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تا شمارٌ

1

وبـثفؼٞبي فٙبٚـي ٘ب٘ٛ

1

25

1

25

2

٘ب٘ ٛوبغتبـٞب

1

25

26

50

3

ـٚي ٞبي وبغت  ٚوٙتك ٘ب٘ ٛوبغتبـٞب

1

25

51

75

4

ـٚي ٞب  ٚتدٟیكات ٌٙبوبيي  ٚآ٘بِیك

1

25

76

100

نکات مهم آزمون

 ؼاٚعّجبٖ ثبيؽ شمارٌ دايطلبي ٔٙؽـج ؼـ وبـت ٚـٚؼ ث ٝخّى ٝغٛؼ ـا ثب شمارٌ صىذلي  ٚشمارٌ دايطلبي ـٚيپبوػٙبٔ ٝتغجیك ؼٙٞؽ  ٚؼـ ِٛـت ٔغبيفتٛٔ ،ضٛؿ ـا ثٔ ٝىئِٛیٗ ثفٌكاـي اعالؿ ؼٙٞؽ.
 ؼاٚعّجبٖ ثبيؽ ٌٕبـ ٜؼاٚعّجي غٛؼ ـا ـٚي ؼفتفز ٝوٛاالت ٚاـؼ وٙٙؽ. ثفاي پبوعٞبي غّظٕ٘ ،فٙٔ ٜفي ؼـ ٘ؾف ٌففت ٝغٛاٞؽ ٌؽ. ؼاٚعّجبٖ ٔدبق ث ٝاوتفبؼ ٜاق ٔبٌیٗضىبة ٘یىتٙؽ. تّفٗ ٕٞفا ٜغٛؼ ـا تب پبيبٖ قٔبٖ آقٔ ٖٛغبٔٛي ٍ٘ ٝؼاـيؽ. 29ارديبهشت 1391

هدف از توسعه فناوري نانو ،توليد ثروت و افسايش کيفيت زندگي است

1

کاربزدَای فىايری واوً
 -1وؽأیه اق ٌكيٞ ٝٙبي قيف ؼـ ٔٛـؼ ثیٛضىٍفٞبي ٔجتٙي ثف اوتفبؼ ٜاق ِ CNT-FETطیص اوت؟
)1
)2
)3
)4

ؼـ ايٗ ٘ٛؿ اق ضىٍفٞب اق وبغتبـ  CNTث ٝفٛٙاٖ وغص فقبَ خٟت اتّبَ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي ثیِٛٛليه اوتفبؼٔ ٜيٌٛؼ.
ؼـ ايٗ ضىٍفٞب اق ٞ CNTبي ٘یٕٞ ٝبؼي اوتفبؼٔ ٜيٌٛؼ.
تغییفات خفيبٖ فجٛـي اق وبغتبـ  CNTث ٝفٛٙاٖ ٔقیبـ وٙدً ؼـ ٘ؾف ٌففتٔ ٝيٌٛؼ.
ٛٔ ٕٝٞاـؼ

-2

ث ٝوبـٌیفي ٘مبط وٛا٘تٔٛي ؼـ اؼٚات اپتٛاِىتفيه ز ٝثفتفي ٘ىجت ث ٝوبغتبـٞبي تٛؼٜاي ؼاـؼ؟

)1
)2
)3
)4

اضتٕبَ تِٛیؽ ثیٍتف اق يه اِىتف ٖٚؼـ تبثً يه فٛت ٖٛافكايً ٔييبثؽ.
ع َٛفٕف اوىبيت ٖٛؼـ وبغتبـ افكايً ٔييبثؽ.
ثب وٙتفَ اثقبؼ  ٚزیؽٔبٖ وبغتبـ ٔيتٛاٖ ٔىبٖ تفاقٞبي ا٘فلي ـا ٟٔٙؽوي وفؼ.
ٛٔ ٕٝٞاـؼ

 -3وؽاْ يه اق ٚيمٌيٞبي قيف ؼـ اوتفبؼ ٜاق ؼـغتىبٖٞب ؼـ ؼاـٚـوب٘ي ضبئك إٞیت اوت؟
 )1غیفوٕي ثٛؼٖ -قيىت تػفيت پؿيفي -ضالَ ؼـ ٔطّ َٛلغجي
 )3قيىت تػفيت پؿيفي -غیف وٕي ثٛؼٖ -ضالَ ؼـ آة

 )2تطفيه وٙٙؽ ٜویىتٓ ايٕٙي -قيىت تػفيت پؿيفي -ضالَ ؼـ آة
 )4قيىت تػفيت ٘بپؿيفي -غیفوٕي ثٛؼٖ -ضالَ ؼـ ٔطّ َٛلغجي

 -4ؼـ ٔٛـؼ ـٚي ؼـٔبٖ ٞبيپفتفٔي وؽأیه اق ٌكيٞٝٙبي قيف ِطیص اوت؟
)1
)2
)3
)4

ثب اوتفبؼ ٜاق ايٗ ـٚي ،ثب افٕبَ ضفاـت ٔٛضقي ٔيتٛاٖ وَّٞٛب  ٚثبفت ـا اق ثیٗ ثفؼ.
ثب اوتفبؼ ٜاق ٘ب٘ٛؾـات ٔغٙبعیىي ٔي تٛاٖ ثب افٕبَ ٔیؽاٖ ٔغٙبعیىي ،ضفاـت ٔٛضقي ٔٛـؼ ٘یبق ايٗ ـٚي ـا تبٔیٗ وفؼ.
ثب اوتفبؼ ٜاق ٘ب٘ٛؾـات عال  ٚاوتفبؼ ٜاق ٔٙجـ ٘ٛـٔ ،يتٛاٖ ضفاـت ٔٛضقي ـا ؼـ ايٗ ـٚي ثٚ ٝخٛؼ آٚـؼ.
ٛٔ ٕٝٞاـؼ

 -5وؽاْ ٔٛـؼ ؼـ وبـثفؼ فّك عال ث ٝفٛٙاٖ وبتبِیىت ِطیص اوت؟
)1
)2
)3
)4

عال ثٌ ٝىُ تٛؼ ٜاي ٘یك غبِیت وبتبِیىتي ؼاـؼ
٘ب٘ٛؾـات عال ؼـ اثقبؼ وٕتف اق ٘ 5ب٘ٔٛتف فقبِیت وبتبِیىتي ثىیبـ قيبؼي غٛاٙٞؽ ؼاٌت
غٛاَ وبتبِیىتي عال ٔىتمُ اق ٘ٛؿ پبئّ ٝففي اوت
ٛٔ ٕٝٞاـؼ

 -6فّت اوتفبؼ ٜاق ٘ب٘ ٛؾـات ـُن ؼـ ِٙقت ثىت ٝثٙؽي غؿايي ثفاي افكايً تبـيع ّٔفف ٔٛاؼ غؿايي ،وؽاْ ٌكي ٝٙاوت؟
 )1غبـج ٕ٘ٛؼٖ ٌبقٞبي ؼـٔ ٖٚبؼ ٠غؿايي ث ٝثیفٖٚ
 )3وٕه ث ٝخؿة ثیٍتف ٌ ٚیف ا٘ؽاغتٗ اوىیمٖ

-7
)1
)2
)3
)4

 )2وٕه ث ٝفجٛـ ثیٍتف اوىیمٖ تٛوظ پًٌٛ
 )4افكايً ٘فٛؾپؿيفي الئ ٝطبفؼ ثىت ٝثٙؽي

وؽاْ يه اق ٔٛاـؼ ؾيُ اق ؼاليُ ٔ ٟٓاوتفبؼ ٜاق فیجفٞبيي ثب لغف وٕتف (ؼـ يه وىف ضدٕي ثبثت) ؼـ تمٛيت ٔٛاؼ پّیٕفي اوت؟
افكايً وغص تٕبن ثب وب ًٞلغف ؼـ يه وىف ضدٕي ثبثت
وب ًٞاضتٕبَ ضضٛـ فیٛة  ٚضفؼ غٛاَ ثفخىتٔ ٝىب٘یىي فیجف ؼـ لغفٞبي پبيیٗتف
افكايً ا٘قغبفپؿيفي فیجف ثب وب ًٞلغف
ٛٔ ٕٝٞاـؼ

2

 -8وؽاْ يه اق ٔٛاـؼ ؾيُ اق ٔىب٘یكْٞبي ٔٛثف ؼـ افكايً ٔؽ َٚيبً٘ ٘ب٘ٛوبٔپٛقيتٞبي پبي ٝپّیٕفي ؼـ اثف افكٚؼٖ تمٛيت وٙٙؽٜٞبي
٘ب٘ٔٛمیبن اوت؟
 )1ا٘تمبَ ثبـ اق پّیٕف ث ٝتمٛيت وٙٙؽ ٜثب ثٛاثت االوتیه ثكـٌتف
 )3تغییف وفيىتبِیت ٝپّیٕف ؼـ ٔدبٚـت ٘ب٘ٛفیّف

ٔ )2طؽٚؼ ٌؽٖ ضفوت ق٘دیفٜٞبي پّیٕفي ؼـ ٔدبٚـت ٘ب٘ٛفیّف
ٛٔ ٕٝٞ )4اـؼ

 -9اوتفبؼ ٜاق ٔٛاؼ تغییف فبق ؼٙٞؽ (phase change material) ٜپبـافیٙي ؼـ اِیبف پبـز ،ٝأىبٖ وبغت اِجى ٝثب وؽاْ غبِیت قيف ـا ففآٞ
ٔيٕ٘بيؽ؟
 )1غبِیت غٛؼ تٕیك ٌ٘ٛؽٌي
 )3غبِیت ٌٕٙٛٞؽي ٔتٙبوت ثب ؼٔبي ٔطیظ

