
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مرحله نهایی لیگ علوم پایهسواالت  

 1399ماه آبان 

 مهفتپایه  

 االتپاسخگویی و داوری سودستورالعمل 

زمون از طریق سامانه آموزش مجازی، کانال تلگرام و سایت سواالت مسابقه یک هفته قبل از آ گویی به سواالت:پاسخ-مرحله یک

اطالع رسانی لیگ علمی پایا در اختیار گروه های منتخب قرار خواهد گرفت که گروه ها بایستی ظرف مدت یک هفته به این سواالت 

 ایند.در سامانه آموزش مجازی بارگذاری نم PDFپاسخ دهند و سپس پاسخ سواالت را در قالب پاورپوینت و 

  .ندارند معینی جواب و هستند باز سواالت * این

 می توانید از اساتید، مقاالت و منابع معتبر آموزشی و کتابخانه ای استفاده نمایید.  به سواالت * در پاسخ دهی

 تعلق خواهد گرفت.در تاریخ مقرر تحویل داده شوند و در صورت تاخیر در تحویل،امتیاز منفی به تیم ارایه دهنده بایستی *سواالت 

 و در قالب یک پاورپوینت ارائه شود. صفحه داشته باشد 10*پاسخ هر سوال حداکثر بایستی 

ها را ندارند و مالک ارزیابی پاسخ هایی است که برای دبیرخانه آموزان حق تغییر و یا کامل کردن پاسخدانش ،هابعد از ارسال پاسخ* 

 قرار گرفته است.اولیه اید و مورد داروی ارسال کرده
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های منتخب سواالت را ارزیابی نموده و ی مسابقات بعد از ارسال سواالت توسط گروهکمیته ولیه سواالت:ارزیابی ا-مرحله دو

بندی مسابقه برای دبیرخانه ارسال نکرده باشند؛ از هایی که به سواالت پاسخ نداده و طبق زمانگیرد. گروهداروی اولیه انجام می

 حضور در رقابت پایانی حذف خواهند شد.

، جهت گرددمیارایه  که قبل از مسابقه بندیهای راه یافته به مرحله نهایی طبق جدول زمانگروه ارزیابی نهایی: -سه مرحله

 ارزیابی و مسابقه پایانی به صورت آنالین به رقابت خواهند پرداخت.

 پردازند. های متفاوتی به رقابت میشهای زیر به قید قرعه در نقکننده در هر مرحله در یکی از دستهدر این مرحله هر گروه شرکت

 کنند را مشخص می چالش گرگروه و  داوران هیاتگر بایستی پاسخ سواالتی که ها در نقش گزارشگروه :گرگزارش نقش

 اند راها حق تغییر پاسخ های خود را نسبت به آنچه که قبل از مسابقه ارایه دادهبا استفاده از پاورپوینت ارایه دهند.)گروه

 ندارند(  

 ارایه  تیم قوت و ضعف نقاط کند؛ می انتخاب دهد را پاسخ هاآن به باید ارایه دهنده تیم که هاییمساله :گرچالش نقش

برای بررسی بهتر، پاسخ های گروه گزارش گر قبل  دهد. جواب هیات داوران سواالت به بایست و می کندمی بیان را دهنده

 گر قرار می گیرد.وه چالشاز شروع هر راند در اختیار گر

 را گرچالش و گرگزارش تیم عملکرد مختصری بیان با ،پس از مشورت با سایر اعضا تیم این اعضای از یکی: داور نقش 

 . کند می گیری نتیجه و ارزشیابی

 د.نبپرس سوال گروه دیگری هر از دنتواندر این نقش گروه میگروه ها  :ناظر نقش 

 ها امتیاز خواهند داد و تیم های برتر را معرفی و ارزیابی خواهند نمود.ایفای نقش توسط گروه نحوهران به در نهایت هیات داو

 گیرد. ی مسابقات صورت میکشی توسط کمیتهها طی قرعهمشخص کردن نقش*

صورت . در هنددپاسخ ه سواالت هم که بهموزان موظف هستند آدانشو  بودهن به ذکر است که پاسخ دادن به سواالت اختیاریالزم *

