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 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش

نامة شما تصحیح  صورت پاسخدر غیر این ،نامه با مداد پر كنیداست. این كد را در محلّ مربوط روی پاسخیک  شماكد دفترچة سؤاالت -1

 نخواهدشد. 

 هرگونه صورت در، نمایید بررسی را االتؤس ةدفترچ هایبرگه ةهم و دفترچه داخل االتؤس تعداد ،آزمون آغاز از پس بالفاصله -2

 .كنید لعمطّ را جلسهمسؤول  وقت اسرع در دفترچه، در نقصی

 در آن، بودن نادرست صورت در ،است شده نوشته آن روی بر شما صاتمشخّ كه گرفته قرار شما اختیار در نامهپاسخ برگ یک -3

  نامه را با مداد مشکی بنویسید.ضمناً مشّخصات خواسته شده در پایین پاسخ .كنید لعمطّ را جلسهمسؤول  وقت اسرع

 در نرم مشکی مداد با را پرسش هر پاسخ ،عالوه به و دارید نگه تمیز و نکنید تا را آن پس كند،می تصحیح دستگاه را نامهپاسخ ةرگب-4

 .كنید سیاه كامالً را نظر مورد ةخان لطفاً. بزنید عالمت مربوط محلّ

 .شود داده تحویل نامهپاسخ همراه باید دفترچه-5

 .دارد منفی ةنمر 1 نادرست پاسخ و مثبت ةنمر 3 سوال هر به درست پاسخ-6

 .شوندمی انتخاب  و دوازدهم یازدهمپایة دهم،  آموزاندانش بین از المپیاد علوم و فناوری نانو تابستانی ةدور در كنندگانشركت-7

 

 توضیحات مهم

 

 .است ممنوعحساب ماشینهرنوع استفاده از 

 

 ملّی پرورش استعدادهای درخشان محفوظ است. سازمانكلّیة حقوق این سؤاالت برای 

 sampad.medu.ir: آدرس سایت اینترنتی

 1کد دفترچه: 



 (1401-1402 یلیسال تحص)دورة المپیاد علوم و فناوری نانو  چهاردهمین

 13 از 1 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

 در کدام گزینه مقایسه درستی صورت گرفته است؟ -1

1) 
قطر تار موی انسان

𝐷𝑁𝐴 قطر
>

قطر توپ فوتبال

قطر فولرین 
 

2) 
قطر تار موی انسان

 قطر فولرین  
<

قطر توپ فوتبال

  𝐷𝑁𝐴 قطر
 

3) 
قطر تار موی انسان

𝐷𝑁𝐴 قطر
=

قطر توپ فوتبال

قطر فولرین   
 

4) 
قطر تار موی انسان

قطر فولرین   
>

قطر توپ فوتبال

𝐷𝑁𝐴 قطر
 

 

 های بلوری زیر بیشترین تاثیر را بر شروع پدیده خوردگی شیمیایی در مواد دارد؟ کدامیک از نقص -2

 نقص بین نشین (1

 مرزدانه (2

 نابجایی  (3

  خالی جای (4
 

 

 کدام گزینه صحیح است؟ -3

 پذیر نیست.زایی و رشد، امکانبه منظور جداسازی مراحل هسته سنتز کنترل شرایط (1

 توان شعاع بحرانی جوانه را کاهش داد.با اضافه کردن بستر مناسب در محلول فوق اشباع می (2

های مورد نیاز برای تشکیل جوانه پایدار را کاهش استفاده از بستر مناسب در محلول فوق اشباع، تعداد اتم (3

 دهد.می

های سنتز مستقل از تغییرات دمایی است، روش ،در حالل پذیری آنای که انحاللمادهتولید نانوذره از  برای (4

 شوند. پایین به باال توصیه می

 

 

 

 

  



 (1401-1402 یلیسال تحص)دورة المپیاد علوم و فناوری نانو  چهاردهمین

 13 از 2 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

های کربنی را جایگزین ماده قصد دارد نانولوله ریزپردازنده هکنندشرکت تولید واحد تحقیق و توسعه -4