 )2غبِیت ضؽ آة
 )4غبِیت ضؽ زفٚن

 -10اوبن وبـ ِجبنٞبيي ثب غبِیت غٛؼتٕیكٌ٘ٛؽٌي زیىت؟
 )1اوتفبؼ ٜاق ثيثبفتٞب ؼـ وبغت ِجبنٞب
 )3اوتفبؼ ٜاق ٔٛاؼ تغییف فبق ؼٙٞؽ ٜؼـ ِجبن

 )2قثفي ايدبؼ ٌؽ ٜتٛوظ اغتالف ٘ب٘ٛوبغتبـٞب ٔ ٚیىفٚوبغتبـ
 )4اوتفبؼ ٜاق ٘ب٘ٛؾـات ضؽ ثبوتفي ؼـ وبغت اِیبف

 -11ؼـ وبـثفؼ قيىتي ٘مبط وٛا٘تٔٛي ثقٛٙاٖ ثفزىت ثفاي ٍ٘ب٘ؽاـ وفؼٖ ولّٞ َٛلب ،ولؽاْ ٌكيٙل ٝثلفاي ٔمبيىل٘ ٝملبط وٛا٘تلٔٛي ٚ
ـً٘ٞبي آِي ٔفوِ ْٛطیص اوت؟
)1
)2
)3
)4

ـغٍبيي ٘ب٘ٛؾـات ٘یٕٞٝبؼي  ٚـً٘ٞبي آِي ث ٝيه ٔیكاٖ اوت.
پبيؽاـي ـً٘ٞبي آِي ثیٍتف اق ٘مبط وٛا٘تٔٛي اوت.
ـٍ٘ؽا٘ٞ ٝبي آِي ث ٝؼِیُ وٛزىتف ثٛؼٖ ؼـ اتّبَ ث ٝوَّٞٛب ،تبثیفات ٔٙفي وٕتفي ايدبؼ ٔيوٙٙؽ.
ـغٍبيي ٘مبط وٛا٘تٔٛي ث ٝعٛـ ٘بٔٙؾٓ لغـ ٔ ُِٚ ٚيٌٛؼ.

 -12ؼـ وبـثفؼ قيىتي ٘ب٘ٛؾـات ویّیىب ٘ ٚب٘ٛؾـات پّیٕفي آغٍت ٝث ٝـً٘ ثقٛٙاٖ پفٚة قيىتي وؽاْ ٌكيِ ٝٙطیص اوت؟
)1
)2
)3
)4

٘ب٘ٛؾـات پّیٕفي ؼـ ٔمبيى ٝثب ٘ب٘ٛؾـات ویّیىب آة ؼٚوت تف ثٛؼ ٚ ٜثب ٔطیظ قيىتي وبقٌبـتف٘ؽ.
خؽاوبقي ٘ب٘ٛؾـات پّیٕفي ؼـ ٍٙٞبْ تِٛیؽ وبؼ ٜتف اق ٘ب٘ٛؾـات ویّیىب اوت.
٘ب٘ٛؾـات ویّیىب ؼـ ٔطیظ آثي ث ٝيىؽيٍف ٔيزىجٙؽ (آٔبن ٔيوٙٙؽ).
٘ب٘ٛؾـات ویّىب ؼـ ٔطیظ قيىتي ثب ٞ pHبي ٔػتّف ٘ىجت ث٘ ٝب٘ٛؾـات پّیٕفي پبيؽاـتف ٞىتٙؽ.

 -13وؽأیه اق ٔٛاـؼ قيف خكء وبقٚوبـٞبي فجٛـ ٘ب٘ٛؾـات اق وؽ ٔغكي -غ٘ٛي ٘یىت؟
)1
)2
)3
)4

ايدبؼ ٌىبف ؼـ اتّبالت فٍفؼ ٜثیٗ وّٞ َٛبي ا٘ؽٚتّیبَ تٛوظ ٘ب٘ٛؾـات
افكايً ٔیكاٖ ٘ب٘ٛؾـات ؼـ ٔٛيفي ٞبي غ٘ٛي ٔغك  ٚتدٕـ آٟ٘ب ؼـ ٔٛيفي
ا٘طالَ ِیپیؽٞب  ٚافكايً ٘فٛؾ پؿيفي ؼيٛاـ ٜوّٞ َٛبي وؽ ٔغكي -غ٘ٛي
ٌٙبوبيي فٛأُ وغطي وّٞ َٛبي ٔغكي ث ٝوٕه پّي وٛـثبت 80

 -14ؼـ وّٞ َٛبي غٛـٌیؽي ٘ب٘ٛوبغتبـ ثب وؽاْ يه اق ـاٞىبـٞبي قيف ٔي تٛاٖ ثبقؼ ٜـا اق ضؽ تئٛـي  31ؼـِؽ وَّٞٛبي غٛـٌیؽي
ٔفو ْٛافكايً ؼاؼ؟
 )1افكٚؼٖ وغص فقبَ
 )3اوتفبؼ ٜاق ضبُٔ اِىتفٖٞٚبي ٌفْ

 )2وب ًٞع٘ َٛفٛؾ اوىیتٖٛ
 )4اوتفبؼ ٜاق اتّبَ ٘بٔتدب٘ه آِي

 -15ؼـ لٖ ـوب٘ي ث ٝوٕه ٘ب٘ٛؾـات ،وؽأیه اق ٔٛاؼ قيف ٕ٘يتٛا٘ؽ ضبُٔ ٔٙبوجي ثفاي لٖ ٞب ثبٌؽ؟
٘ )1بِ٘ٛیپٛقْٞٚب ثب ٌفٜٞٚبي فبّٔي
 )3پّیٕفٞبي وبتی٘ٛي ثب ٌىُ غیف وفٚي

 )2پّیٕفٞبي آ٘ی٘ٛي ثب غبِیت آثؽٚوتي
٘ )4ب٘ٛؾـات فّكي ثب پ ًٌٛپّي اتیّٗ ٌاليى)PEG( َٛ

3

 -16وؽأیه اق ٔٛاؼ قيف ثفاي اوتفبؼ ٜؼـ وفْ ٞبي آـايٍي  ٚثٟؽاٌتي ثب ٞؽف ـوبً٘ ٔٛاؼ ٔٛثف ٜزفثي ؼٚولت ثل ٝپٛولت ٔٙبولت
اوت؟
٘ )1بِ٘ٛیپٛقْٞٚب
 )3پّیٕفٞبي قيىت وبقٌبـ ثب غبِیت قيىت تػفيت پؿيفي

٘ )2ب٘ ٛأِٛىیٖٞٛب
٘ )4ب٘ٛؾـات فّكي

ٔ -17يؼا٘یٓ و٘ ٝبِِ٘ٞٝٛٛلبي وفثٙلي ؼـ ـاولتبي عٍِٛلبٖ ،ثیٍلتفيٗ ٔمبٔٚلت وٍٍلي ـا ؼاـ٘لؽ .ثلفاي تمٛيلت تغییفٌلىُ ثفٌلي
٘ب٘ٛوبٔپٛقيتٞبي ضبٚي ٘ب٘ ٚ ِِٝٛٛافكايً ٔؽ َٚثفٌي٘ ،ب٘ ِِٝٛٛوفثٙي ثبيؽ ز ٝقاٚيٝاي ٘ىجت ث ٝـاوتبي ٔطٛـي ٘ب٘ٛوبٔپٛقيلت
ؼاٌت ٝثبٌؽ؟
 0 )1ؼـخٛٔ( ٝاقي ثبٌؽ)
 90 )3ؼـخ( ٝفٕٛؼ ثبٌؽ)

 45 )2ؼـخٝ
 )4قاٚي ٝلفاـٌیفي ٘ب٘ ِِٝٛٛؼـ ٔؽ َٚثفٌي ٘ب٘ٛوبٔپٛقيت تبثیفي ٘ؽاـؼ

 -18ثف اوبن ٔٙطٙي قيف ،فٕؽتبً ٔٙبوتتفيٗ ا٘تػبة ثفاي ؼاـٚـوب٘ي وؽاْ اوت؟
)1
B )2
C )3
 )4ثىت ٝثٛ٘ ٝؿ ؼاـٔ ٚتفبٚت اوت
A

ٔ DNA -19يتٛا٘ؽ يه اثكاـ ٔ ٟٓؼـ وٙتفَٞبي ؼـ ٖٚوِّٛي ؼـ ٔمیبن ٘ب٘ٔٛتف ثبٌؽ .ؼـ ٌىُ قيف ففآيٙؽ وٙتف ٘ب٘ ٛاثكاـ ٍ٘ DNAبٖ
ؼاؼٌ ٜؽ ٜاوت .ؼـ ِٛـتي و ٝففآيٙؽ تِٛیؽ ٘ب٘ٛاثكاـ وٙتفَ ٌؽ٘ ٜجبٌؽ ٔيتٛا٘ؽ وجت تِٛیؽ ٔطّٛالت ؼيٍفي ٌٛؼ وٛٔ ٝـؼ ٘ؾف
٘یىت .ثب تٛخ ٝثٌ ٝىُ قيف وؽأیه اق ٔٛاـؼ ٍٔػُ ٌؽ٘ ٜب٘ٛاثكاـ ٔٛـؼ ٘ؾف اوت؟
ٔفضّA ٝ