 .شودمحسوب نمی سوال هر سوال امتیاز آن دهی به عدم پاسخ
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 تکنیک تغییرات کوچک برای به دست آوردن محیط بیضی   .1

های حل مسائل در علوم مهندسی و ریاضی استفاده از تکنیک تغییرات جزئی مستمر یا اختالل است. یک یکی از روش

ندارد.  ی بیضی وجوددانید که فرمول دقیقی برای محاسبهنظر بگیرید. احتماال می را در bو aی قطرهای بیضی به اندازه

درصد را برای محیط بیضی به دست  xفرمولی با دقت دلخواه مثال ها یا چند ضلعیتوانید به کمک محیط دایره آیا می

 هم حضور داشته باشد. xآورید؟ توجه داشته باشید که در فرمول شما حتماً باید 

 ی شطرنج ها در صفحهجایی مهرههبجا .2

ی تر از هشت است. دو ردیف مهرهعددی زوج مساوی یا بزرگ  nدر نظر بگیرید که در آن  nدرnی شطرنج یک صفحه

ها مطابق روال معمول باشد، مهرهبزرگ تر از هشت می nها هایی که در آنشوند. در صفحهسفید و سیاه در آن چیده می

ی سه ردیف یا سه ستون فاصله اندازه هی شطرنج بشوند که از هر ضلع صفحهچیده می 8در  8جی در یک صفحه شطرن

به دست آورید.  nهای سیاه و سفید را بر حسب رهجایی مههای الزم برای جابهدارد. حداقل و حداکثر تعداد حرکت

 ها فاصله باشد.ت بین آننیست و درصورت نیاز باید حداقل یک حرک ی پشت سر هم مجازرهای تکراحرکت

 صدای ناخوشایند بطری خالی نوشابه  .3

گویند که برای چیزهایی مانند نوشابه بهتر ادبیات می )اساتید –اید که حتما خورده –حال نوشابه خورده باشید هاگر تا ب

ری به حالت اول خود بر دهیم، بطاید که وقتی بطری خالی را کمی فشار میاست ازنوشیدن استفاده کنیم نه خوردن( دیده

هاییم، به شرح زیر جا به دنبال جواب آنهایی که مااینکند که چندان خوشایند نیست. سوالگردد و صدایی تولید میمی

ی بطری چه ارتباطی دارد؟ نقش درب هستند : منشأ تولید این صداچیست؟ دامنه و فرکانس صدای تولید شده با هندسه

باز بودن ( در فرکانس این صدا چیست؟ فرکانس را به صورت یک عبارت جبری از از یا نیمهبطری )از نظر بسته یا ب

 پارامترهای مهم در این فرایند به دست آورید. 

 قطره ی باران  .4

. فرض کنید در ارتفاع معینی ک قطره ی باران را در نظر بگیریدی دبستان با چگونگی تشکیل باران آشنایی دارید. یاز دوره

تشکیل شده باشد. این قطره سفر خود را به طرف  rی اولیه ی کروی شکل باران به شعاع یک قطره Hح زمین مثال از سط

  vکند. با در نظر گرفتن نیروی جاذبه و بادی که از جهت شمال شرق به جنوب غرب با سرعت ثابت زمین شروع می

ی کروی را به صورت یک رابطه ی تقریبی بر حسب طرهوزد و نیز نیروی مقاوم در برابر حرکت این قطره  ، شکل قمی

 دقت داشته باشید که در مسیر حرکت قطره رطوبت وجوددارد.  زمان به دست آورید.
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 ها دنباله ی بازگشتی و تعداد ایزومرهای ساختاری آلکان .5

ها به رمول مولکولی آناند و فها هستند که فقط از هیدروژن و کربن ساخته شدهها دسته ای از هیدروکربنآلکان

nصورت nC H2 های ی اتصال اتمهمولکول که دارای فرمول یکسان هستند، ولی نحو ، دواست. ازنظرعلم شیمی 2

در آلکانی با فرمول شیمیایی  مثال شوند.هم فرق داشته باشد، ایزومرهای ساختاری نامیده می با هاآنتشکیل دهنده 

C H  4  دو ایزومر ساختاری به شکل زیر وجودارد: 10

                                              