 زیرنحوه تا کردن صفحه کربنی جهت ساخت نانولوله کربنی به صورت  چنانچه رسانای سیلیکون کند.نیمه

 ، کدام حالت مناسب است؟باشد

 

 

 

 

 

 

 

 حالت الف( 1

 حالت ب( 2

 حالت ج( 3

 حالت د( 4

 

و عامل جداکننده صفحات گرافنی  چیستهای پلیمر/گرافن نانوکامپوزیتروش مناسب برای تولید صنعتی  -5

 کدام است؟ به ترتیب در دو روش اختالط مذاب و پلیمریزاسیون درجا

 های مونومرتنش برشی، مولکول -روش اختالط مذاب ( 1

 یهای پلیمرتنش برشی، رشته -روش اختالط مذاب ( 2

 های مونومرهای حالل، مولکولمولکول - روش پلیمریزاسیون درجا( 3

 های پلیمریرشتههای حالل، مولکول - پلیمریزاسیون درجاروش ( 4

 

 



 (1401-1402 یلیسال تحص)دورة المپیاد علوم و فناوری نانو  چهاردهمین

 13 از 3 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

ها و توزیع منظمی از تخلخل 3g/cm 2پژوهشگری موفق به سنتز یک ماده بالک مزومتخلخل با چگالی  -6

در سه بعد داخل و  هستند nm 40حفرات کروی شکل با قطر متوسط ها به صورت شده است. این تخلخل

است. سطح ویژه  FCCها در ساختار سلول واحد مشابه آرایش اتم ،چیدمان فضایی حفراتاند. ماده توزیع شده

  محاسبه کنید. g/2m موثر این ماده را بر حسب

1 )
 25π√ 2  

2 
   

2 )
 25π√ 2  

4 
 

3) 
 75π√ 3  

16 
  

4) 
 75π√ 3  

8 
 

 

فنجان حاوی مایعات »، «عینک با قابلیت تغییر رنگ شیشه در معرض تابش نور خورشید»اگر قصد ساخت  -7

را با استفاده از « لژ کفش با قابلیت تغییر رنگ هنگام راه رفتن»و « گرم با قابلیت شارژ کردن تلفن همراه

 کنید؟ نانومواد داشته باشید، به ترتیب کدامیک از مواد زیر را انتخاب می

 ترموکرومیک - ترموالکتریک - سانس( فوتولومین1

 مکانوکرومیک   - ترموالکتریک –( فوتوکرومیک 2

 مکانوکرومیک   - ترمومکانیک - ( فوتوکرومیک3

 ترموکرومیک – ترمومکانیک - ( الکتروکرومیک4

 

 است؟کدام  گرافن، نانوذرات سرامیکی در دمای باال و نانوذرات طال به ترتیب ترین ناقل حرارتی دراصلی -8

 الکترون -الکترون  - ( فونون1

 الکترون -فوتون  - ( الکترون2

 فوتون -فونون  -( فونون 3

 الکترون–الکترون  - ( الکترون4



 (1401-1402 یلیسال تحص)دورة المپیاد علوم و فناوری نانو  چهاردهمین

 13 از 4 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

بدون نقص شده است. با توجه به تصویر میکروسکوپی تهیه شده از پژوهشگری موفق به تولید پودر گرافن  -9

 ؟است چقدرهای حرارتی پویش آزاد ناقلاین پودر، طول متوسط 

1 )nm 100   

2 )nm 600 

3) nm 1000 

4 )nm 1600 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف داده شده است. با توجه به داده هایبا اندازه دانه ینمونه آلیاژ چهاردر جدول زیر استحکام  -10

با متوسط  Fو آلیاژ  nm 12 با متوسط اندازه دانه E آلیاژ در خصوص استحکام مکانیکیکدام گزینه  ،جدول

 است؟ صحیح nm 8 اندازه دانه

 
 A B C D نمونه آلیاژی

 500 100 20 10 (nmاندازه دانه )