)1
ٔ )2فضّB ٝ
ٔ )3فضّC ٝ
ٔ )4فضّD ٝ

 -20ؼٛٔ ٚـؼ اق فٙبٚـيٞبي ٔ ٟٓو ٝتٛوق ٝآٟ٘ب ٔٛخت تٛوق ٝفٙبٚـي آقٔبيٍٍب ٜثف ـٚي تفاٌ )Lab-on-a-Chip( ٝغٛاٞؽ ٌلؽ ،ولؽاْ
اوت؟
٘ )1ب٘ٛؾـات  ٚپًٌٞٛبي وغطي
ِ )3یتٌٛفافي ٘ ٚب٘ٛاِیبف

٘ )2ب٘ٛاِیبف ٘ ٚبِِ٘ٝٛٛ
٘ )4ب٘ٛضىٍفٞب ٘ ٚب٘ٛویبالت

 -21ثفاي تٍىیُ ٘ب٘ٛوبٔپٛقيتٞبي پّیٕف-ـن وؽأیه اق ٔٛاـؼ قيف ضفٚـي ث٘ ٝؾف ٔيـوؽ؟
 )1افكايً ٌفٜٞٚبي لغجي آة ؼٚوت ثف وغص ٘ب٘ٛؾـات ـن
 )3اوتفبؼ ٜاق پّیٕفٞبي ٌؽيؽا آِي ؼٚوت ثفاي تٍىیُ وبٔپٛقيت

 )2افكايً ٌفٜٞٚبي آِي ؼٚوت ثف وغص ٘ب٘ٛؾـات ـن
 )4افكايً ٌفٜٞٚبي آِي ؼٚوت ؼـ وبغتبـ پّیٕف
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 -22اٌف ؼـ تٍىیُ اي فٚلَ ویّیىبتي اق ـٚي غٍه وفؼٖ ثٚ ٝویّ ٝاِىُ اوتفبؼٌٛ ٜؼ ،وغص ثب زٌ ٝفٜٞٚبيي پلف ٔلي ٌلٛؼ  ٚزلٝ
غبِیتي ؼاـؼ؟
 )2ثب ٌفٜٞٚبي  ٚ ORغبِیت آة ؼٚوت
 )4ثب ٌفٜٞٚبي  ٚ ORغبِیت آة ٌفيك

 )1ثب ٌفٜٞٚبي  ٚ OHغبِیت آة ٌفيك
 )3ثب ٌفٜٞٚبي  ٚ OHغبِیت آة ؼٚوت

 -23ؼـ وؽاْ وبٔب٘ ٝفىه ففآيٙؽ اِىتفِٚیك ِٛـت ٔيٌیفؼ؟
 )2پیُٞبي وٛغتي
 )4وٛغتٞبي وبتبِیفٚـي

 )1اثفغبقٖٞب
 )3ثبتفيٞبي غٛـٌیؽي

 -24فقبِیت وؽاْ ضىٍف ثف پبي ٝتغییف ففوب٘ه (٘ٛوبٖ) غفٚخي اوتٛاـ اوت؟
 )2ضىٍفٞبي ٘ٛـي
 )4ضىٍفٞبي ٔغٙبعیىي

 )1ضىٍفٞبي اِىتفٌٚیٕیبيي
 )3ضىٍفٞبي پیكٚاِىتفيه

 -25وٛـفىتب٘تٞب ث ٝعٛـ فٕٔٛي زٍ ٝ٘ٛتفویجبتي ٞىتٙؽ؟
 )2زفثي ٌفيك ()Lipophobe
 )4آة ٌفيك ()Hydrophobe

 )1آة ؼٚوت ()Hydrophile
 )3ؼٌٚب٘ ٝؼٚوت ()Amphiphile

واوً ساختارَا
 -26وؽاْ ٌكي ٝٙؼـ ٔٛـؼ ايفٚلَٞب ِطیص اوت؟
)1
)2
)3
)4

ث ٝؼِیُ تػّػُ قيبؼ ،ايفٚلَٞب ٞبؼيٞبي ضفاـتي ِٛ ٚتي غٛثي ٞىتٙؽ.
ؼـ ضؽٚؼ  95تب  99ؼـِؽ ضدٓ ايفٚلَٞب غبِي اوت.
زٍبِي ايفٚلَٞب فٕؽتب وٕتف اق ٛٞا اوت.
ٌكي2 ٚ 1 ٝٙ

 -27وؽاْ يه اق ٔٛاـؼ قيف خكء ٘ب٘ٛوبغتبـٞبي آِي ٔٙؾٓ ٔطىٛة ٕ٘يٌٛؼ؟
 )1ؼـغتىبٖٞب
٘ )3ب٘ٛلفهٞبي آِي فّكي

 )2إِبوٛاـٜٞب
 )4قئِٛیتٞبي MCM

ٔ -28ىبضت ٚيم ٜيه ٘ب٘ٛؾـ ٜوبتبِیىت وفٚي زٍ ٝ٘ٛث ٝلغف آٖ ٚاثىت ٝاوت؟
 )1ثب لغف ٘ىجت فىه ؼاـؼ.
 )3ثب ٔفثـ لغف ٘ىجت ٔقىٛن ؼاؼ.

 )2ثب ٔفثـ لغف ٘ىجت ٔىتمیٓ ؼاـؼ.
 )4ثب لغف ٘ىجت ٔىتمیٓ ؼاـؼ.

 -29ؼـ وبـثفؼ تفا٘كيىتٛـ ته اِىتف٘ٚي ث ٝفٛٙاٖ ضىٍف ا٘تؾبـ ؼاـيؽ وؽاْ يه اق وبغتبـٞبي قيف ،أىلبٖ آٌىبـولبقي وٕیٙلٔ ٝلبؼٜ
ٕٔىٗ ـا ففا ٓٞوٙٙؽ؟
٘ )1مغ ٝوٛا٘تٔٛي
ِ )3فط ٝوٛا٘تٔٛي

 )2ویٓ وٛا٘تٔٛي
٘ )4ب٘ٛویٓ

٘ -30بغٗ يه ا٘ىبٖ ٔقِٕٛي ؼـ ٞف ثب٘ی ٝضؽٚؼاً زمؽـ ـٌؽ ٔيوٙؽ؟
٘ 2 )1ب٘ٔٛتف
٘ 200 )3ب٘ٔٛتف

٘ 20 )2ب٘ٔٛتف
ٔ 2000 )4تف
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 -31وؽاْ فجبـت ؼـ قٔی ٝٙؼٔبي ؾٚة ٘ب٘ٛؾـات فّكي ِطیص اوت؟
)1
)2
)3
)4

ؼٔبي ؾٚة وٕیّت فیكيىي ٔىتمُ اق اثقبؼ اوت.
ثب وب ًٞاثقبؼ ؾـات ،ؼٔبي ؾٚة افكايً ٔي يبثؽ و ٝفّت آٖ افكايً ا٘فلي ي٘ٛیكاوی ٖٛاوت.
ؼٔبي ؾٚة ثب وب ًٞاثقبؼ وبٔ ًٞييبثؽ.
ثب وب ًٞاثقبؼ ،ؼٔبي ؾٚة افكايً ٔييبثؽ و ٝفّت آٖ افكايً وًٍ وغطي اوت.

 -32ؼـ وبغتبـ ٘ب٘ ٛؾـات .....
)1
)2
)3
)4

اتٓٞبي ٚالـ ؼـ وغص ،اثف ثىیبـ ثیٍتفي ٘ىجت ث ٝاتٓٞبي ؼـ ٖٚضدٓ ؾـات ،ثف غٛاَ فیكيىي ؾـات ؼاـ٘ؽ.
اتٓٞبي ٚالـ ؼـ وغص ،اثف ثىیبـ وٕتفي ٘ىجت ث ٝاتٓٞبي ؼـ ٖٚضدٓ ؾـات ،ثف غٛاَ فیكيىي ؾـات ؼاـ٘ؽ.
اثف  ٕٝٞاتٓٞب ؼـ غٛاَ فیكيىي يه ٘ب٘ ٛؾـ ٜيىىبٖ اوت.
اتٓ ٞب تبثیفي ثف غٛاَ فیكيىي وُ ٘ب٘ ٛؾـ٘ ٜؽاـ٘ؽ.

