
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای آزمون

 پنجمین مسابقه ملی توانمند
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 دانش آموز عزیز سالم!

  مسابقه توانمند شرکت کنی. درهستی می تونی دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم  اگر دانش آموز

نرم افزار و یکی از شما بدید تشکيل نفره  2تيم یک  تبرای شرکت در مسابقه با یکی از دوستان همکالسی خود

  .هکنمسابقه را نصب 

 اینجا کليک کنيدفيلم راهنمای آزمون توانمند برای دیدن 

o شهریور  فرصت دارین که مسابقه رو به اتمام برسونين. 20شهریور تا 5 شما از تاریخ 

o  زمان نياز  روز 6حواستون باشه برای اینکه بتونيد همه بخش های این مسابقه رو به اتمام برسونيد به

 !تا وقت کم نيارید شهریور مسابقه رو شروع کرده باشين 19قبل از باید . پس دارید

o با توجه به اینکه زمان در نظر گرفته هيلمتشریحی و انجام یک فعاليت ع ی،سواالت مسابقه بصورت تست .

شده برای انجام فعاليت علمی پنج روزه، بهتره سواالت تستی و تشریحی را یک روزه پاسخ بدید تا 

 فرصت کافی برای پاسخگویی به سوال فعاليت علمی داشته باشيد!

o  اده د ون نمایشميشه و به ترتيب سواالت مسابقه برات ، زمان مسابقه شروعشروعدکمه با فشار دادن

رای ب وقتی به یک سوال پاسخ دادی اگه آمادگيش رو داشتی برو به سوال بعد چونميشه. حواست باشه 

اگه زمانت تموم بشه دیگه نميتونی به اون  و در نظر گرفته شده  زمان مشخصی سوال هرپاسخگویی به 

  سوال جواب بدی.

o ها پاسخ ميدی حواست به زمان سنج باالی اون سوال باشه چون اگه زمان اون دام از سوالوقتی به هر ک

 سوال تموم بشه دیگه پاسخت ثبت نميشه.

پس  .پایين این متن توضيحاتی نوشته شده که بهت کمک ميکنه امتياز باالتری رو تو این مسابقه کسب کنی☟

تا تيمی باشيد  10اگه شما جز مسابقه امتياز باالتری کسب کنی چون تا تو این  حتما این متن رو تا انتها مطالعه کن

مرحله در ادعوت می شوید ت کرده،که باالترین امتياز رو بين کسایی که تو مقطع تحصيلی شما مسابقه دادن کسب 

لی عالوه بر اینکه تو مرحله حضوری ک شرکت کنيد تهران بصورت حضوری برگزار ميشه دراین مسابقه که  نهایی

دول مطابق ج جز سه تا تيم برتر باشیاین مرحله اگه تو اتفاقای باحال برات رقم ميخوره،  بهت خوش ميگذره و

 ميگيری: هم جایزه نقدی زیر

 ميليون تومان جایزه نقدی 2 تيم رتبه اول  اعضای از یک هر

 تومان جایزه نقدی ميليون 1 تيم رتبه دوم  اعضای از یک هر

 پانصد هزار تومان جایزه نقدی تيم رتبه سوم  اعضای از یک هر

 

https://nanoclub.ir/tavanmand
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 های مسابقه توانمندنحوه پاسخگویی به سوال 

 

o (عدد 15)  چهارگزینه ای سوال 

برای پاسخ به این نوع سوال، سوال را به دقت مطالعه نمایيد و سپس گزینه مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه ثبت را فشار 

  دهيد.

o عدد( 1) سوال تشریحی 

ر متنی کاددقت نمایيد برای پاسخ به این نوع سوال، درسوال تشریحی این مسابقه بصورت حل یک مسئله طراحی شده است. 

 پاسخ تنها عدد جواب را  وارد نمایيد.

o عدد( 1) سوال فعالیت علمی 

پاسخگویی به این نوع سوال می بایست ابتدا فایل مربوط به سوال را دانلود نمایيد و بخوبی مطالعه کنيد سپس یک فيلم  برای

 تهيه فيلم مسابقه توانمند لطفا به نکات زیر توجه نمایيد: تهيه نموده و در پاسخ به این سوال بارگذاری نمایيد. برای 

  دقيقه باشد.  4ه و حداکثر دقيق 3مدت زمان فيلم ساخته شده حداقل 

 :فيلم ساخته شده می بایست شامل موارد زیر باشد 

ن این فيلم برای شرکت در پنجمي "در ابتدای فيلم مشخصات اعضای تيم و پایه تحصيلی بيان شود وگفته شود: -

 "مسابقه ملی توانمند تهيه شده است.

 مراحل انجام آزمایش توسط اعضای تيم به نمایش گذاشته شود. -

 به سواالت مطرح شده در متن سوال پاسخ داده شود. -

 نتایج حاصل از آزمایش تحليل شود. -

 ارتباط یا کاربرد آزمایش  انجام شده با فناوری نانو بيان شود.  -

 دانش آموزان بيان کنند با توجه به آزمایش انجام شده چه ایده ای برای ساخت محصول در حوزه فناوری نانو دارند. -

 

  مگابایت در اپليکيشن مسابقه توانمند وجود دارد. درصورتيکه حجم فيلم  15بارگذاری فيلم با حجم حدکثر امکان

بارگذاری نموده و لينک مربوطه  www.uupload.ir ساخته شده بيش از حد مجاز شد می توانيد فيلم خود را در سا یت

 را در کادر متنی پاسخ سوال کپی کنيد. 
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  www.uupload.irسایت  نحوه بارگذاری فیلم در 

 مراحل زیر را دنبال نمایيد: پس از ورود به سایت مذکور،  www.uupload.irبرای بارگذاری فيلم در سایت 

 . بر روی یکی از دکمه های انتخاب فایل کليک نمایيد.1

 

. چنانچه توسط رایانه فيلم را بارگذاری می کنيد کادر به شکل زیر ظاهر می شود. فيلم مورد نظرخود را انتخاب کنيد و 2

 را فشار دهيد. Openسپس دکمه 

   را انتخاب نموده و از  "فایل ها"چنانچه با تلفن همراه فيلم را بارگذاری می نمایيد از کادر ظاهر شده گزینه

 را بزنيد. "شروع آپلود"م مورد نظر را انتخاب نموده و بعد دکمه فيل "گالری"بخش 

 

http://www.uupload.ir/
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 تکميل شود. 100. دکمه شروع آپلود را بزنيد تا فرآیند بار گذاری فيلم آغاز شود. منتظر بمانيد تا بارگذاری تا 3

 

 

نمایيد و سپس لينک کپی  کليک "کپی". پس از تکميل بارگذاری کادر زیر ظاهر می گردد. در کادر ظاهر شده روی دکمه 4

 سوال مربوطه کپی نمایيد. کادر پاسخشده را در 

 

 

 

 تماس حاصل نمایيد. 09104507601و  09219563731در صورت بروز هرگونه مشکل با شمار های 

 

 

 


