۳۸۳۸غلظت نمک کلرید سدیم در آب دریا  25000-30000ppmو فشار اسمزی آن حدود  30بار است .اگر پمپ متصل شده به سامانه
تصفیه آب بتواند حداکثر  20بار فشار اعمال کند ،کدام یک از گزینههای زیر بهترین غشا برای نمکزدایی  %80آب دریا است؟

			
 )1اسمز معکوس

			
 )2نانوفیلتراسیون

			
 )3آلترافیلتراسیون

 )4میکروفیلتراسیون

۳۹۳۹دانشآموزی برای بررسی عملکرد یک آئروژل نانوساختار بعنوان عایق ساختمان ،میزان هدایت حرارتی دو نمونه از آن با مقادیر
مختلف سیلیکا را بررسی کرده است .اگر مقدار سیلیکای آئروژل (الف)  5درصد و آئروژل (ب)  10درصد حجمی باشد ،کدام گزینه رفتار

هدایت حرارتی این دو نمونه را با تغییر دما به درستی نشان داده است؟

)1

		

)2

)3

		

)4
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۴۰۴۰در خصوص مکانیزمهای پیشنهادی برای عملکرد ضدمیکروبی نانوذرات نقره کدام گزینه نادرست است؟

 )1نقره اثر ضدمیکروبی قوی در برابر گونههای خاصی از میکرواورگانیسمها داشته و به صورت انتخابگر عمل مینماید.
 )2نقره با تولید گونههای اکسیژن فعال اثر ضد میکروبی دارد.

 )3نانوذرات نقره با هر اندازهای میتوانند به درون غشای سلولی نفوذ کرده و موجب مرگ سلول شوند.

 )4نانوذرات نقره میتوانند ضمن واکنش با گروههای  SHموجود روی آنزیمها و اختالل در متابولیسم سلول میکروب ،موجب مرگ سلول شوند.
۴۱۴۱دانشآموزی سه نمونه نانوذرات متخلخل رودیوم را به عنوان نانوکاتالیست جهت استفاده در خروجی اگزوز خودرو ساخته است .با

توجه به مشخصات به دست آمده برای هر سه کاتالیست ،کدام نمونه برای این کاربرد مناسب است؟ (شکل و هندسه ذرات به کار رفته

در هر کاتالیست ثابت در نظر گرفته میشود).
نمونه

شکل ذرات

اندازه میانگین ()nm

متوسط سطح ویژه ()m2/g

1

کروی

4

50

2

کروی

3

68

3

میلهای

( 5طول)

60

4

هرمی

4

75

								
1 )1

								
3 )3

2

2 )2
4 )4

۴۲۴۲در حوزه ذخیرهسازی انرژی ،کدام یک از موارد زیر را میتوان به عنوان مزیت استفاده از گرافن در خازنها دانست؟
						
 )1دانسیته انرژی باال
 )2هدایت الکتریکی باال
					
 )3انباشته نشدن مجدد صفحات
 )4همه موارد
۴۳۴۳در یک پژوهش نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی از محلول یک پلیمر با شرایط مختلف (غلظت ،گرانروی ،کشش سطحی و ثابت

دیالکتریک) ساخته شده است .با توجه به تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترنی روبشی ،کدام گزینه در مورد شرایط ساخت
این داربستها صحیح است؟

 )1غلظت محلولهای پلیمری از چپ به راست کاهش مییابد( .با فرض دانسیته بار ثابت)
 )2گرانروی محلولهای پلیمری از چپ به راست کاهش مییابد.

 )3کشش سطحی محلول پلیمری از چپ به راست کاهش مییابد.

 )4ثابت دیالکتریک محلول پلیمری از چپ به راست کاهش مییابد.
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۴۴۴۴دانشآموزی موفق شده است یک نانوساختار جدید با قابلیت کاربرد در الکترود ابرخازن را در قالب حق اختراع ثبت کند .بر اساس

قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب سال  1386ایران ،کدام گزینه در رابطه با حق اختراع (پتنت) او نادرست
است؟

 )1دارنده پتنت میتواند تعیین کند چه کسی به جای خود از اختراع وی بهرهبرداری نماید.

 )2دارنده پتنت میتواند با عقد قرارداد ،اجازه استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذار نماید.

 )3حق استفاده از پتنت پس از انقضای پتنت نیز منحصر به قرارداد اجازه از دارنده پتنت است.

 )4دارنده پتنت میتواند حق اختراع خود را به طور کامل به دیگری بفروشد.