 -33ویٓ وٛا٘تٔٛي ،اليٞٝبي وٛا٘تٔٛي٘ ،مبط وٛا٘تٔٛي ث ٝتفتیت ؼـ زٙؽ ثُقؽ ؼـ ٔمیبن ٘ب٘ ٛلفاـ ؼاـ٘ؽ؟
3-2-2 )2
3-1-2 )4

3-2-1 )1
1-2-2 )3

 -34وؽاْ ؼوت ٝاق ٘بِِ٘ٞٝٛٛبي ته خؽاـ ٜؼاـاي غبِیت ٘یٕٝـوب٘بيي اوت؟
 )2وبيفاَ
2 ٚ 1 )4

ِٙ )1ؽِي
 )3قيٍكاي

 -35وؽاْ ٌكئ ٝٙمبيى ٝؼـوتي اق ٔیكاٖ ٞؽايت ضفاـتي ؼـ ٔٛاؼ ٔػتّف اـائٔ ٝيؼٞؽ؟
)1
)2
)3
)4

٘ب٘ٞ ِِٝٛٛبي وفثٙي> وبغتبـٞبي تٛؼ ٜاي وفيىتبِي> پٞ ًٌٛبي آِیبلي> آِیبلٞبي ضبٚي ٘ب٘ٛؾـات
پٞ ًٌٛبي آِیبلي> آِیبلٞبي ضبٚي ٘ب٘ٛؾـات> وبغتبـٞبي تٛؼ ٜاي وفيىتبِي> ٘ب٘ٞ ِِٝٛٛبي وفثٙي
وبغتبـٞبي تٛؼ ٜاي وفيىتبِي> آِیبلٞبي ضبٚي ٘ب٘ٛؾـات> ٘ب٘ٞ ِِٝٛٛبي وفثٙي> پٞ ًٌٛبي آِیبلي
وبغتبـٞبي تٛؼ ٜاي وفيىتبِي> ٘ب٘ٞ ِِٝٛٛبي وفثٙي > آِیبلٞبي ضبٚي ٘ب٘ٛؾـات > پٞ ًٌٛبي آِیبلي

 -36ؼـ وبغتبـ  DNAوؽاْ ٌكيٍ٘ ٝٙبٖ ؼٙٞؽ ٜپی٘ٛؽ ؼـوت ثیٗ خفت ثبقٞبي تٍىیُ ؼٙٞؽ ٜاوت؟
ٚ adenine-thymine )1
guanine-thymine ٚ adenine-cytosine )3
cytosine-guanine

ٚ adenine-guanine )2
ٞ )4ف وٛٔ ٝـؼ

٘ -37مبط وٛا٘تٔٛي ث ٝز ٝوبغتبـٞبيي اعالق ٔيٌ٘ٛؽ؟
)1
)2
)3
)4

وبغتبـٞبيي و ٝؼـ ؼ ٚثقؽ اثقبؼ ٘ب٘ٔٛتفي ؼاٌت ٝثبٌٙؽ.
وبغتبـٞبيي و ٝعٛٔ َٛج ضبُٔٞبي ثبـ ؼـ آٟ٘ب ثیٍتف اق اثقبؼ وبغتبـ ثبٌؽ.
وبغتبـٞبيي و ٝؼـ و ٝثقؽ وٛزىتف اق ٘ 100ب٘ٔٛتف ثبٌٙؽ.
ٞف وٛٔ ٝـؼ

 -38ثب افكايً اثقبؼ ٘مبط وٛا٘تٔٛي  CdSeعٛٔ َٛج تبثٍي آٟ٘ب ز ٝتغییفي ٔيوٙؽ؟
)1
)2
)3
)4

ث ٝوٕت عٛٔ َٛجٞبي ثبال ٌیفت پیؽا ٔيوٙؽ.
ثىت ٝثٌ ٝفايظ ٔطیظ ؼـ ثفٌیف٘ؽٔ ،ٜيتٛا٘ؽ ث ٝوٕت عٛٔ َٛجٞبي ثبال  ٚيب پبيیٗ ٌیفت پیؽا وٙؽ.
ث ٝوٕت عٛٔ َٛجٞبي وٛزىتف ٌیفت پیؽا ٔيوٙؽ.
تغییفي ؼـ عٛٔ َٛج تبثً ثٚ ٝخٛؼ ٕ٘يآيؽ.

cytosine-thymine
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 -39وؽاْ ٌكي ٝٙؼـ ٔٛـؼ ویّیىٔ ٖٛتػّػُ ِطیص اوت؟
)1
)2
)3
)4

ویّیىٔ ٖٛتػّػُ اق يه الي ٝویّیى٘ٛي و ٝؼـ ٔقفْ الي ٝثفؼاـي اِىتفٌٚیٕیبيي لفاـ ٌففت ،ٝتٟیٔ ٝيٌٛؼ.
ویّیىٔ ٖٛتػّػُ لؽـت فّٛـٚوب٘ه ضقیفتفي اق ویّیى ٖٛغیف ٔتػّػُ ؼاـؼ.
ویّیىٔ ٖٛتػّػُ ثفغالف ویّیى ٖٛغیف ٔتػّػُ غبِیت فّٛـٚوب٘ي ٘ؽاـؼ.
ویّیىٔ ٖٛتػّػُ تٛوظ ثٕجبـاٖ اتٕي ویّیى ٖٛتٟیٔ ٝيٌٛؼ.

 -40ا٘تؾبـ ؼاـيؽ وٛا٘تیكٌ ٜؽٖ تفاقٞبي ا٘فلي ؼـ ٘ب٘ٛؾـات فّكي ٘ ٚیٕٞ ٝبؼي ث ٝتفتیت ؼـ ز ٝاثقبؼي اق ٘ب٘ٛؾـِٛ ٜـت ٌیفؼ؟
 )1وٛزىتف اق عٛٔ َٛج ففٔي اِىتفٖٞٚب -ثكـٌتف اق ٌقبؿ اوىبيتٖٛ
 )3وٛزىتف اق عٛٔ َٛج ففٔي اِىتفٖٞٚب -وٛزىتف اق ٌقبؿ اوىبيتٖٛ

 )2وٛزىتف اق عٛٔ َٛج تٍؽيؽ پالوٕ٘ٛي -ثكـٌتف اق ٌقبؿ اوىبيتٖٛ
 )4ثكـٌتف اق عٛٔ َٛج تٍؽيؽ پالوٕ٘ٛي -وٛزىتف اق ٌقبؿ اوىبيتٖٛ

ٔ -41قٙبي ا٘فلي ففٔي اِىتف ٖٚؼـ يه وبغتبـ زیىت؟
 )1تفبٚت ثیٗ تفاق ٞؽايت  ٚتفاق ؽففیت
ٔ )3تٛوظ ا٘فلي اِىتفٖٞٚب

 )2تفاق پفا٘فلي تفيٗ اِىتفٖٚ
 )4تفاق وٓ ا٘فلي تفيٗ اِىتفٖٞٚب ؼـ ؼٔبي اتبق

 -42ثب وٛزه ٌؽٖ اثقبؼ وبغتبـ ،زمفٍٔي (ا٘فلي لبثُ خؿة لجُ اق ٌىىت) زٍ ٝ٘ٛتغییف ٔيوٙؽ؟
 )1وبٔ ًٞييبثؽ
 )3اثتؽا افكايً  ٚوپه وبٔ ًٞييبثؽ

 )2افكايً ٔييبثؽ
 )4ؼـ ثفغي ٔٛاؼ افكايً  ٚؼـ ثفغي ٔٛاؼ وبٔ ًٞييبثؽ

 -43وؽأیه ؼـ ٘تید ٝوٛزه ٌؽٖ اثقبؼ يه ٘یٕٞ ٝبؼي ِٛـت ٔيٌیفؼ؟
 )1افكايً تقؽاؼ تفاقٞبي ا٘فلي
 )3وبٌ ًٞبف ا٘فلي

 )2افكايً فبِّ ٝتفاق ا٘فلي ؽففیت ٞ ٚؽايت
ٌ )4كي3 ٚ 1 ٝٙ

 -44ثب تٛخ ٝث ٝوفیؽ ـً٘ ثٛؼٖ ٌیف ،ا٘تؾبـ ٔيـٚؼ ا٘ؽاق ٜؾـات زفثي ٔقّك ؼـ آٖ اق زٔ ٝفتجٝاي ثبٌؽ؟
٘ 1 )1ب٘ٔٛتف
ٔ 1 )3یىفٔٚتف

٘ 100 )2ب٘ٔٛتف
ٔ 100 )4یىفٔٚتف

 -45غٛؼآـايي ( )Self assemblyؼـ ـٌتٞٝبي پّي ٘ٛوّئٛتیؽي ث ٝز ٝؼِیّي ِٛـت ٔي ٌیفؼ؟
ٌٕٙٛٞ )1ؽي ؼـ اتّبالت ٞیؽـٚل٘ي ثیٗ پبيٞٝبي ٔتٕٓ
 )3پی٘ٛؽ ثیٗ ٚاضؽٞبي لٙؽي  ٚفىفبتي

٘ )2یفٚي اِىتفيىي ثیٗ ـٌتٞٝب
ٛٔ ٕٝٞ )4اـؼ

 -46تقؽاؼ اتٓٞبي وفثٗ ٞف وّ( َٛيبغتٚ )ٝاضؽ ٘ب٘ )3ٚ 0( ِِٝٛٛوؽاْ اوت؟
18 )1
8 )3

12 )2
6 )4

ٛٔ -47اؼ ٕٞىبٍ٘فؼ خب٘جي (ٛٔ )Transverse Isotropic materialاؼي ثب يه ٔطٛـ تمبـٖ ٔٙطّف ث ٝففؼ ٞىتٙؽ ؤ ٝبؼ ٜض َٛآٖ تمبـٖ
ٔبؼي ٙٞ ٚؽوي ؼاـؼ  ٚغٛاَ ٔبؼ ٜؼـ ؼاغُ ِفطٔ ٝىتمُ اق خٟت ثٛؼِٚ ٜي ؼـ خٟت فٕٛؼ ثف ِفطٔ ٝتفبٚت اوت .وؽاْ ؼوتٝ
اق ٘بِِ٘ٞٝٛٛبي وفثٙي ـا ٔيتٛاٖ ٔبؼٕٞ ٜىبٍ٘فؼ خب٘جي ؼا٘ىت؟
٘ )1بِِ٘ٞٝٛٛبي آـٔسیف
٘ )3بِِ٘ٞٝٛٛبي وبيفاَ

