
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نهایی لیگ علوم پایهمرحله سواالت  

 1399ماه آبان 

 متشهپایه  

 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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 استراتژی مات کردن  .1

nی شطرنجی یک صفحه n  در نظر بگیرید که درآنn  عددی زوج است. یک شاه سفید در مقابله با دو فیل و شاه سیاه

ی شطرنج با صفحه به دست آورید. nحداقل و حداکثر حرکت های الزم برای مات شدن شاه سفید را بر حسب قراردارد. 

nnتا n1حروف   کند. شاه سفید در نقطهکالیبره شده و شاه سفید نخستین حرکت را شروع می nتا  1و اعداد   

 ) n / 2,n / روی آن قراردارد و دوفیل در کنار شاه سیاه دریک ردیف با هقرارگرفته و شاه سیاه با یک خانه فاصله روب )2

 آن قرار دارند.

  nOهای رزونانسی مولکول فرم .2

نافلزهایی مانند اکسیژن  هایاتم ها را به وجود آورند.توانند با یکدیگر پیوندهای شیمیایی تشکیل دهند و مولکولها میاتم

اتم دیگر به اشتراک  توانند با یکدیگر پیوند کوواالنسی تشکیل دهند که در هر پیوند کواالنسی هر اتم یک الکترون را بامی

هایی گفته های رزونانسی یک مولکول به فرمند حداکثر دو پیوند کواالنس تشکیل دهد. فرمتوااتم اکسیژن میگذارد. می

های هایی به فرمولآیند. فرض کنید مولکولها در پیوندهای کوواالنسی به وجود میجاشدن الکترونهاز جابشود که می

nO های ای برگشتی یا صریح برای تعداد فرمرابطه ها می توانند خطی یا حلقوی باشند. تالش کنیدداریم که این مولکول

ممکن است وجود خارجی  nOمولکولی به شکل  ها به دست آورید. دقت داشته باشید که لزومارزونانس این مولکول

 نداشته باشدیااحتمال تشکیلش بسیارکم باشد.

 واقعی  عکسبرداری فراهذلولوی و نااقلیدسی ی هندسه .3

ی ، هندسههای مختلفی استهای ناقلیدسی شهرت دارد و خود نیز شامل هندسهای از هندسه که به هندسهدرشاخه

ای خارج از ی هذلولوی آن است که ازنقطههذلولوی از اهمیت و جذابیت خاصی برخوردار است. فرض اساسی در هندسه

ی ما درتضاد این همان چیزی است که با تجربیات روزمرهتوان رسم کرد و یک خط راست، حداقل دو خط موازی با آن می

عکاسی تشکیل دهیم. خواهیم به کمک یک عدسی محدب تصویری از یک جسم روی پرده یا صفحه ی آشکار است. می

هایی در دنیایی با این نوع هندسه وجود دارد؟ فرمول مشهور عدسی های نازک چه محدودیت
fqp

111
 نوع  در این

 هایی است؟ آید؟ تصویر به دست آمده دارای چه ویژگیهندسه به چه صورت در می
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  هاکارت با بازی .4

، 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 انجامتاست. یک بازی دو نفره با این کارت 52 هابنابراین تعدا کل کارت ... سبز، 12، قرمز 9زرد، 5

 تایی تقسیم شده و به هرنفریک دسته  26دسته ی  زنیم. سپس به دوها را ابتدا به صورت تصادفی بُر میشود: کارتمی

ی هرکس که گذارد. شمارهتصادفی بیرون کشیده و وسط می ی خود یک کارت را به طوررسد. هرنفرازدستهمی

شود و هرکس که عدد بیشتری را ، دوباره این کارانجام میهردو کارت را برمی دارد . درصورت تساوی اعداد بیشترباشد،

های مجموع اعداد کارت شود.هایی را که وسط ریخته شده اند، برمی دارد. باالخره بازی تمام میی کارتبیاورد، همه

 درصورتی که دوکارت  امتیازبیشتری کسب کرده است.ضمنا رنده کسی است کهبشود و آوری شده حساب میجمع

گیرد.همچنین درصورتی که امتیاز اضافی نیز به آن فردتعلق می 10بازی یک رنگ باشند،  آوری شده در هر مرحله ازجمع

د تا شود.چه قدر احتمال دارامتیاز به او اضافه می 50باشند،  های یک رنگ موجودی شمارههای یک نفر همهکارت در

 هردو بازیکن امتیاز مساوی کسب کنند؟

 ها داخل زمینمیانگین زمانی حرکت .5

ی زمین به تواند از یک طرف کرهکروی باشد. جسمی داریم که می ی همگن و کامالی زمین یک کرهفرض کنید کره

ت دلخواه روی یک خط تواند در یک جهی زمین جسمی میروی سطح داخلی کره Aی دلخواه ازنقطهطرف دیگر برود. 

رسد. در حرکت جسم یم Aی دوباره به نقطه Bمستقیم به طرف دیگر برود. پس از برخورد به سطح داخلی در نقطه 

شود. آید و راه برای حرکت جسم فراهم میفرض براین است که مسیر حرکت جسم به صورت یک تونل توخالی درمی

 رسند، محاسبه کنید.شود و به همان نقطه میی دلخواه شروع میزیک نقطهی بسیار زیادی که اهامیانگین زمانی حرکت

 توپ در حال شلیک  .6

توپ روی یک سطح بدون درجه را با افق بسازد.  180ی صفر تا تواند از زاویهی آن میتوپی را در نظر بگیرید که لوله

کند و درجه است، توپ شروع به شلیک می Aی توپ و افق برابربا ی بین لولهای که زاویه.در لحظه اصطکاک قرار دارد

