
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مرحله نهایی لیگ علوم پایهسواالت  

 1399ماه آبان 

 پایه ششم 

 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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 تعادل سوزن روی سطح  .1

نگه داشت؟ چه عواملی در این زمینه دخالت دارند؟ آیا طور قائم روی یک سطح دلخواه صاف توان یک سوزن را به آیا می

دار چطور؟ سطح باید وجوددارد؟ درمورد سطح شیب ی سوزنآیا محدودیتی برای اندازه شکل هندسی سوزن اهمیت دارد؟

 له نشان دهید.اهایی داشته باشد؟ پاسخ خود را به صورت یک نمودار از عوامل موثر در این مسچه ویژگی

 های شطرنج تغییر آرایش مهره -2

سیاه  و ای سفیدههای شطرنج در یک صفحه ی هشت در هشت به صورت دو ردیف برای رنگطورکه می دانید، مهرههمان

های به جای مهره های سیاهبا یکدیگر)مهره هاجایی کامل مهرهههای الزم برای جاباست. حداقل و حداکثرتعداد حرکت

های تکراری پشت سر هم مجاز نیست ی شطرنج به دست آورید. دقت داشته باشید که حرکترا درصفحهسفید و برعکس( 

 باید حداقل یک حرکت بینشان فاصله باشد.های تکرای و در صورت نیاز به حرکت

 آل چای استکان ایده -3

 خواهیم استکانی به حجم معین وثابت طراحی کنیم که چای را درکمترین زمان ممکن به دمای اتاق برساند. شمامی

داشته  ایدتوانید چای خودرا با آب جوش مخلوط کنید یا حتی آن را با شکر شیرین کنید. استکان شما چه شکلی بمی

های خود را به صورت دهید. پاسخ توانید انتخاب کرده یا تغییرمی عوامل موثردر این زمینه را به اختیارخودی باشد؟ کلیه

 توانید نشان دهید.می نمودار نیز

 الساقین در بیضی های متساویمثلث -4

سطح داخلی بیضی  روی Aی دلخواه نقطه یک بیضی افقی درنظربگیرید که سطح داخلی آن خاصیت آینه ای دارد. ازیک

شود و در نهایت اخل سطح بیضی منعکس مید Bشود و پس از برخورد به نقطه یک پرتوی نور درجهت دلخواه تابیده می

چقدر است؟ نسبت مجموع  الساقین باشد،متساوی ABCرسد. احتمال این که مثلث روی سطح بیضی می Cبه نقطه ی 

آیا حاصل  با چه عددی است؟ های به دست آمده به مساحت بیضی برابرالساقینهای متساویثلثهای هریک از ممساحت

 بگیرید. در نظر bو قطرکوچک را  aشود؟ قطر بزرگ بیضی را نهایت میعددی حقیقی است یا بی

 ها بازی با کارت -5

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

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

 یک دسته نفر تایی تقسیم شده و به هر 26ی زنیم. سپس به دودستهها را ابتدا به صورت تصادفی بُر میشود: کارتمی

ی هرکس که گذارد. شمارهی خود یک کارت را به طورتصادفی بیرون کشیده و وسط میازدسته نفر رسد. هرمی

شود و هرکس که عدد بیشتری را صورت تساوی اعداد، دوباره این کارانجام می در .دارددو کارت را برمی هر بیشترباشد،

 های مجموع اعداد کارت شود.دارد. باالخره بازی تمام مییاند، برمهایی را که وسط ریخته شدی کارتبیاورد، همه

صورتی که دوکارت  در ضمنا بیشتری کسب کرده است. رنده کسی است که امتیازشود و بآوری شده حساب میجمع

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

 در احتمال دارد تا هرچق شود.امتیاز به او اضافه می 50باشند،  ی شماره های یک رنگ موجودهای یک نفر همهدرکارت

 دو بازیکن امتیاز مساوی کسب کنند؟
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 صدای قولوپ قولوپ قلیان -6

ی ما دور عادت نادرست از جامعه طرز کار آن آشنا هستید. البته ما امیدورایم که این اید و بااحتماال قلیان را ازنزدیک دیده

تر و بهتری بپردازند. صدای قولوپ قولوپ در قلیان یکی از چیزهایی است که های سالمها و تفریحشود و مردم به سرگرمی

کند. بلندی و فرکانس این صدا تابع چه عواملی است. آیا حداکثری برای آن وجود توجه هر فردی را به خود جلب می

کند؟ حداقل و حداکثر مقدار فرکانس این صدارا برحسب عوامل دخیل در آن کانس آن براساس عمق تغییر میدارد؟ آیا فر

 به صورت فرمول یا روی نمودار نشان دهید.