٘ )2بِِ٘ٞٝٛٛبي آـٔسیف  ٚقيٍكاي
 ٕٝٞ )4ا٘ٛاؿ ٘بِِ٘ٞٝٛٛب
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 -48ففوب٘ه خؿة پالوٕ ٖٛؼـ فّكات ث ٝوؽاْ يه اق ٔٛاـؼ قيف ٚاثىت ٝاوت؟
ٌ )1ىُ ؾـات -ا٘ؽاق ٜؾـات
 )3ثبثت ؼي اِىتفيه ؾـ -ٜثبثت ؼي اِىتفيه ٔطیظ

 )2فبِّ ٝؾـات فّكي
ٛٔ ٕٝٞ )4اـؼ

 -49ثب ثفلفاـي پی٘ٛؽ وٛاال٘ه ثیٗ اتٓٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ وبغتبـ ٌفافٗ ؼٚالي ،ٝوؽاْ غبِیت ٔىب٘یىي تضقیف ٔيٌفؼؼ؟
 )2تٛا٘بيي ضُٕ ثبـ
 )4وٕبً٘  ٚپبيؽاـي

 )1ت ًٙثفٌي ثیٗ اليٝاي
ٔ )3ؽ َٚيبً٘

 -50ؼـ ٘ؾفيٛ٘ ٝاـي ،ا٘فلي القْ ثفاي ثفاٍ٘یػتٗ اِىتفٖٞٚبي ٘ٛاـ ؽففیت يه ٘یٕ ٝـوب٘ب  ٚا٘تمبَ آٟ٘ب ثٛ٘ ٝاـ ـوبً٘ ـا ا٘فلي ٌبف
ٔي ٘بٔٙؽ٘ .یٕ ٝـوب٘بي خبٔؽي و ٝا٘فلي ٌبف آٖ  2/8اِىتفِٚ ٖٚت اوت ثب وؽاْ يه اق پفتٞٛبي قيف ثفاٍ٘یػتٔ ٝيٌلٛؼ؟ القْ
اوت ثؽا٘یؽ ٔمؽاـ ا٘فلي ٞف پفت ٛـا ٔيتٛاٖ ثب وٕه ـاثغ E(ev)=1240/λ(nm) ٝثؽوت آٚـؼ.
λ;420 nm

λ;730 nm

ٛ٘ )2ـ آثي ثب
ٛ٘ )4ـ قـؼ ثب λ;500 nm

ٛ٘ )1ـ لفٔك ثب
ٛ٘ )3ـ ٔبؼ ٖٚلفٔك ثب λ<730 nm

ريش َای ساخت ي سىتش واوً ساختارَا
 -51وؽاْ ـٚي ثفاي ـٌؽ فٕٛؼي ٘بِِ٘ٞٝٛٛبي وفثٙي ٔٙبوت اوت؟
PECVD

)1
FIB )3

Spin Coating

)2
Dip Coating )4

 -52وؽأیه اق ٔٛاـؼ قيف خكء ـٚيٞبي پبيیٗ ث ٝثبال ؼـ ـٌؽ ٘ب٘ٛؾـات ٔطىٛة ٕ٘يٌٛؼ؟
 )1ـٌؽ ٘ب٘ٛؾـات ؼـ ٔطیظٞبي ٌیٍٝاي ٔتػّػُ
ِ )3یتٌٛفافي

 )2ـٚي ٌیٕیبيي وُ  -لَ
 )4زٍبًِ  TiO2ؼـ فبق ٌبقي

 -53ففايٙؽ آِیبلوبقي و ٝثفاي اٞؽاف تدبـي يب تِٛیؽ ٘ب٘ ٛؾـات اوتفبؼٔ ٜيٌٛؼ ،قيف ٔدٕٛف ٝوؽاْ يه اق ـٚيىفؼٞبي وبغت اوت؟
 )1ثبال ث ٝپبيیٗٔ -ىب٘یىي
 )3پبيیٗ ث ٝثبال – وّٛئیؽي

 )2ثبال ث ٝپبيیٗ -وّٛئیؽي
 )4پبيیٗ ث ٝثبالٔ -ىب٘یىي

 -54اليٍ٘ ٝب٘ي لٛن اِىتفيىي ثفاي تٟی٘ ٝب٘ٛٔ ٛاؼ ............
 )1خكء ـٌٟٚبي وٙتك ثبال ث ٝپبيیٗ اوت.
 )3يىي اق ا٘ٛاؿ اليٍ٘ ٝب٘ي ٌیٕیبيي اق فبق ثػبـ اوت.

ٌ -55ىُ قيف ٔفثٛط ث ٝوؽاْ ـٚي اليٍ٘ ٝب٘ي اوت؟
)1
)2
)3
)4

اذوفؼٖ
ِیتٌٛفافي
ـٚي پیفِٚیك افٍب٘ٝاي
وبيً ِیكـي

 )2خكء ـٌٟٚبي وٙتك پبيیٗ ث ٝثبال اوت.
ٌ )4كي ٝٙاِف  ٚج ِطیص ٞىتٙؽ.
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ٌ -56ىُ قيف ٔفثٛط ث ٝز ٝـٌٚي ثفاي تٟی ٝالي٘ ٝبقن ٘ب٘ٛؾـات اوت؟
)1
)2
)3
)4

تػّی ٝلٛن وبتؽي
اوپبتفيًٙ
اليٍ٘ ٝب٘ي ٌیٕیبيي اق فبق ثػبـ
اليٍ٘ ٝب٘ي ثب ففايٙؽ افٍبٌ٘ ٝقّٝاي

 -57ؼـ ففآيٙؽ وُ – لَ يه وفي ٚاوًٞٙبي ٌیٕیبيي  ......ثبفث تجؽيُ ِٔٛىَٞٛبي ٔطّٕٛٞ َٛلٖ اِٚی ٝث ٝفٛٙاٖ  .....ثل ٝيله
ِٔٛى٘ َٛبٔطؽٚؼ وٍٙیٗ و ٝثقؽي پّیٕفي ث ٝفٛٙاٖ ٔ ......يٌ٘ٛؽ.
 )1تغییف٘بپؿيف – وُ  -لَ
 )3تغییف٘بپؿيف – لَ  -وُ

 )2تغییفپؿيف  -وُ  -لَ
 )4تغییفپؿيف  -لَ – وُ

 -58وؽأیه اق ـٚيٞبي قيف ؼـ ؼوت ٝـٚيٞبي ضىبوي ) (Etchingلفاـ ٕ٘يٌیف٘ؽ؟
)1
Sputtering )3
RIE

)2
CVD )4
FIB

٘ -59مً فبُٔ خٛا٘ ٝقا ؼـ تِٛیؽ ٘ب٘ٛؾـات ثٝـٚي وُ -لَ زیىت؟
 )1افكايً وففت تٍىیُ ٘ب٘ ٛؾـات
 )3افكايً ؼـخ ٝوفيىتبِي ٘ب٘ ٛؾـات تِٛیؽي

 )2تِٛیؽ ٘ب٘ ٛؾـات ثب اثقبؼ وٛزىتف
ٛٔ ٕٝٞ )4اـؼ

 -60وؽأیه اق ـٚيٞبي وٙتك قيف ؼـ ٔطیظ ٔبيـ ا٘دبْ ٔيٌیفؼ؟
)1
Microemulsion )3

Electro spinning

)2
PECVD )4
LPCVD

 -61ؼـ اثف تفاوٓ (أٌّٛفاوی٘ )ٖٛب٘ ٛؾـات .....
 )1ا٘فلي وغطي وبٔ ًٞييبثؽ.
 )3ثىت ٝث ٝخٙه ٘ب٘ ٛؾـات ٔٛخت افكايً يب وبٔ ًٞيٌٛؼ.

 )2ا٘فلي وغطي افكايً ٔييبثؽ.
 )4تفاوٓ اثفي ثف ـٚي ا٘فلي وغطي ٘ؽاـؼ.

 -62اق ثیٗ ـٚيٞبي ِیتٌٛفافي ؾوف ٌؽ ،ٜوؽأیه ـق )Resolution( ٌِٗٛٚثٟتفي ؼاـ٘ؽ؟
)1
EUV Lithography )3

)AFM Lithography (Scratching

)2
STM Lithography (Oxidation) )4
E-Beam Lithography
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 -63ؼـ تِٛیؽ ٘ب٘ٛؾـات ث ٝـٚي ـوٛة ؼٞي اِىتفٌٚیٕیبيي زٍٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ ؾـاتي ؼـ اثقبؼ ٘ب٘ ٛتِٛیؽ وفؼ؟
 )1ثب اوتفبؼ ٜاق قيف اليٞٝبي ضففٜاي
 )3اوتفبؼ ٜاق فٛأُ پبيؽاـوٙٙؽٜ

 )2ثب وٕه قيفاليٞٝبي ثؽ ٖٚضفف ٜثب ثىبـٌیفي خفيبٖٞبي ؼ ٚپبِىي
ٛٔ ٕٝٞ )4اـؼ

 -64ؼـ يه تفویت وُُ٘ ،یفٞٚبي ٔٛخٛؼ ثیٗ ؾـات اق زٛ٘ ٝفي ٞىتٙؽ؟
٘ )1یفٚي خبؾث ٝلٛي
٘ )3یفٞٚبي ثب ثفؼ وٛتبٔ ٜب٘ٙؽ ٘یفٚي ٚا٘ؽـٚاِىي

٘ )2یفٞٚبي ثب ثفؼ ثّٙؽ ٔب٘ٙؽ ٘یفٚي خبؾث ٝاِىتفٚاوتبتیىي
٘ )4یفٞٚبي ثب ثفؼ ثّٙؽ ٔب٘ٙؽ ٘یفٚي ٚا٘ؽـٚاِىي

 -65وؽاْ خّٕ ٝؼـ ٔٛـؼ ٔیىفٚأِٛىی٘ ٚ ٖٛب٘ ٛأِٛىیِ ٖٛطیص اوت؟
ٔ )1یىفٚأِٛىیٖٞٛب اق ِطبػ تفٔٛؼيٙبٔیىي پبيؽاـ٘ؽ.
ٔ )3یىف ٚأِٛىیٖٞٛب تطت ٌفايظ ٔٙبوت  ٚثب ا٘فلي قيبؼ تِٛیؽ ٔيٌ٘ٛؽ.