ی بازگشتی برای تعداد ایزومرهای های کربن بیشتر دارای ایزومرهای ساختاری هستند. یک رابطههایی با تعداد اتمآلکان

های  nبه دست آورید یا برای آن تقریب مناسبی بزنید. به ازای  های آن راساختاری به دست آورید و سعی کنید جواب

 ای می گیرید؟بزرگ فرمول بازگشتی شما به چه صورت درخواهد آمد؟ چه نتیجه

 مگس زندانی در یک مکعب مستطیل  .6

 ی دلخواهی روی یکی اززندانی شده است و روی نقطه cو ارتفاع  b، عرض aمگسی داخل یک مکعب مستطیل به طول 

رود. سطوح داخلی این مکعب مستطیل قرار گرفته است. این مگس در هر نوبت پرواز از یک سطح به سطح دیگر می

ترین مسیری که از یک کند، به دست آورید. محتملمیانگین طول مسیری که مگس در تعداد بسیار زیادی پرواز طی می

 شود، چیست؟شود و به همان سطح ختم میسطح شروع می

 دروازه توپ و  .7

گیریم. عرض زمین راروی های با مختصات صحیح در نظر میزمین بازی استاندارد فوتبال را به صورت یک شبکه از نقطه

-های زمین قرار میکنیم و مبدأ مختصات را در یکی ازگوشهها منطبق میها و طول زمین را روی محور طولمحورعرض

کنیم. بنابراین مختصات هر نقطه در این متر مدرج میسانتی 50 –متر تیسان 50دهیم و هر یک از محورها را به صورت 

برحسب متر ( خواهد بود. دراین زمین بازی توپ  5/0متر یا ) برحسب سانتی 50ی شطرنجی به صورت مضربی از شبکه

متر و  10تا  5ا از ی بغل پمتر ، هرضربه 15تا  10تواند روی خطوط شبکه حرکت کند .هر ضربه با روی پا از فقط می

ها باتوجه به شرایط زمین بازی و توپ تواند توپ را حرکت دهد که مقدار این حرکتمتر می 5ی نوک پا تاحداکثر هرضربه

توپ کاشته شده است. حداکثر و  (a,b)ی دلخواهی با مختصات ی وارد شده از طرف پا متغیر است. از نقطهو شدت ضربه

محاسبه کنید. اکنون مساله را برای حالتی حل کنید که  b و aهای الزم برای اینکه توپ وارد شود، برحسب حداقل ضربه

ها گیرند و مانع گل شدن آنهای ارسالی با آن نقاط را میبان قرار دارند که توپدر سه نقطه روی خط دروازه سه دروازه

 شوند. می
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 های متحرک و تشکیل مولکول آب دیواره .8

اتم  mاتم هیدروژن و  nی طول ،عرض و ارتفاع هستند ، که به ترتیب نشان دهنده a,b,cیک مکعب مستطیل به ابعاد در 

ی اعدادی بسیار بززرگ هسزتند کزه در فاصزله     mو nهای این مکعب مستطیل متحرک هستند اکسیژن قرار دارند. دیواره

 شزود، دو اتزم بزه یکزدیگر برخزورد       Rها از یکدیگر کمتزر از  ی اتماند.در صورتی که فاصلهاز یکدیگر قرار گرفته Rتعادلی 

به  tتوانند به مدت زمان های مکعب مستطیل قابلیت حرکت دارند و میسازند. دیوارهکنند و یک ترکیب دو اتمی را میمی

د. دقت داشته باشید باشمی vها ثابت و برابر با هم نزدیک شوند و سپس فورا سر جای خود برگردند. سرعت حرکت صفحه

 -2های طولی دیواره -1 آنی است. الگوی هر حرکت به صورت زیر است: اها به جای اولشان تقریبکه سرعت برگشت دیواره

 -5های طولی و باالوپزایینی  دیواره -5هم  عرضی با های طولی ودیواره -4های باالیی و پایینی دیواره -3های عرضی دیواره

Hهای تشکیل مولکول آب با فرمول شیمیایی هر سه نوع دیواره میانگین احتمال -6و باالوپایینی های عرضی دیواره o2  را

 به دست آورید.