مکانیکی استحکام 

(MPa) 
150 250 550 450 

 

 است. Dبیشتر از آلیاژ  Fاستحکام آلیاژ  اما توان اظهار نظر کرد،نمی Eدر رابطه با استحکام آلیاژ  (1

 است. Dبیشتر از آلیاژ  Fاستحکام آلیاژ  و Cکمتر از آلیاژ  Eاستحکام آلیاژ  (2

 است. Dکمتر از آلیاژ  Fاستحکام آلیاژ  و Cکمتر از آلیاژ  Eاستحکام آلیاژ  (3

 است. Dکمتر از آلیاژ  Fاستحکام آلیاژ  اما توان اظهار نظر کرد،نمی Eدر رابطه با استحکام آلیاژ  (4

  



 (1401-1402 یلیسال تحص)دورة المپیاد علوم و فناوری نانو  چهاردهمین

 13 از 5 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

نمودار تاثیر دما بر ظرفیت حرارتی نانوذرات سرامیکی، در اندازه ذرات مختلف داده شده است. نمودارهای  -11

 نمونهو ظرفیت حرارتی کدام  استمتوسط ذرات مربوط به کدام اندازه از راست به چپ به ترتیب  2و  1

 دما است. ( Tبیانگر ظرفیت حرارتی ماده و  C) اثرپذیری بیشتری از تغییرات دمایی دارد؟

 
 

1)  nm7 ،nm 21 1، نمونه 

2) nm 7 ،nm 21 2، نمونه 

3) nm 21، nm 7 1، نمونه 

4) nm 21، nm 7 2، نمونه 

 

 

 

 

 

دارد و در صورت استفاده از  خصوصیتیشیمیایی، عامل احیاکننده گیاهی چه  یدر روش سنتز احیا -12

 د؟دهیهای زیر را پیشنهاد میحالل پیرولیدون کدامیک ازوینیلپایدارکننده پلیمری پلی

 استون - تشکیل سریع ذرات (1

 سیکلوهگزان - تشکیل سریع ذرات (2

 استون - تشکیل آهسته ذرات (3

 سیکلوهگزان - تشکیل آهسته ذرات (4

 پیرولیدون وینیلپلی  



 (1401-1402 یلیسال تحص)دورة المپیاد علوم و فناوری نانو  چهاردهمین

 13 از 6 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

 تصاویراست. این تهیه شده ، تشکیلحین های مختلف از نانوذرات در زمان زیر تصاویر میکروسکوپی -13

  دهنده کدام رخداد است؟نشان

 آگلومراسیون (1

 انحالل عنصری (2

 بافتهرشد هم (3

 گسترش استوالد (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت 72( دساعت و ) 48( جساعت، ) 24ساعت، )ب(  6های مختلف: )الف( زمان                                               
 

 

 است؟  صحیحهیدروترمال های زیر در مورد روش سنتز چه تعداد از گزاره -14

  ست.نییاز به کنترل شرایط تکلیس ن ،این روشدر 

 را کاهش داد. دما و فشار باالی فراینددهی نوین، های حرارتتوان با استفاده از روشمی 

  کند.مختلف را فراهم می هایمورفولوژیاین روش، امکان سنتز گستره محدودی از مواد با 

  ،دارد.بستگی  این مادهبه غلظت  به طور مستقیمها شکل مایسلدر صورت استفاده از سورفکتانت 

 

1 )1  

2 )2  

3 )3 

4 )4      

 

 

 

 ب الف

 د ج



 (1401-1402 یلیسال تحص)دورة المپیاد علوم و فناوری نانو  چهاردهمین

 13 از 7 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

 خردایش برودتی ،به این فرایند ؛فرایند آسیاب مکانیکی را در دماهای پایین انجام دادتوان می -15

(Cryomilling گفته )شود. پژوهشگری از این روش برای کاهش اندازه نانوذرات اکسیدی استفاده کرده می

   ؟نسبت دادحسب سرعت آسیاکاری توان به تغییرات اندازه ذرات بررا می است. کدامیک از نمودارهای زیر