)2
)4

٘ب٘ ٛأِٛىیٖٞٛب ویىتٓ ٞبي تقبؼِي ٞىتٙؽ.
٘ب٘ٛأِٛىیٖٞٛب تٕبيُ قيبؼ ثفاي تِٛیؽ غٛؼ ث ٝغٛؼي ؼاـ٘ؽ.

 -66ؼـ وؽأیه اق ـٚيٞبي قيف ففايٙؽ تِٛیؽ ٘ب٘ ٛؾـات ؼـ ؼٔبي وٕتفي أىبٖ پؿيف اوت؟
 )1ـٚي ضالِي – ضفاـتي
 )3ـٚي وٌٛ٘ٛیٕي

 )2ـٚي وُ -لَ
 )4اضتفاق

٘ -67فظ تِٛیؽ ٘ب٘ٛؾـات فّكي ؼـ وؽاْ ـٚي ثیٍتف اوت؟
 )1ـٚي زٍبًِ ٌیٕیبيي ثػبـ ()CVC
 )3ـٚي ا٘فدبـ اِىتفيىي ویٓ ()EEW

 )2ـٚي زٍبًِ ٌبق غٙثي ()IGC
 )4ـٚيٞبي ٘ EEW ٚ CVCفظ تِٛیؽ تمفيجب يىىب٘ي ؼاـ٘ؽ

 -68ؼـ وٙتك ٘ب٘ٛؾـات ث ٝـٚي ثىتف ٌقّ ٝثفاي وٙتفَ ا٘ؽاق ٜؾـات ،اق ز ٝـٌٚي اوتفبؼٔ ٜيٌٛؼ؟
 )1وٙتفَ ؼٔبي ٌقّٝ
 )3وٙتفَ ٌبـ ٌبقٞبي ؼٔیؽٌ ٜؽٜ

 )2اق يه ٔیؽاٖ اِىتفيىي ؼـ اعفاف ٌقّٝ
ٛٔ ٕٝٞ )4اـؼ

 -69وؽاْ ٌكي ٝٙؼـ قٔی ٝٙغٛؼآـايي الٍٕ٘ٛيف ثالخت (ِ )Langmuir Blodgettطیص اوت؟
)1
)2
)3
)4

تقؽاؼ اليٞ ٝب ؼـ ايٗ ـٚي ٔطؽٚؼ ث ٝزٙؽ ته الي ٝاوت.
ايٗ ـٚي ٌبُٔ ا٘تمبَ ته الي ٝاق ٔبؼٛٔ ٜـؼ ٘ؾف اق ؼاغُ ٔبيـ ثف وغص قيفالي ٝاوت.
ايٗ ـٚي ٌبُٔ ا٘تمبَ ته الي ٝاق ٔبؼٛٔ ٜـؼ ٘ؾف ؼـ وغص ٍٔتفن ٔبيـٌ -بق ثف وغص قيفالي ٝاوت.
ٌكي3 ٚ 1 ٝٙ

ٌ -70جبٞت ثیٗ ؼ ٚـٚي وِٛٛتفٔبَ ٞ ٚیؽـٚتفٔبَ زیىت؟
 )1ؼـ ٞف ؼٛٔ ٚـؼ اق ضالَ آة اوتفبؼٔ ٜيٌٛؼ
ٞ )3ف ؼٛٔ ٚـؼ تطت فٍبـ ثبال ٔ ٚطیظ ثىت ٝا٘دبْ ٔيٌ٘ٛؽ

ٞ )2ف ؼ ٚؼـ فٍبـ پبيیٗ  ٚؼٔبي ثىیبـ ثبال ا٘دبْ ٔيٌ٘ٛؽ
ٞ )4ف ؼ ٚخكء ـٚيٞبي فیكيىي وٙتك ٘ب٘ ٛؾـات فّكي ٞىتٙؽ

 -71زفغ ٝقيف ثیبٍ٘ف وؽاْ يه اق ـٚي ٞبي غٛؼآـايي ( )Self assemblyاوت؟
)1
)2
)3
)4

غٛؼآـايي ٌیٕیبيي
غٛؼآـايي اِىتفٚاوتبتیىي
غٛؼآـايي اِىتفٌٚیٕیبيي
غٛؼآـايي اپیتىىي
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 -72قٔب٘يو ٝؼ ٚؾـ ٜثب ٌقبؿ ٔتفبٚت (يىي ثىیبـ ثكـٌتف اق ؼيٍفي) ؼاغُ ضالَ لفاـ ؼاؼٔ ٜيٌ٘ٛؽ ،ضالِیت ؾـٜي وٛزىتف ثیٍلتف اق
ؾـٜي ثكـٌتف غٛاٞؽ ثٛؼ ؼـ ٘تید ٝؾـٜي وٛزىتف ث ٝعٛـ ٔؽا ْٚوٛزىتف ٔيٌٛؼ  ٚؾـٜي ثكـي ثكـٌتف ٔيٌٛؼ ايٗ پؽيلؽ ٜـا ......
ٌٛيٙؽ.
 )2آٌّٔٛفاویٖٛ
 )4ـٌؽ وّٛئیؽي

 )1ـٌؽ اوتٛاِؽ
 )3تفاوٓ

٘ -73مً ـلیك وٙٙؽ ٜؼـ ففايٙؽ ٔىب٘یىي وٙتك ٘ب٘ٛؾـات زیىت؟
)1
)2
)3
)4

ث ٝفٛٙاٖ فبُٔ وغطي فُٕ وفؼ ٚ ٜاق زىجیؽٖ ؾـات خٌّٛیفي ٔيوٙٙؽ.
ٔب٘ـ اق اِٛؼٌي ٔطّ٘ َٛب٘ٛؾـات تِٛیؽي ٔيٌٛؼ.
ثبفث افكايً ؼٔبي ففايٙؽ ث ٝفّت ثبقتبثً ضفاـت آقاؼ ٌؽٔ ٜيٌ٘ٛؽ.
ثبفث افكايً وففت ٚاو ًٙؼـ اثف خؿة ضفثٞٝبي ٔىب٘یىي ٌِّٞٝٛبي آویبة ٔيٌ٘ٛؽ.

 -74ؼـ وؽأیه اق ـٌٟٚبي ِیتٌٛفافي ٔجتٙي ثف اوتفبؼ ٜاق  ،SPMأىبٖ لفاـ ؼاؼٖ ِٔٛىَٞٛبي ٔٛـؼ ٘ؾف ثِٛ ٝـت ؼِػلٛا ٜثلف ـٚي
وغص ٚخٛؼ ؼاـؼ؟
)2
SNOM )4

)1
Dip Pen )3

Local Anodic Oxidation

Scratching

 -75ؼـ وبغت اِیبف ث ٝـٚي اِىتفٚـيىي ،ثب افكايً غّؾت ٔطّ َٛپّیٕفي اِٚیٛٔ ،ٝـفِٛٛلي وبغتبـ اق غّؾت وٓ ثل ٝقيلبؼ زٍ٘ٛلٝ
تغییف ٔي وٙؽ؟
 )1ؼا٘ٝاي -اِیبف ؼا٘ٝؼاـ -اِیبف ثب وغص ٔمغـ ؼايف ٜاي -اِیبف ـٚثب٘ي
 )3اِیبف ثب وغص ٔمغـ ؼايف ٜاي -اِیبف ـٚثب٘ي  -اِیبف ؼا٘ٝؼاـ – ؼا٘ٝاي

 )2اِیبف ؼا٘ٝؼاـ  -اِیبف ثب وغص ٔمغـ ؼايف ٜاي  -اِیبف ـٚثب٘ي  -ؼا٘ٝاي
 )4ؼا٘ٝاي -اِیبف ثب وغص ٔمغـ ؼايف ٜاي  -اِیبف ـٚثب٘ي  -اِیبف ؼا٘ٝؼاـ

ريش َا ي تجُيشات شىاسايي ي آواليش
 -76تّٛيفثفؼاـي ثب وؽأیه اق ـٚيٞبي قيف وففت ثبالتفي ؼـ ٔمبيى ٝثب وبيف ـٚيٞب ؼاـؼ؟
)1
AFM )3

SNOM

)2
STM )4
SEM

 -77ؼـ ٔیىفٚوىپ خفيبٖ تّ٘ٛي) (STMفبِّ ٝوٛقٖ تب وغص ٕ٘ ٝ٘ٛؼـ زٔ ٝطؽٚؼٜاي لفاـ ؼاـؼ؟
٘ 10 )1ب٘ٔٛتف تب ٘ 100ب٘ٔٛتف
 )3وٕتف اق ٘ 10ب٘ٔٛتف