 و ناقالن در قطار  19کووید  -7

ی اجتماعی صلهیک واگن قطار به طول، عرض و ارتفاع دلخواه در نظر بگیرید که در آن تعداد افراد مشخصی با رعایت فا

متر است. هر بارکه قطار ترمز یا شروع به  5/1حداقل ایستاده اند.. فاصله ی اجتماعی حداقلی برای ویروس کرونا برابر با 

دهد و متر( از جای اولیه ی خود تغییر مکان میسانتی 40ی یک عرض شانه )حدود کند ، هر نفر به اندازهحرکت می

ی خواهند با رعایت فاصلهگردد. متاسفانه در این قطار کسی ماسک نزده و همه فقط میسپس دوباره سر جای خود برمی

اجتماعی خود را مصون دارند. در این قطار یک نفر وجوددارد که به بیماری کرونا مبتالست. فرض کنید در صورتی که 

 دقیقه حرکت  2شود. قطار به مدت یا ناقل می متری با شخص مبتال یا ناقل کمتر شود، فرد فورا مبتال 5/1ی فاصله

تعداد مبتالیان یا ناقالن را برحسب زمان به دست آورید.حداقل و حداکثر  کند.ثانیه توقف می 15کند و سپس به مدت می

شخص مبتالی اولیه انسان خوش  (1زمان ابتالی تمامی مسافران را به این بیماری را با دو فرض به دست آورید: فرض 

 ذاتی باشد. شخص مبتالی اولیه انسان بد (2ذاتی باشد. 

 ی هشت پر مسیر نور در ستاره -8

تواند پرتوهای نور را در ای نور قرار دارد که میی هشت پر )هشت گوشه ( داریم که در مرکز آن یک منبع نقطهیک ستاره

 های ساعت شروع به چرخش ربهدر جهت حرکت عق دوردر ثانیه 5 ایهای دلخواه بتاباند. ستاره با سرعت زاویهجهت

چرخد و این روند سرعت دوبرابر قبل می کند و در جهت مخالف باثانیه جهت چرخش خودرا عوض می 5کند و پس از می

تاباند. نورپس از برخورد به ثانیه یک بار یک پرتو نور را در یک جهت دلخواه می 3منبع نور هر  یابد.همچنان ادامه می

شود. محتمل ترین مسیر طی شده و الگوی به دست آمده توسط نور ی هشت پر چرخان منعکس میسطح داخلی ستاره

له را برای حالتی که ای هشت پر منتظم وجوددارد؟مسداخل این ستاره چیست؟ آیا امکان به وجود آمدن یک ستاره

 شود، حل کنید و نتیجه را بنویسید.های چرخش ستاره دائما نصف میسرعت

 دگی بادکنک الستیکی درخشن -9

دهند. آیا تا به حال به رنگ سنی به آن عالقه نشان می هایی است که همه در هربادکنک الستیکی یکی از سرگرمی

اید؟ امکان تغییر رنگ شدت رنگ یا درخشندگی بادکنک وجود دارد؟ چه عواملی در این فرایند دخالت بادکنک توجه کرده

هایی بیشتر مستعد را براساس زمان و سایر پارامترهای موجود نشان دهید. چه رنگ دارند؟ تغییر درخشندگی بادکنک

 تغییر در شدت خود هستند؟
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 ی غلتان از قطب شمال تا قطب جنوب سکه -10

دور بر ثانیه در حال غلتیدن است. این  k در نظر بگیرید که با سرعت معینی مثالرا  aای دایره ای شکل به شعاع سکه

رسد. زمین به قطب جنوب می Tکند و در نهایت پس از مدت زمان ی زمین شروع به حرکت میطب شمال کرهسکه از ق

 Aی چرخد. نقطهروز به دور خودش میای یک دور در شبانهبگیرید که با سرعت زاویه ی کامل و همگن در نظررا یک کره

ربگیرید. بیشترین و کمترین مسیر و زمانی که طول روی سکه در قطب شمال و در محل تماس آن با سطح زمین را درنظ

علم فیزیک  های مبتنی برنظر گرفتن واقعیت به قطب جنوب برسد، کدامند؟ حال بیایید وشرایط را با در Aکشد تا می

 بررسی کنید. –و نه عددی  –امکانپذیر بودن چنین سفری را به لحاظ کیفی 

 توپ و دروازه  -11

گیریم. عرض زمین راروی های با مختصات صحیح در نظر میفوتبال را به صورت یک شبکه از نقطهزمین بازی استاندارد 

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

کنیم. بنابراین مختصات هر نقطه در میمتر مدرج 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 50ی شطرنجی به صورت مضربی از این شبکه

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

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