 

 

 

 

 



 (1401-1402 یلیسال تحص)دورة المپیاد علوم و فناوری نانو  چهاردهمین

 13 از 8 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

دارد. به منظور تخلخل را ای با کمترین صنعتگری با استفاده از روش متالورژی پودر قصد تولید قطعه -16

  کنید؟را توصیه میمورد استفاده کردن قالب در تولید این قطعه، کدام مورفولوژی از ماده پر

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 (1401-1402 یلیسال تحص)دورة المپیاد علوم و فناوری نانو  چهاردهمین

 13 از 9 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

 زیر، است. با توجه به شکل Bو  Aنیاز به ایجاد دو الیه پوشش از جنس  کارکرد بهینه یک قطعه، برای -17

وجود نیاز به انجام آنالیز عنصری  Bو برای اطمینان از تشکیل پوشش  است مترمیکرو A، 5/1  ضخامت پوشش

را  آنالیز عنصریهای ، کدامیک از روشبرهمکنش الکترون با سطح قطعه پوشش داده شدهبا توجه به . دارد

 ؟دهیدپیشنهاد می

 

 ی ایکسپرتو (1

  های اوژهالکترون (2

 های برگشتیالکترون (3

 های ثانویهالکترون (4

 

 

 

ای هها را با شمارهاو چهار نمونه را تولید و آن ،را دارد. به این منظور MeOپژوهشگری قصد سنتز نانوذرات  -18

 پرتوی ایکسالگوی پراش از  }002{پیک مربوط به دسته صفحات . شکل زیر نامگذاری کرد 4و  3، 2، 1

(XRD) صحیح گزینهدهد. کدام را نشان می ی یادشدههانمونه ( عنصر است؟Me ).یک فلز است   

 

 

 

 

کمتر  1نمونه  }002{نسبت به فاصله بین دسته صفحات  2نمونه  }002{صفحات ( فاصله بین دسته 1

 است.

بیشتر  1نمونه  }002{نسبت به فاصله بین دسته صفحات  4نمونه  }002{( فاصله بین دسته صفحات 2

 است. 

بیشتر  1نمونه  }002{نسبت به فاصله بین دسته صفحات  3نمونه  }002{( فاصله بین دسته صفحات 3

 است.

 برابر است. 3و  2، 1های در نمونه }002{( فاصله بین دسته صفحات 4



 (1401-1402 یلیسال تحص)دورة المپیاد علوم و فناوری نانو  چهاردهمین

 13 از 10 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

 ( از طریق اکسید کردن گرافیت وGOگرافن از گرافیت، تولید اکسید گرافن ) سنتزهای یکی از روش -19

الیه گرافن کم است کردن پارامترهای فرایند، توانستهاکسید گرافن است. پژوهشگری با بهینه یسپس احیا

  یک از الگوهای پراش زیر مورد انتظار است؟، کدام(XRD) پراش پرتوی ایکس تولید کند. در صورت انجام آنالیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1( الگوی پراش متشکل از طیف 1

 2( الگوی پراش متشکل از طیف 2

 3( الگوی پراش متشکل از طیف 3

 3و  2( الگوی پراش متشکل از طیف 4

 

 

 

 

 



 (1401-1402 یلیسال تحص)دورة المپیاد علوم و فناوری نانو  چهاردهمین

 13 از 11 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

آل( از گاز کاملی )غیر ایده شکل،پودری نانوساختار یک مادهگیری سطح ویژه چنانچه محققی برای اندازه -20

  د؟دهیکند، کدام روش را پیشنهاد می الیه استفادهبا قابلیت جذب تک

 BET( روش 1

 BETشده برگرفته از روش روش اصالح (2

 شده برگرفته از روش النگمیر( روش اصالح3

 ( روش النگمیر4

 

فرابنفش را دارد.  -سنج نور مرئیتوسط دستگاه طیف Aپژوهشگری قصد بررسی محلول قرمز رنگ ماده  -21