٘ 10 )2ب٘ٔٛتف تب ٘ 500ب٘ٔٛتف
 )4ثىت ٝث ٝخٙه ٕ٘ ٝ٘ٛاق ٘ 10ب٘ٔٛتف تب ٔ 1یىفٔٚتف

 -78ثب وؽاْ ـٚي ؼـ ٔیىفٚوىپ ٔ TEMيتٛاٖ تّٛيف و ٝثقؽي ٌففت؟
)1
Dark field )3

Tomography

)2
 )4ثب ٕ٘ TEMيتٛاٖ تّٛيف و ٝثقؽي ٌففت
diffraction pattern

 -79وؽأیه اق ـٚيٞبي آ٘بِیك قيف ؼـ ٔمبيى ٝثب وبيف ـٚيٞب ،تػفيت وٕتفي ثف ـٚي ٕ٘ ٝ٘ٛؼاـؼ؟
)1
DLS )3

Contact AFM

)2
)4

TEM
Auger
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 -80ؼـ ا٘ؽاقٌ ٜیفي غٛاَ ٔغٙبعیىي ٘مبط وغص ثٛویّٔ ٝیىفٚوىپ  AFMوؽاْ يه اق وٛقٖٞبي قيف اوتفبؼٕ٘ ٜيٌٛؼ؟
ـٚوً Ni

 )1وٛقٖ ثب
 )3وٛقٖ ثب ـٚوً Fe

ـٚوً Co

 )2وٛقٖ ثب
 )4وٛقٖ ثب ـٚوً Pt

 -81ثب تٛخ ٝث٘ ٝفٛؾ اِىتفٖٞٚب ؼـ ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٔٛـؼ ثفـوي ،وؽاْ ٌكي ٝٙضبٚي وغطيتفيٗ اعالفبت اوت؟
 )1اِىتفٖٞٚبي ثب٘ٛيٝ
 )3اِىتفٖٞٚبي ثفٌٍتي

 )2اِىتفٖٞٚبي اٚلٜ
 )4پفت ٛايىه

 -82ثٟتفيٗ ضبِت  Resolution ٚ Magnificationؼـ يه ٔیىفٚوىپ وؽاْ اوت؟
↓Mag ٚ ↓Res )2
↑Mag ٚ ↓Res )1
↓Mag ٚ ↑Res )4
↑Mag ٚ ↑Res )3
 -83ؼـ ویىتٓ تّٛيفثفؼاـي ـٚثٍي ٘ٛـي ٔیؽاٖ ٘كؼيه ( ،)SNOMپفوبـثفؼتفيٗ ٔقیبـ ثفاي وٙدً فبِّ٘ ٝلٛن پلفٚة تلب ولغص
ٕ٘ ٝ٘ٛوؽاْ اوت؟
 )1ت ُ٘ٛق٘ي اِىتفٖٚ
 )3ا٘ؽاقٌٜیفي ٘یفٞٚبي ثفٌي

 )2وٙدً ٔیكاٖ غبقٖ
 )4ت ُ٘ٛق٘ي فٛت٘ٛي

 -84افٕبَ ثبيبن ٔثجت يب ٔٙفي ث ٕٝ٘ٛ٘ ٝؼـ  ، STMز ٝتبثیفاتي ٔي تٛا٘ؽ ؼاٌت ٝثبٌؽ؟
 )1ثب افٕبَ ثبيبن ٔٙفي ،اِىتفٞ ٖٚب اق ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝوٛقٖ خفيبٖ ٔييبثٙؽ.
 )3افٕبَ ثبيبن ٔىتمُ اق ٘ٛؿ ٕ٘ ٝ٘ٛاوت.

 )2ثب افٕبَ ثبيبن ٔثجت ،اِىتفٞ ٖٚب اق ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝوٛقٖ خفيبٖ ٔييبثٙؽ.
 )4افٕبَ ثبيبن ٘مٍي ؼـ خٟت ضفوت اِىتفٖٞٚب ٘ؽاـؼ.

 -85ؼـ وؽأیه اق ـٚيٞبي ٍٔػّٝيبثي ،أىبٖ آ٘بِیك فّٙفي ٌ ٚیٕیبيي وغطي ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ؟
ٔیىفٚوىپ اِىتف٘ٚي ـٚثٍي SEM

)1
 )3عیف وٙدي اِىتفٞ ٖٚبي اٚلAES ٜ

ٔیىفٚوىپ تّ٘ٛي ـٚثٍي STM

)2
 )4عیف وٙدي فٛتٛاِىتف٘ٚي اٌق ٝايىه XPS

 -86ثفاي تّٛيفثفؼاـي  TEMاق وؽاْ ٕ٘ ،ٝ٘ٛاوتفبؼ ٜاق ـقيٗ ثفاي ٔطبفؾت اق ٕ٘ ٝ٘ٛضفٚـي اوت؟
)1
 )3پّیٕفٞب
DNA

ٚ )2يفٚنٞب
ٛٔ ٕٝٞ )4اـؼ

 -87ثب اوتفبؼ ٜاق ٔیىفٚوىپ  ،TEMثفاي تقییٗ وبغتبـ ثّٛـي يه ٕ٘ ،ٝ٘ٛاق وؽاْ ٔٛؼ قيف ٔيتٛاٖ اوتفبؼ ٜوفؼ؟
)1
Diffraction pattern )3
Dark Field

)2
ٛٔ ٕٝٞ )4اـؼ

Bright Filed

 -88وؽاْ ٌكي ٝٙؼـثبـ ٜتفبٚت ٔیبٖ ِ XRFٚ XRDطیص اوت؟
)1
)2
)3
)4

ٕ٘ XRFيتٛا٘ؽ ثِٛ ٝـت ٔىتمیٓ اعالفبت فبق وفيىتبِي اـائ ٝوٙؽ.
 XRFلبؼـ ثٌٙ ٝبوبيي فٙبِف  ٚتقییٗ ؼـِؽ آٟ٘ب ٘یىت.
ؼـ ٕ٘ XRD ،TiO2 ٝ٘ٛتٟٙب ٍٔػُ ٔيوٙؽ زٙؽ ؼـِؽ ٚ Tiخٛؼ ؼاـؼ أب  XRFوبغتبـ ثّٛـي آٖ ـا ٍٔػُ ٔيوٙؽ.
ٛٔ ٕٝٞاـؼ ِطیص اوت.
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 -89ثفاي تٍػیُ ٌٙ ٚبوبيي ٔػّٛعي اق  FeO ٚ Fe2O3وؽاْ يه اق ـٌٟٚبي قيف ٔٙبوتتف اوت؟
 )1خؿة اتٕي ثب ٌقّٝ
 )3فّٛـوب٘ه اتٕي

 )2تففق اٌق ٝايىه
ٍ٘ )4ف اتٕي ثب ٌقّٝ

 -90عیف وٙدي ـأبٖ اق ٘بِِ٘ٞٝٛٛبي وفثٙي لبثّیت تٍػیُ وؽاْ يه اق ٔٛاـؼ قيف ـا ؼاـؼ؟
 )1غّ٘ َٛب٘ٞ ِِٝٛٛب
 )3خٟتٌیفي ٘بِِ٘ٞٝٛٛب

ٛ٘ )2الُ ؼـ ٘بِِ٘ٝٛٛ
ٛٔ ٕٝٞ )4اـؼ

 -91ثفاي آ٘بِیك فّٙفي ؼـ ٔمبؼيف ثىیبـ وٓ (ؼـ ضؽ  )ppbثٚ ٝيم ٜؼـ ٘یٕٞٝبؼيٞب وؽاْ آ٘بِیك ـا پیٍٟٙبؼ ٔيوٙیؽ؟
 )1عیف وٙدي خفٔي
 )3عیف وٙدي ـأبٖ

ٔیىفٚوىپ اِىتف٘ٚي فجٛـي TEM

)2
 )4عیف وٙدي پفاي ثفٌٍتي ـاؼـفٛـؼ RBS

 -92عفضٛاـ ٜقيف ٍ٘بٖ ؼٙٞؽ ٜوؽاْ ٘ٛؿ ٍٔػّ ٝيبثي اوت؟
)1
)2
)3
)4

عیف وٙح اٌق ٝايىه
ٔیىفٚوىپ ٘ٛـي ا٘قىبوي
ثیضي وٙدي
عیف وٙح ٘ٛـ پفاوٙؽٌ ٜؽDRS ٜ

ٌ -93ىُ قيف ،عفضٛاـ ٜوؽأیه اق ـٚيٞبي ٍٔػّٝيبثي اوت؟
عیف وٙدي UV-Vis

)1
 )2ؼيٙبٔیه تففق ٘ٛـي DLS
ٔ )3یىفٚوىپ ٘ٛـي ا٘قىبوي
 )4عیف وٙدي ؼيفیٛقي ا٘قىبوي DRS

 -94ثب اوتفبؼ ٜاق ز ٝـٌٚي ٔيتٛاٖ وغص ٚيم ٜوبغتبـٞبي ٘ب٘ٔٛتفي (ثٚ ٝيم ٜؼـ وبـثفؼٞبي وبتبِیكٚـي) ـا ا٘ؽاقٌٜیفي ٕ٘ٛؼ؟
)1
BET )3

SPM

)2
EELS )4

 -95وؽأیه اق خٕالت قيف ؼـ ٔٛـؼ عیف وٙدي ـأبٖ ِطیص ٘یىت؟
)1
)2
)3
)4

ففوب٘هٞبي ـأبٖ ٍٔ ،ػُ وٙٙؽ ٜتفویت ٔبؼ ٜاوت.
ٌؽت پیه ـأبٖ ٍٔػُ وٙٙؽٔ ٜمؽاـ ٔبؼ ٜاوت.
ویٍٙبَ ـأبٖ ؼـ ٔمبيى ٝثب وبيف ـٚيٞبي عیف وٙدي ٌؽت وٕتفي ؼاـؼ.
عیف وٙدي ـأبٖ يه ـٚي ٔػفة اوت.

