
1 آزمون آنالین کاربرد فناوری های نوین 

 1 کدام یک از گزینه های زیر از عوامل مؤثر در بازاریابی است؟
2(	مکان	عرضه	 	 1(	نوع	محصول	

4(	همه	موارد 	 3(	ترویج	و	تبلیغات	

 2 کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

1(	معنی	لغتی	اختراع	چیزی	نو	انگیختن	است.	
2(	در	بیش	از	140	کشور	حفاظت	حقوقی	اختراعات	با	ساز	و	کار	ثبت	اختراع	صورت	می	پذیرد.

3(	ثبت	اختراع	انگیزه	های	الزم	را	به	مخترعان	می	دهد.
4(	برای	ثبت	اختراع	الزم	نیست	اختراع	دارای	ویژگی	خاصی	باشد.

 3 کدام یک از گزینه های زیر از موارد شرایط اساسی اختراع است؟

2(	غیربدیهی	بودن 	 1(	موضوع	مناسب	

4(	همه	موارد 	 3(	سودمندی	

 4 کدام یک از گزینه های زیر جزء حوزه های اصلی امکان سنجی نمی باشد؟

2(	امکان	سنجی	بازار	 	 1(	امکان	سنجی	زمان	
4(	امکان	سنجی	اقتصادی 	 3(	امکان	سنجی	فنی	

 5 در ایده یابی به شیوه طوفان فکری کدام یک از گزینه های زیر نباید موردنظر باشد؟

1(	انتقاد	ممنوع:	از	ابزار	قضاوت،	مخالفت	و	ناسازگاری	باید	تا	مدتی	خودداری	بشود.

2(	چرخش	آزاد	اطالعات:	هر	چه	ایده	های	دور	از	ذهن		وجود	داشته	باشد	بهتر	است.
3(	کمیت	ایده	ها:	هر	چه	تعداد	ایده	ها	کمتر	و	مفیدتر	باشد	بهتر	است.

4(	ترکیب:	اعضای	تیم	به	ترکیب	ایده	ها	و	اصالح	آنها	ترغیب	بشوند.	

 6 ماگما در چه پدید می آید؟

2(	بین	1200	تا	1800	درجه	سانتی	گراد 1(	بین	1000تا	1200	درجه	سانتی	گراد	
4(	بین	3000	تا	4000	درجه	سانتی	گراد 3(	بین	4000	تا	5000	درجه	سانتی	گراد	

گرمایی  زمین  انرژی  برای  مناسب  مناطق  زمین های  مهم  ویژگی های  از  زیر  گزینه های  از  یک  کدام   7 

نمی باشد؟

4(	محیط	متخلخل 3(	سیال	حد	واسط	 2(	کوه	آتشفشان	 1(	منبع	حرارتی	



2 آزمون آنالین کاربرد فناوری های نوین 

 8 کدام یک از گزینه های زیر کاربرد نیروگاه تلمبه ذخیره ای است؟

1(	تولید	انرژی	الکتریکی	در	تمام	طول	شب	و	روز	

2(	این	نیروگاه	تنها	آب	را	در	ساعات	مختلف	بین	دو	سد	جابه	جا	می	کند.
3(	تولید	انرژی	الکتریکی	آن	زیاد	است.	

4(	همه	موارد	صحیح	می	باشند.

 9 کدام یک از گزینه های زیر از اجزای اصلی توربین های بادی نمی باشد؟
4(	ژنراتور 3(	موتور	 2(	سیستم	انتقال	قدرت	 1(	رتور	

 10 جنس سلول های خورشیدی از چه می باشد؟

2(	نافلز	 	 1(	فلز	
4(	مشخص	نمی	باشد 	 3(	نیمه	رسانا	

 11 منبع اصلی تمامی انرژی های موجود در زمین کدام است؟
4(	انرژی	آبی 3(	انرژی	زمین	گرمایی	 2(	انرژی	خورشید	 1(	انرژی	باد	

 12 کدام یک از گزینه های زیر جزء ابعاد نیروگاهی انرژی حرارتی خورشید نمی باشد؟

2(	نیروگاه	حرارتی	بشقابی 	 1(	آب	شیرین	کن	خورشیدی	
4(	نیروگاه	حرارتی	سهموی	خطی 3(	نیروگاه	حرارتی	سهموی	مرکزی	

 13 پیزو الکتریک ها جزء کدام دسته از مواد هستند؟

2(	کامپوزیت	ها	 	 1(	سرامیک	ها	
4(	کرومیک	ها 	 3(	مواد	حافظه	دار	

 14 کدام یک از موارد زیر استحکام کشش تا 200 برابر فوالد دارد؟

4(	گرافیت 	Tio2 	)3 2(	گرافن	چند	الیه	 1(	باکی	بال	

 15 کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟
1(	نانو	ذراتTio2خاصیت	فتوکاتولیستی	دارند.

OH	)هیدروکسیل(	آزاد	می	نماید. Tio2نور	دریافت	نماید	فعال	می	شود	و	عامل 2(	هنگامی	که

3(	عاملOH	با	انجام	واکنش	فتوالکتروشیمیایی	منجر	به	تبدیل	ترکیبات	آلی	)کلر،	میکروب	و	آالینده(	به	COو	H	می	شود.
Tio2	می	توان	در	تصفیه	آب	و	هوا	بهره	برد. 4(	از	



3 آزمون آنالین کاربرد فناوری های نوین 
 16 کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

1(	شفافیت	میزان	توانایی	هر	ماده	در	عبور	نور	مرئی	از	خود	را	مشخص	می	نماید.