 آونگ مغناطیسی  .9

بگیریم(  نظر ی کروی بسیار کوچک ) به طوری که بتوانیم آن را عمالً یک نقطه دردانید که آونگ ساده از یک گلولهمی

صل به یک ریسمان بسیار سبک به طول مشخص ساخته شده است. فرض کنید آونگی داریم که از جنس آهن ساخته مت

نامیم. آونگی می« آونگ مغناطیسی »تواند تحت تأثیرمیدان های مغناطیسی قرار بگیرد. چنین آونگی را شده و می

کند . النهار حرکت میف قطب روی یک نصفبگیرید که از قطب شمال به طر در نظر Mو جرم  Lمغناطیسی به طول 

به دست آورید  Mو جرم  Lی جبری برحسب عرض جغرافیایی با طول ی تناوب حرکت آونگ را به صورت یک رابطهدوره

ها و چیزهایی که در واب خود صرفا باید از روشت داشته باشید که برای استخراج جیا به صورت نمودار نشان دهید. دق

اید ) نهایتا تاپایان کالس نهم( استفاده کنید. حداکثر انحراف آونگ بر حسب عرض توسطه فراگرفتهی اول مدوره

 جغرافیایی را محاسبه کنید.

 ها بازی با کارت .10

آبی،  1شماره  شماره تشکیل شده است؛ مثال 13از هردسته  های آبی، قرمز، سبز و زرد داریم.چهار دسته کارت به رنگ

-ها به صورت زیر انجام میتاست. یک بازی دو نفره با این کارت 52ها ... بنابراین تعدا کل کارت سبز، 12قرمز،  9زرد، 5

رسد. تایی تقسیم شده و به هرنفریک دسته می 26ی زنیم. سپس به دودستهها را ابتدا به صورت تصادفی بُر میشود: کارت

هردو  باشد، گذارد. شماره ی هرکس که بیشترده و وسط میی خود یک کارت را به طورتصادفی بیرون کشیهرنفرازدسته

-ی کارتشود و هرکس که عدد بیشتری را بیاورد، همهدارد. درصورت تساوی اعداد، دوباره این کارانجام میکارت را برمی

ی شده حساب آورهای جمعمجموع اعداد کارت شود.دارد. باالخره بازی تمام میاند، برمیهایی را که وسط ریخته شده

آوری شده در هر کارت جمع صورتی که دو در ضمنا بیشتری کسب کرده است. رنده کسی است که امتیازشود و بمی

های یک نفر همچنین درصورتی که درکارت گیرد.امتیاز اضافی نیز به آن فردتعلق می 10مرحله ازبازی یک رنگ باشند، 

دو بازیکن امتیاز مساوی  چقدر احتمال دارد تا هر شود.تیاز به او اضافه میام 50باشند،  های یک رنگ موجودی شمارههمه

 کسب کنند؟
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 ی ساکن و نیروهای الکتروستاتیکی در منزل الکتریسیته .11

ترین آزمایشی که از ی ساکن از جمله مواردی است که در زندگی روزمره به دفعات با آن سروکارداریم. معروفالکتریسیته

ایم و به ای است که به موی سر یا لباس خود مالیدههای کاغذ و شانهبا آن آشنایی داریم، آزمایش خرده دوران دبستان هم

الکتریکی  گیری بارشود. یکای اندازهی شانه میهای کاغذ به وسیلهکنیم که باعث جذب خردههای کاغذ نزدیک میخرده

مقدار  آید. تخمینی برای حداقلی از قانون کولن به دست میاالکتریکی نقطه نام دارد و نیروی بین دو بار« کولُن»

تخمین خود را به  ها فرش شده اند، به دست آورید.های آنمتری که تمامی اتاق 70بارالکتریکی موجود در یک آپارتمان 

ر را به دست ی دی یک روش تجربی بیازمایید. بیشترین نیروی الکتروستاتیکی ناشی از برخورد دست با دستگیرهوسیله

ریسک و کم ریسک داخل  های آماری و مقدماتی استفاده کنید. یک نقشه از مناطق پری خود از روشآورید. در محاسبه

 این واحد آپارتمانی با در نظر گرفتن امکانات معمول زندگی رسم کنید.

 

 