 ی توپ ی قائم قرار دارد که هر گلولهشوند. روبروی توپ یک صفحهانجام می tهای زمانی مساوی ها با فاصلهشلیک
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 قدر طول روی صفحه چگونه خواهد بود؟ چالگوی به دست آمده  Tتواند آن را سوراخ کند. پس از مدت زمان می

 از هم قرار دارند.  kی ابتدا توپ و صفحه در فاصله ای به صفحه برخورد نکند؟ درتا دیگر گلوله کشدمی

 ی فنرها شبکه .7

جایی  ی مستقیم دارد. البته این قانون تان رابطهآ فشردگی یا کشیدگی یک فنر با نیروی وارد بر« هوک»بنابر قانون 

شده به مقدار کشیدگی یا  . نسبت نیروی واردتباردارد که نیروی وارده سبب تغییر شکل اصلی و دائمی فنر نشوداع

را به  k2و k1های فشردگی فنر در قانون هوک، ثابت فنر نام دارد و یکای آن نیوتن بر متر است. اگر دو فنر به ثابت

  توان فنری با ثابتاین دوفنر می جایهتوان نشان داد که ب، میصورت سری پشت سرهم ببندیم
k k

k k

1 2

1 2
را قرار داد. در  

kتوان فنری با ثابت صورتی که اتصال به صورت موازی باشد، می k1 فنر با  nها قرار داد. فرض کنید جای آنهرا ب  2

های ممکن از فنرها را بسازیم و ثابت فنر معادل هر شبکه را ترکیبرا دراختیار داشته باشیم و همه ی  kی یکسان هاثابت

های ایجاد شده را های فنر شبکهدار ثابتمیانگین وزن؟ را به دست آورد nتا  1ی مقادیر توان همهبه دست آوریم. آیا می

 .آورید به دست

 خالی شدن آب و روغن از قیف چرخان  .8

R (Rو rو شعاع های  hقیفی به شکل مخروط ناقص و مایل به ارتفاع  r ) .در نظربگیرید که با آب پرشده است 

قائمی که بر  حول محور bای ثابت . قیف با سرعت زاویهدرجه  aسازد، برابراست با ای که قیف با سطح افق میزاویه

ی کوچک مخروط وجود دارد که چرخد. سوراخی نیز در قاعدهمی ی کوچکش عموداست و از مرکزش می گذرد،قاعده

 bحدقلی برای  یا شود. آیا حداکثرخطی زیاد شده و دوباره با همین سرعت بسته می طورهب kشعاعش از صفر تا مقدار

شود؟ ی مساله تغییری ایجاد میروغن مایع استفاده شود، آیا درنتیجهوجوددارد؟ مقدارش چیست؟ اگر به جای آب از

 ها ودانش یک ی تواناییهایی باشد که در محدودههای شما باید براساس محاسبات و روشتجزیه و تحلیل و جواب

 های به کار برده توسط شما ممکن است تقریبی نیز باشند.ی اول متوسطه باشد. روشآموز دورهدانش

 ی بارانقطره .9

فرض کنید در ارتفاع معینی  .ی باران را در نظر بگیرید. یک قطرهی دبستان با چگونگی تشکیل باران آشنایی داریداز دوره

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

  vر نظر گرفتن نیروی جاذبه و بادی که از جهت شمال شرق به جنوب غرب با سرعت ثابت . با دکندزمین شروع می
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ی تقریبی بر حسب زمان ی کروی را به صورت یک رابطه، شکل قطرهوی مقاوم در برابر حرکت این قطرهوزد و نیز نیرمی

 ی خود را بنویسید.هافرض دارد. دقت داشته باشید که در مسیر حرکت قطره رطوبت وجود به دست آورید.

 پزمرغمرغ پخته در تخمتخم .10

 دارند. پزهای متنوعی در بازار وجودمرغپز دارید یا الاقل با آن آشنایی دارید. امروزه تخممرغدر منزل خود تخم احتماال

مرغ پز ساده را در نظر بگیرید. های مختلف هستند. یک تخماند و دارای آپشنها پیشرفتهها ساده و برخی از آنبرخی از آن

مرغ را به عنوان تابعی از زمان و سایر رادرنظر بگیرید. دمای تخمسفت  ی و کامالمرغ از حالت خام تاعسلپخت تخم

مرغ در پارامترهای دخیل در این مورد به صورت یک فرمول تجربی به دست آورید. چه عواملی بر میزان سرعت پخت تخم

گراد سانتی 15گرم آب با دمای  aدار قدر خواهد بود؟ در صورتی که مقمرغ پز موثر هستند؟ حداقل زمان مورد نظر چتخم

مرغ را آب پز مرغ پز بتوانیم تخممرغ پز استفاده شود، چه مقدار آب الزم است تا در زمان بهینه و مساوی با تخمدر تخم

 کنیم؟

  دروازهتوپ و  .11

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

 های زمین قرار کنیم و مبدأ مختصات را در یکی ازگوشهها منطبق میها و طول زمین را روی محور طولعرض محور

متر مدرج می کنیم . بنابراین مختصات هر نقطه در سانتی 50 –متر سانتی 50دهیم و هر یک از محورها را به صورت می

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

متر  10 تا 5ی بغل پا از ضربه ، هرمتر 15تا  10توپ فقط می تواند روی خطوط شبکه حرکت کند .هر ضربه با روی پا از 

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

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

محاسبه کنید. اکنون مساله را برای حالتی حل  bو  aوپ وارد شود، برحسب های الزم برای اینکه تحداکثر و حداقل ضربه

گیرند و مانع گل های ارسالی با آن نقاط را میبان قرار دارند که توپکنید که در سه نقطه روی خط دروازه سه دروازه

 شوند. ها میشدن آن

 


