
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مرحله نهایی لیگ علوم پایهسواالت  

 1399ماه آبان 

 نهمپایه  

 دستورالعمل پاسخگویی و داوری سواالت

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

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

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

  .ندارند معینی جواب و هستند باز سواالت * این

 ت و مناب  معتبر آموزیی و کتابخانه ای استفاده نمایید. می توانید از اساتید، مقاال به سواالت * در پاسخ دهی

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

 و در قالب یک پاورپوینت ارائه یود. صفحه دایته باید 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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نتخب سواالت را ارزیابی نموده و های می مسابقات بعد از ارسال سواالت توسط گروهکمیته ارزیابی اولیه سواالت:-مرحله دو

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

 حضور در رقابت پایانی حذف خواهند ید.

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

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

 پردازند. های متفاوتی به رقابت میهای زیر به قید قرعه در نقشکننده در هر مرحله در یکی از دستهدر این مرحله هر گروه یرکت

 کنند را مشخص می و گروه چالش گر داوران هیاتگر بایستی پاسخ سواالتی که گزارش ها در نقشگروه :گرگزارش نقش

اند را ها 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.از یروع هر راند در اختیار گروه چالش

 را گرچالش و گرگزارش تیم عملکرد مختصری بیان با ،ورت با سایر اعضاپس از مش تیم این اعضای از یکی: داور نقش 

 . کند می گیری نتیجه و ارزییابی

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

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

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

دهند. در صورت همه سواالت پاسخ که به آموزان موظف هستند دانشو  نبوده الزم به ذکر است که پاسخ دادن به سواالت اختیاری*

 یود.وب نمیسوال محس دهی به هر سوال امتیاز آن عدم پاسخ
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 راستای حرکت زیر باران .1

که بارند. برای ایننسبت به راستای خط عمود بر سطح زمین، می و زاویه  vهای باران با تندی در یک باران یکنواخت قطره

 ، در چه راستایی و با چه تندی حرکت کنیم؟های آب با ما برخورد کنندکمترین میزان قطره

 

 های هلیکوپترای بالسرعت زاویه .2

های آن هیچ حرکتی ندارند یا باا سارعتی   که یک هلیکوپتر در هوا معلق است، بالشود با وجود ایندر برخی از مواقع، مشاهده می

هاای هلیکاوپتر و   ای واقعی بالی میان سرعت زاویهابطهتوانید رکنند. برای این پدیده چه توجیهی دارید؟ آیا میناچیز حرکت می

 (توانید مشاهده کنید: ای را در لینک زیر میرسد بیابید؟ )چنین پدیدهای که از آن به نظر ما میسرعت زاویه

(youtube.com/ watch ?v f 2FsS69p0iM) 

 

 تصویر در آینه .3

ای هام  ی یک سر طناب را گرفته و به سر دیگار آن آیناه  یک طناب بدون جرم از روی قرقره بدون اصطکاکی گذشته است. میمون

وزن میمون آویخته شده است. اگر میمون فقط قادر به حرکت روی طناب، حرکت باه هماراه طنااب و رهاا کاردن طنااب باشاد،        

 تواند از دیدن تصویر خود در آینه بگریزد؟ )توضیح دهید.(چگونه می
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 گرفتگیبیشترین و کمترین ماه  .4

 زمین، در یکسال را تخمین بزنید. گرفتگی ممکن از دید ساکنان روی کرهو کمترین تعداد ماه ینبیشتر 

 حرکت قایق در آب  .5

تر است، شناور است. توضیح دهید در هر حالت زیر قایق لنگردار، روی سطح استخری که عرض آن کمی از عرض قایق بزرگیک  

 کند؟ سطح آن استخر و ارتفاع کف قایق از کف استخر چگونه تغییر می

 را بیرون کشیده و به داخل قایق اندازیم.( لنگر درون آب باشد و آن 1 

 اشد و آن را از آب بیرون کشیده و به کنار استخر اندازیم. ( لنگر به داخل آب ب2 

 ( لنگر را از داخل قایق به داخل آب اندازیم. 3 

 جای لنگر، یک چوب پنبه را از داخل قایق به داخل آب اندازیم.  ( به4 

 پل معلق  .6

بساازیم. کادام    هطبقا  3، یک پل معلق شوندهایی که به سیم جوش داده میوسیله مقداری سیم و مهرهخواهیم بهفرض کنید می 

 دهید؟ چرا؟ های زیر را ترجیح میهای شکلیک از پل
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 عدد گنگ  .7