SIMS
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 -96وؽأیه اق ٔٛاـؼ قيف ؼـ ٔٛـؼ عیف وٙدي اِىتف٘ٚي اٚل ٜؼـوت ٘یىت؟
 )1ايٗ ـٚي ث ٝغال ثىیبـ ثبال ٘ UHVیبق ؼاـؼ
 )3پفت ٛاِىتفٔ ٖٚي تٛا٘ؽ وغص ٕ٘ ٝ٘ٛـا تطت تبثیف لفاـ ؼٞؽ

 )2ايٗ ـٚي ث ٝؼ ٚفّٙف ٞیؽـٚلٖ ّٞ ٚیٓ ضىبویت ٘ؽاـؼ
 )4ثب اوتفبؼ ٜاق ايٗ ـٚي تب فٕك ٔیىفٔٚتفي ٕ٘ ٝ٘ٛـا ٔيتٛاٖ آ٘بِیك وفؼ

 -97ثٙٔ ٝؾٛـ ثبثت ٍ٘ب ٜؼاٌتٗ فبِّ ٝثیٗ تیپ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚؼـ ٔیىفٚوىپ ٘یفٚي اتٕي ) (AFMؼـ ٔؽ غیف تٕبوي اق ز ٝـٌٚي اولتفبؼٜ
ٔيٌٛؼ؟
 )1ا٘ؽاقٌٜیفي تغییفات ؼأ ٝٙاـتقبٌبت وب٘تیّٛـ
 )3ا٘ؽاقٌٜیفي ٔیكاٖ غًٕ ففضي وب٘تیّٛـ

-98
)1
)2
)3
)4

-99
)1
)2
)3
)4

 )2ا٘ؽاقٌٜیفي ٔیكاٖ غًٕ عِٛي وب٘تیّٛـ
ٛٔ ٕٝٞ )4اـؼ

ؼـ تّٛيفثفؼاـي  SEMوؽأیه اق خّٕٞ ٝبي قيف ِطیص ٘یىت؟
اِىتفٖٞٚبي  Back Scatteredؼـ تٍػیُ تفویت ٌیٕیبيي وبـثفؼ ؼاـ٘ؽ.
لؽـت تفىیه تّٛيف ث ٝؼوت آٔؽ ٜاق اِىتفٟ٘ٚبي  Back Scatteredؼـ ٔمبيى ٝثب تّٛيف ث ٝؼوت آٔؽ ٜاق اِىتفٖٞٚبي  Secondaryثٟتف اوت.
اِىتفٖٞٚبي  Back Scatteredاق فٕك ثیٍتفي اق ٕ٘( ٝ٘ٛؼـ ٔمبيى ٝثب اِىتفٖٞٚبي ٔ )Secondaryيآيٙؽ.
اِىتفٖٞٚبي  Secondaryؼـ ٔمبيى ٝثب اِىتفٖٞٚبي  Back Scatteredؼاـاي ا٘فلي وٕتفي ٞىتٙؽ.

فٕك فٛوٛن) (Depth of focusزیىت  ٚؼـ ٔیىفٚوىپ  TEMزٔ ٝیكاٖ ٔيتٛا٘ؽ ثبٌؽ؟
ٔیكاٖ تّٛـا٘ه خبثدبيي تّٛيف ث٘ ٝطٛي وٌ ٝفبفیت تّٛيف ث٘ ٓٞ ٝػٛـؼ  -ؼـ ضؽ زٙؽ ویّٔٛتف
ٔیكاٖ أىبٖ خبثدبيي ٕ٘ ٝ٘ٛؼـ ـاوتبي ثیٓ اِىتف٘ٚي ث٘ ٝطٛي وٌ ٝفبفیت تّٛيف ث٘ ٓٞ ٝػٛـؼ٘ 100-ب٘ٔٛتف
ٔیكاٖ تّٛـا٘ه خبثدبيي تّٛيف ث٘ ٝطٛي وٌ ٝفبفیت تّٛيف ث٘ ٓٞ ٝػٛـؼ٘ 100-ب٘ٔٛتف
ٔیكاٖ أىبٖ خبثدبيي ٕ٘ ٝ٘ٛؼـ ـاوتبي ثیٓ اِىتف٘ٚي اوت ث٘ ٝطٛي وٌ ٝفبفیت تّٛيف ث٘ ٓٞ ٝػٛـؼ -ؼـ ضؽ زٙؽ ویّٔٛتف

 -100ثفاي تٍػیُ غّؾت يه ٘ب٘ٛویبَ ٘مف ٜاق وؽاْ يه اق ـٚي ٞبي قيف اوتفبؼٔ ٜيٌٛؼ؟
 )1پفاي اٌق ٝايىه
 )3خؿة اتٕي ثب ٌقّٝ

 )2عیف وٙح ٔبؼ ٖٚلفٔك
ٞ )4یر وؽاْ
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ؼاٚعّت ٌفأي ،ؼـ ِٛـتي و ٝتٕبيُ ؼاـيؽ ٌٛاٞي تٛإ٘ٙؽي تؽـيه فٙبٚـي ٘ب٘ ٛؼـيبفت وٙیؽ٘ ،یبق اولت ول ٝپله اق
پبوػٍٛيي ث ٝوٛاالت زٟبـ ٌكيٝٙاي ،و ٝوٛاَ تٍفيطي قيف ـا ٘یك پبوع ؼٞیؽ .ؼـ غیف ايٗ ِٛـت ٘یبق ث ٝپبوع ٌٛيي
ث ٝوٛاالت ؾيُ ٘یىت .قٔبٖ پبوػٍٛيي ث ٝايٗ و ٝوٛاَ تٍفيطي 60 ،ؼلیم ٝاوت.
ايٗ وٛاالت ،فال ٜٚثف وٙدً اعالفبت  ٚوٛاؼ ؼاٚعّجبٖ ،تػُّ ٟٔ ٚبـت ٌٕب ؼـ ا٘تملبَ ٔفلبٞیٓ ـا ا٘لؽاقٌ ٜیلفي
ٔيوٙؽِ ،ؿا ٌبغُ اـقيبثي پبوعٞب ٌبُٔ ـٚاٖ ثٛؼٖ ،لبثُ ف ٟٓثٛؼٖ ،تمؽْ  ٚتبغف ٔجبضث (عفش ٔٛضٛؿ ،تٍفيص ثطث
 ٚاـائٔ ٝثبَ) اوت .ثٙبثفايٗ ِفف اـائ ٝيه پبوع وٛتب ٚ ٜغیف آٔٛقٌي (ٞفزٙؽ اق ٘ؾف فّٕي ٍٔىّي ٘ؽاٌت ٝثبٌؽ) ثفاي
ؼـيبفت ٌٛاٞي تؽـيه وبفي ٘یىتٌٕ .ب ثبيؽ ثفاي ٞف وؽاْ اق وٛاالت ٔغفش ٌؽ ،ٜيه ٔتٗ آٔٛقٌلي ٌلبُٔ ضلؽالُ
 ٚ 200ضؽاوثف  400وّٕ ٝثٛٙيىیؽ.
ايٗ وٛاال ت ثفاي ؼاٚعّجب٘ي تّطیص غٛاٞؽ ٌؽ و ٝضؽ ّ٘بة ٕ٘ف ٜفّٕي ـا اق وٛاالت زٟلبـ ٌكيٙلٝاي وىلت ولفؼٜ
ثبٌٙؽ .وىت ضؽالُ  60ؼـِؽ ٕ٘ف ٜآٔٛقٌي ثفاي ؼـيبفت ٌٛاٞي تٛإ٘ٙؽي تؽـيه ضفٚـي اوت.

سًاالت تشزيحي
 -1يه ٔتٗ آٔٛقٌي ثفاي ثیبٖ ٔف ْٟٛفٛتِٚٛتبيیه  ٚوبـثفؼ فٙبٚـي ٘ب٘ ٛؼـ آٖ ثٛٙيىیؽ.
ثیبٖ ٔجب٘ي فّٕي ،ـٚيٞب ٛٔ ٚاؼ ٔٛـؼ اوتفبؼ ٚ ٜوبـثفؼٞب ضفٚـي اوت.
 -2يه ٔتٗ آٔٛقٌي ثفاي آ٘بِیك ٌٙ ٚبوبيي ٘ب٘ٛوبغتبـٞب ثب ٔیىفٚوىپ  TEMثٛٙيىیؽ.
ٔقففي وّي ـٚي ،ثیبٖ اِ َٛوبـ  ٚثػًٞبي اِّي ؼوتٍب ،ٜآٔبؼٜوبقي ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛوبـثفؼٞب ضفٚـي اوت.
 -3يه ٔتٗ آٔٛقٌي ثفاي ٔقففي ٘ب٘ٛویٓٞب ثٛٙيىیؽ.
ٔقففي وبغتبـ ،ثیبٖ غٛاَ ،ـٚيٞبي وبغت  ٚضٛقٜٞبي وبـثفؼ ضفٚـي اوت.
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کليذ سًاالت ديميه مسابقٍ ملي فىايری واوً
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1
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4
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2
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1
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صًرت سًال شمارٌ  39در وسخٍ چاپ شذٌ در ديميه مسابقٍ فىايری واوً بٍ اشتباٌ بٍ صًرت ديگزی بًدٌ است کٍ ايه سًال
اس مسابقٍ واوً حذف شذٌ است .ايه سًال در ايه وسخٍ بٍ صًرت صحيح آيردٌ شذٌ است.