 کووت برای اینکار مناسب است؟ دستگاه )کووت( بریزد. کدام محل نمونه نمونه مایع را باید در  ،او برای این کار

 زیر نشان داده شده است.( در شکل Aساختار مولکولی ماده )

 

 

 

 

 از جنس کوارتز کووت( 1

 از جنس شیشه کووت( 2

 سرامیک آمورفاز جنس  کووت( 3

 ( همه موارد4

  



 (1401-1402 یلیسال تحص)دورة المپیاد علوم و فناوری نانو  چهاردهمین

 13 از 12 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

گسترده  عیبا تابع توز یرو دیاکس ی از جنسنانوذرات ،ییایمیش یایاح ندیبا استفاده از فرآ یآموزدانش -22

 اتیعمل نیا ریو به منظور مطالعه تاث هقرار داد یسر اتیعمل کیرا تحت  ینمونه پودر نیسنتز کرده است. او ا

نشان دادند که  جی. نتاه استاستفاده کرد BET( و آزمون XRD) کسیا پرتویآن، از آزمون پراش  یبر رو

. به نظر شما، شودمیپراش  یاصل یهاکیتر شدن پماده و شارپ ژهیموجب کاهش سطح و یسر اتیعمل نیا

به احتمال  اتیعمل نیرخ داده است و ا ینمونه پودر یسر اتیعمل نیدر ح ریز یکیزیف یهادهیاز پد کیکدام

 چه بوده است؟ ادیز

 بمباران یونی –( Thermal decompositionتجزیه حرارتی )( 1

 عملیات حرارتی –( Ostwald ripeningگسترش استوالد )( 2

 آلتراسونیک کردن –( Clusteringای شدن )خوشه (3

 استخراج با حالل –انحالل سطحی ذرات در محلول ( 4

 

شکل زیر مراحل چهارگانه  است. در دارورسانی هدفمندیکی از مفاهیم کلیدی  ،مکانیزم رهایش دارو -23

دهد. این مراحل در کدام گزینه به درستی توصیف شده است )به رهایش دارو در نانوذرات پلیمری را نشان می

 ترتیب از راست به چپ(؟

 

 نفوذ از میان زمینه پلیمری -پمپ اسمزی  -تخریب و فرسایش  -( نفوذ از میان حفرات 1

 نفوذ از میان زمینه پلیمری -نفوذ از میان حفرات  -تخریب و فرسایش  -( پمپ اسمزی 2

 نفوذ از میان زمینه پلیمری -نفوذ از میان حفرات  -تخریب و فرسایش  -( نفوذ از میان حفرات 3

 نفوذ از میان حفرات -نفوذ از میان زمینه پلیمری  -تخریب و فرسایش  -( پمپ اسمزی 4
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 13 از 13 صفحه                                                                                                                                               1کد دفترچه: 

  چیست؟آن تر بوده و علت محتملدسته از نانوذرات تاثیرات سمیتی کدام  -24

 دارند. سریع تمایل زیادی به آگلومراسیون - های فسیلینانوذرات حاصل از احتراق سوخت (1

 اند.شده اصالح سطحیلب اغ ،در حین تولید - های فسیلینانوذرات حاصل از احتراق سوخت (2

 دارند. سریع تمایل زیادی به آگلومراسیون - نانوذرات سنتز شده (3

 اند.شده سطحی اصالحلب اغ ،در حین تولید - نانوذرات سنتز شده (4

 

 است؟ مضرتر کاربر برای ایمنی و سالمتی مخاطرات نظر از زیر موارد از کدامیک -25

 رس خاک نانوذرات با شده تقویت پلیمری صفحه یک از استفاده (1

 نانومتر 80 حدود ابعاد با فلزی نانوذرات حاوی محلول با کار (2

 مکانیکی زدنهم یا سونیکاسیون روش با نانوذرات آئروسل ساخت (3

 تزئینی هایشیشه روی بر نانومتر 10 از کوچکتر نانوذرات حاوی محلولی اسپری (4