 صاورت باه تر؛ وقتای  صورت کسری نوشت یا به عبارت سادهشود که نتوان آن را بهدانید به عددی گنگ گفته میطور که میهمان

راحت است. اما در حالت کلای اثباات    2ت گنگ بودن عددی مانند رادیکال اعشاری نوشته شود، دارای الگوی مشخصی نباشد. اثبا

 توسط لمبارت و بعاد    1۸ در قرن اثبات گنگ بودن عدد پی عنوان مثال رود؛ بهی سختی به شمار میلهاگنگ بودن یک عدد، مس

ی جالا  در  نکته .گنگ هستند یا خیر  e  و e اتفاق افتاد. اما تاکنون اثبات نشده است که اثبات گنگ بودن عدد نپر از 

نظر خود را باا ککار دلیال بیاان      یک؟کدام اما دانیم حداقل یکی از دو عبارت فوق گنگ استمورد این موضوع آن است که ما می

 کنید.

 استراوس -دیشرا  حدس .۸

توان را می n بر روی 4 صورتبه گویا عدد هر» کندمی بیان حدس این شد؛ ارائه متوسط دو ریاضیدان به همین نا 194۸ در سال 

 «صورت جمع سه کسر به شکل زیر نوشتبه

 

 :به عنوان مثال

 

نظار خاود را در ماورد     .ندارد وجود آن برای اثباتی تائید شده است؛ اما کماکان 1۰17 درستی این حدس توسط کامپیوتر تا عدد 

 ستی این حدس با ککر دلیل بیان کنید.تی یا نادردرس

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_that_e_is_irrational
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3
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 های ترسیم شدهمربعمساله  .9

له باید مداد به دست بگیرید و شکلی را ترسیم کنید. روی یک برگ کاغاذ، یاک   ابرای حل این مس های ترسیم شدهی مربعهالمس 

 ولقبا  قابال  نکند عبور خود از که ایبسته یحلقه هر و باشد، داشته خاصی شکل حلقه این که ندارد لزومی –حلقه ترسیم کنید 

 .است

 

ی آن مانند شکل های ترسیمی، شما باید بتوانید درون این حلقه مربعی رسم کنید که هر چهار گوشهی مربعاساس فرضیهبر 

 .باال با حلقه تماس داشته باشند

های د شکلتوانشاید ابتدا ترسیم این مربع ساده به نظر برسد اما اگر بخواهیم از دیدگاه علم ریاضی بحث کنیم، این حلقه می

ها، مربعی وجود دارد بسیار متنوعی داشته باشد و تاکنون کسی نتوانسته است با قطعیت اثبات کند که آیا برای هرکدام از آن

 که گوشه هایش با حلقه ها در تماس باشد؟

ی مربوط لهاما مسله برای چندین شکل دیگر، نظیر مثلث و مستطیل حل شده است. اااین مس” نویسد:تامپسون در این باره می

به نظر شما آیا ممکن  ”.رسد و تاکنون هیچ ریاضیدانی نتوانسته است آن را اثبات کندها تا حدی دشوار به نظر میبه مربع

 کنید؟ها چه فکر میضلعیله به روش ریاضی اثبات شود؟ در مورد پنجااست این مس

 کوالتز حدس .1۰

جمع ببندید؛ برای  1 برابر کنید و با 3 را آن بود فرد اگر کنید و تقسیم 2 بر ار آن بود زوج اگر یک عدد طبیعی انتخاب کنید؛

عنوان  خواهید رسید؛ به 1آمده همین فرایند را تکرار کنید؛ اگر این کار را ادامه دهید، در نهایت به عدد دستعدد جدید به

 :مثال

7→22→11→34→17→52→26→13→4۰→2۰→1۰→5→16→۸→4→2→1 

توسط لوتار کوالتز مطرح شد و کماکان بعد از گذشت چندین دهه، حلی برای آن در دسترس  1937 در سال موضوع این 

 .است؛ اما هنوز اثباتی برای آن وجود نداردکامپیوتر بررسی شده  توسط 602نیست. درستی این حدس تا عدد

توانیم حالت مشابهی رسیم چیست؟ در مورد اعداد صحیح منفی میمی 1توضیح دهید به نظر شما دلیل این که در نهایت به 

 داشته باشیم؟

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B2


 

 

 

 

7 

 فضای اقلیدسی و نااقلیدسی .11

ارند؟ چند مدل فضای غیراقلیدسی داریم. در در مورد فضاهای اقلیدسی و نااقلیدسی در هندسه تحقیق کنید. چه تفاوتی د

 ها توضیح دهید.مورد کاربردهای آن

 