۴۵۴۵یک شرکت نوپای کوچک موفق شده است نانوداروی  Aرا با کیفیت قابل عرضه به بازار ،در مقیاس نیمهصنعتی تولید کند .او

برای ورود قدرتمند به بازار ،به سرمایه گذاری کالن برای راهاندازی خط تولید صنعتی این محصول نیاز دارد .از طرفی تحقیقات برای
دستیابی به دانش فنی تولید این نانودارو یک حوزه بسیار پویا بوده و توسط شرکتها و گروههای تحقیقاتی در حال انجام است .کدام
مسیر پیش روی برای این شرکت مناسبتر است؟

 )1درخواست ثبت اختراع برای بهرهمندی از حقوق انحصاری داراییهای فکری شرکت
 )2صبر کردن تا زمان رسیدن سرمایه و آغاز تولید صنعتی دارو در شرکت
 )3فروش امتیاز بهرهبرداری از اختراع از طریق قراردادهای انتقال فناوری به شرکتهای بزرگ دیگر
 )4گزینههای  1و 3
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فرم نظرسنجی شماره 1

فرم نظرسنجی شماره 1

خواهشمند است پرسشهای زیر را با دقت مطالعه و پاسخگویی نمایید( .لطفا یکی از گزینهها به عنوان نظر نهایی انتخاب شود)

قطعاً پاسخهای شما در بهبود برنامههای باشگاه نانو موثر خواهد بود .همچنین به منظور قدردانی از شما به پاسخدهندگان هر دو
نظرسنجی به قید قرعه هدایایی تعلق میگیرد.
 .91از چه زمانی با سایت باشگاه نانو آشنا شدهاید؟
 )1اصالً سایت را نمی شناسم

 )2کمتر از شش ماه

 )3بین شش ماه تا یک سال گذشته

 )4بیش از یک سال

---------------------------------------------- .92ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻫﺎ ﯾﺪ؟
 (1ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﺮدهام

 (2ﮐﻤﺘﺮ از  20ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ام

 (3ﺑﯿﺶ از  20ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهام

 (4ﺑﯿﺶ از  50ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهام
-----------------------------------------------

 .93مقاالت سایت باشگاه نانو را مفید و مناسب برای دانش آموزان ارزیابی میکنم.
(خالی گذاشتن گزینهها به معنای "نظری ندارم" است)
 )1کامالً مخالف هستم

 )2تاحدودی مخالف هستم

 )3تاحدودی موافق هستم

 )4کامالً موافق هستم

---------------------------------------------- .94معموالً به کدام بخشهای سایت باشگاه نانو مراجعه میکنید؟ (بیش از یک گزینه هم مجاز است)
 )1مقاالت

 )3آموزش

 )2اخبار

 )4زنگ نانو

---------------------------------------------- .95سایت باشگاه نانو در اطالع رسانی اخبار المپیاد موفق بود( .خالی گذاشتن گزینهها به معنای "نظری ندارم" است)
 )1کامالً مخالف هستم

 )2تاحدودی مخالف هستم

 )3تاحدودی موافق هستم

 )4کامالً موافق هستم

---------------------------------------------- .96ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺧﺼﻮص راهاﻧﺪازي ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزي ﻧﺎﻧﻮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟
)1کامالً مخالف هستم

 )2تاحدودی مخالف هستم

 )3تاحدودی موافق هستم

 )4کامالً موافق هستم

---------------------------------------------- .97برای شرکت در المپیاد نانو  .............کتابهای منتشر شده توسط باشگاه نانو را مطالعه کردهام.
 )1هیچکدام از

 )2تعداد کمی از

 )3تعداد زیادی از
1

 )4همه
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 .98قبل از ثبت نام در آزمون المپیاد نانو  ..................کتابهای منتشر شده توسط باشگاه نانو را مطالعه کردهبودم.
 )1هیچکدام از

 )2تعداد کمی از

 )4همه

 )3تعداد زیادی از
-----------------------------------------------

 .99در آزﻣﻮنﻫﺎى آزﻣﺎﯾﺸﻰ آﻣﺎدﮔﻰ اﻟﻤﭙﯿﺎد داﻧﺶآﻣﻮزى ﻧﺎﻧﻮ...
(1ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهام

 (3ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهام

 (2ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهام

 (4از ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪام

---------------------------------------------- .100انگیزه شما از شرکت درالمپیاد نانو کدام گزینه است؟
(خالی گذاشتن گزینهها به معنای "هیچکدام" است)
 )1آشنایی با فناوری نانو

 )2شرکت در اردوی مرحله عملی

 )3ادامه تحصیل در رشته نانو

)4انگیزه خاصی نداشتم

---------------------------------------------- .101آﯾﺎ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه داﻧﺶآﻣﻮزي ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؟
 (1ﺑﻠﻪ

 (2ﺧﯿﺮ

 (4از راه اﻧﺪازي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم

 (3ﻫﻨﻮز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

---------------------------------------------- .102ﻋﺒﺎرت ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ( ؟
 (1ﻓﻨﺎوري ﺑﻮﻣﯽ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻠﯽ

 (2ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ

 (3ﻓﻨﺎوري ﻓﺎﻧﺘﺰي و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ

 (3ﮐﺎﻻي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

---------------------------------------------- .103از برگزاری " جشنواره پروژههای دانشآموزی نانو" ..............................
 )1هیچ اطالعی ندارم