2(	با	توجه	به	خصوصیات	هر	ماده،	آن	ماده	می	تواند	مقداری	از	نور	را	از	خود	عبور	داده،	جذب	کرده	و	یا	بازتاب	دهد.

3(	اکسید	نیکل	از	مواد	بسیار	مناسب	برای	جذب	نور	فرابنفش	و	تولید	کرم	های	ضدآفتاب	است.
4(	ابعاد	نانومتری	می	تواند	تأثیر	در	شکل	هندسی	و	رنگ	اتم		طال	داشته	باشد.

رفتاری  نانو  ابعاد  با  باعث می شود مواد   ........................ و   ....................... به طور کلی دو عامل اصلی   17 

متفاوت از مواد با ابعاد بزرگتر از خود نشان دهند.

2(	اثرات	فیزیکی،	اثرات	سطحی 1(	اثرات	مکانیکی،	اثرات	کوانتومی	
4(	اثرات	مکانیکی،	اثرات	سطحی 3(	اثرات	سطحی،	اثرات	کوانتومی	

 18 کدام یک از گزینه های زیر از جمله موارد تغییر خواص در ابعاد نانو می باشد؟

2(	تغییر	شفافیت	 	 1(	تغییر	رنگ	
4(	همه	موارد	صحیح	است 	 3(	خوردگی	

 19 کدام یک از گزینه های زیر جزء موارد چرخه عمر محصول می باشد؟

4(	همه	موارد 3(	افول	 2(	رشد	محصول	 1(	معرفی	محصول	

 20 به فعالیتی که می توان کامپیوتر را مجبور به کاری کرد که در حال حاضر انسان آن را صحیح تر و بهتر 

انجام می دهد، چه گفته می شود؟

2(	دگردیسی	دیجیتال	 	 1(	هوش	مصنوعی	

4(	هیچکدام 	 3(	تجارت	دیجیتال	

 21 محسوس ترین حوزه نفوذ فناوری اطالعات کدام حوزه می باشد؟

2(	حوزه	پزشکی	 	 1(	حوزه	صنعت	

4(	حوزه	هنر 	 3(	حوزه	خدمات	

 22 به وب سایت هایی که افراد مختلف )عضو و غیر عضو( می توانند صفحاتی را با  موضوعات مختلف ایجاد 

کنند و برای آن محتوا ایجاد کنند و دسترسی و ویرایش این صفحات برای همه آزاد بوده چه گفته می شود؟

2(	ویکی	 	 	RSS )1

4(	شبکه	های	مجازی 	 3(	وب	2	



4 آزمون آنالین کاربرد فناوری های نوین 

 23 کدام یک از گزینه های زیر از کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه هنر است؟

4(	همه	موارد 3(	ایده	یابی	 2(	جمع	آوری	اطالعات	 1(	تسهیل	آموزش	

 24 شبکه درون سازمان هواشناسی از چه نوع شبکه ای می باشد؟
http )4 3(	اینترنت	 2(	اکسترانت	 1(	اینترانت	

 25 هر روزه فناوری جدیدی در دنیا به وجود می آید و فناوری های دیگر به سرعت توسعه پیدا می کنند. 

همه اینها برای کدام منظور است؟

2(	محدودیت	منابع	 	 1(	رشد	سریع	جمعیت	

4(	همه	موارد	 	 3(	افزایش	تقاضای	دنیای	بشری	

 26 کدام یک از گزینه های زیر نمونه هایی از فناوری های نوین می باشد؟

2(	فناوری	انرژی	های	نو 	 1(	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	
4(	همه	موارد 	 3(	فناوری	هوا	و	فضا	

 27 اینترنت در چه سالی به ایران وارد شد؟

2(	اوایل	دهه	70	شمسی 	 1(	اوایل	دهه	60	شمسی	

4(	اواخر	دهه	70	شمسی 	 3(	اواخر	دهه	60	شمسی	

 28 تأثیرات منفی فناوری های نوین مانند تغییر سبک زندگی کودکان و کم تحرک شدن آنها از پیامدهای 
کدام یک از حوزه های سواد فناورانه می باشد؟

2(	سواد	فرهنگی	فناوری 	 1(	سواد		انتقادی	فناوری	
4(	اخالق	فناوری 	 3(	سواد	فناورانه	و	آینده	شغلی	

 29 به بخشی از سواد فناورانه که به ما این بینش را می دهد که فناوری ها عالوه بر خواصی که دارند 
می توانند مخرب نیز باشند چه گفته می شود؟

2(	آینده	شناسی	فناوری	 	 1(	سواد	فرهنگی	
4(	سواد	اخالق	فناوری 	 3(	سواد	انتقادی	فناوری	

مدیریت  توانایی  و  شده  فناوری  از  خردمندانه  استفاده  موجب  زیر  گزینه های  از  یک  کدام  داشتن   30 
هوشمندانه اثرات جانبی فناوری را به افراد می دهد؟

2(	سواد	انتقادی	فناوری	 	 1(	مالحظات	فرهنگی	
4(	همه	موارد 	 3(	سواد	فرهنگی	فناورانه	