 )2فقط شنیدهام اما جزییاتش را نمیدانم

 )3با جزییات کامل اطالع دارم اما اعتمادی به آن ندارم

 )4با جزییات کامل اطالع دارم و به آن اعتماد دارم

---------------------------------------------- .104چه مقدار در فعالیتهای مرتبط با فناوری نانو در پژوهشسراهای آموزش و پرورش شرکت داشتهاید
 )1با پژوهشسرا های آموزش و پرورش آشنایی ندارم
 )2با پژوهشسراها آشنایی دارم ،ولی هیچ فعالیت مرتبط با نانو در آنجا نداشتهام
 )3در کالسهای فناوری نانو پژوهشسرا شرکت کردهام
 )4در انجام پروژههای فناوری نانو پژوهشسرا همکاری داشتهام
---------------------------------------------- .105ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻀﺮ ات آن؟
 (1ﻣﺰاﯾﺎ

(2ﻣﻀﺮات

 (3ﻣﺘﻌﺎدلاﻧﺪ

2

 (4ﻧﻤﯽداﻧﻢ
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 .106آیا در مدرسه شما برنامه ای با موضوع فناوری نانو برگزار میشود؟ (بیشتر از یک گزینه هم میتوانید انتخاب کنید)
 (1ﺑﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
 (2ﺑﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
 )3بله توسط مدرسه و با حضور اساتید خارج از مدرسه (دانشجو یا استاد دانشگاه) برگزار می شود
 )4خیر مدرسه تاکنون برنامه ای با موضوع نانو برگزار نکرده است
---------------------------------------------- .107آیا به منظور آمادگی برای شرکت در المپیاد در کالس(ها) یا دوره خاصی شرکت کردهاید ؟
 )1خیر اصالً شرکت نکردهام

 )2بلی فقط در یک دوره شرکت کردهام

 )3بلی در چندین دوره و کالس مختلف شرکت کردهام

---------------------------------------------- .108ﺑﺎ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ )ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ(
 (1ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪ ارد.
 (2ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ دارﯾﻢ.
 (3ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
 (4ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ .
---------------------------------------------- .109آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﯾﺪ ؟
 (1ﺧﯿﺮ

 (2ﺑﻠﯽ

---------------------------------------------- .110ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
 (1ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ

 (2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ

 (3ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ

 (4ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم
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فرم نظرسنجی شماره 2

فرم نظرسنجی شماره 2

خواهشمند است پرسشهای زیر را با دقت مطالعه و پاسخگویی نمایید( .لطفا یکی از گزینهها به عنوان نظر نهایی انتخاب شود)

قطعاً پاسخهای شما در بهبود برنامههای باشگاه نانو موثر خواهد بود .همچنین به منظور قدردانی از شما به پاسخدهندگان هر دو نظرسننیی بنه قیند
قرعه هدایایی تعلق میگیرد.
 .111سواالت آزمون المپياد نانو فقط از منابع معرفی شده توسط باشگاه و مطالب کتب درسی دبيرستان طراحی شده بود.
(خالی گذاشتن گزینهها به معنای "نظری ندارم" است)
 )1کامالً مخالف هستم

 )2تاحدودی مخالف هستم

 )3تاحدودی موافق هستم

 )4کامالً موافق هستم

---------------------------------------------- .112سایت باشگاه نانو توانسته بود منابع آزمون المپياد و نمونه سواالت را در اختيار تمام کاربران خود قرار دهد.
(خالی گذاشتن گزینهها به معنای "نظری ندارم" است)
 )1کامالً مخالف هستم

 )2تاحدودی مخالف هستم

 )3تاحدودی موافق هستم

 )4کامالً موافق هستم

---------------------------------------------- .113با دیدن سواالت آزمون المپياد نانو ،غافلگير شدم (خالی گذاشتن گزینهها به معنای "نظری ندارم" است)
 )2تاحدودی مخالف هستم

 )1کامالً مخالف هستم

 )3تاحدودی موافق هستم

 )4کامالً موافق هستم

---------------------------------------------- .114در مجموع سواالت آزمون المپياد نانو  ............................بودند( .خالی گذاشتن گزینهها به معنای "نظری ندارم" است)
 )2آسان

 )1خيلی آسان

 )4خيلی سخت

 )3سخت
-----------------------------------------------

 .115بطور کلی از کيفيت برگزاری آزمون المپياد و مراحل مختلف آن رضایت دارم (خالی گذاشتن گزینهها به معنای "نظری ندارم" است)
 )1کامالً مخالف هستم

 )2تاحدودی مخالف هستم

 )3تاحدودی موافق هستم

 )4کامالً موافق هستم

---------------------------------------------- .116آیا شرکت در المپياد نانو باعث آشنایی شما با فناوری نانو شد؟ چه ميزان؟
(خالی گذاشتن گزینهها به معنای "نظری ندارم" است)
 )1بله ،کامال

 )2بله،تا حدودی

 )3خير ،از قبل آشنا بودم

 )4خير ،به دلخواه در المپياد ثبت نام نکردم

---------------------------------------------- .117المپياد نانو چقدر در ارتقاء مفاهيم نانو به شما کمک کرده است؟
(خالی گذاشتن گزینهها به معنای "نظری ندارم" است)
 )1کامالً

 )2حدودا

 )4اصال

 )3خيلی کم
1

