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نامة شما تصحیح  نخواهد  در غیر این صورت پاسخ. نامه با مداد پر كنید این كد را در محلّ مربوط روی پاسخ .است 9سؤاالت شما كد دفترچة  -9

های این دفترچه نوشته شده است، با كد اصلی كه در همین صفحه  توجّه داشته باشید كد دفترچة سؤاالت شما كه در زیر هر یك از صفحه. شد

 .است، یكی باشد

 هرگونه وجود صورت در. نمایید بررسی را االتؤس ةدفترچ هایبرگه ةهم وجود و دفترچه داخل االتؤس تعداد ،آزمون آغاز از پس بالفاصله  -2

 .كنید لعمطّ را جلسهمسؤول  وقت اسرع در دفترچه، در نقصی

 وقت اسرع در آن، بودن نادرست صورت در. است شده نوشته آن روی بر شما صاتمشخّ كه گرفته قرار شما اختیار در نامه پاسخ برگ یك  -3

  .نامه را با مداد مشكی  بنویسید صات خواسته شده در پایین پاسخمشخّ ضمناً .كنید لعمطّ را جلسهمسؤول 

 محلّ در نرم مشكی مداد با را پرسش هر پاسخ ،عالوه به و دارید نگه تمیز و نكنید تا را آن پس كند،می تصحیح دستگاه را نامه پاسخ ةرگب -0

 .كنید سیاه كامالً را نظر مورد ةخان لطفاً. بزنید عالمت مربوط

 .دارد منفی ةنمر 9 نادرست پاسخ و مثبت ةنمر 3 سوال هر به درست پاسخ  -5

 یحتّ وسایل قبیل این داشتن همراه. است ممنوع تاپ لپ و همراه تلفن نظیر الكترونیكی لوازم و یادداشت جزوه، كتاب، هرگونه داشتن همراه  -6

 .شد خواهد محسوب بتقلّ باشد، خاموش یا نكنید استفاده آن از اگر

 .شوند می انتخاب  یازدهمو   پایة دهم آموزاندانش بین از تابستانی ةدور در كنندگان شركت  -7

 .(شود داده تحویل نامه پاسخ همراه باید دفترچه ). ببرند خود با را االتؤس ةدفترچ توانندمین لبانداوط -8

 

 

 

 

 

 

 توضیحات مهم

 
 .حساب مجاز است استفاده از ماشین

 

 .محفوظ استپژوهان جوان  مركز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و دانشكلّیة حقوق اين سؤاالت براي 

 www.ysc.sampad.medu.ir: آدرس سايت اينترنتی 

 

 1: کد دفترچه
 



 

 ثوابت نجومي و فيزيكي مورد نياز

G 2 ثابت جهاني گرانش-kg 2N m 11-11×76/7 

 4 بولتزمن-ثابت استفان-K 2-W m 8-01×76/5 

a=4/c 4 ثابت تابش-K 3-J m 07-01×57/6 

Bk 1 ثابت بولتزمن-J K 32-01×28/0 

h ثابت پلانك J.s 23-01×72/7 
e بار الكترون C 01-01×71/0 

em جرم الكترون kg 20-01×0/1 

Hm جرم اتم هيدروژن kg 36-01×76/0 
c سرعت نور m/s 801×11/2 
pc پارسك m 0701×11/2 

=AUearthr واحد نجومي m 0001×51/0 
Ly سال نوري m 0501×37/1 

sunR شعاع خورشيد m 801×17/7 

sunM جرم خورشيد kg 2101×11/0 

earthR  زمينشعاع m 701×28/7 

 116/1  ضريب کارايي همجوشي هيدروژن 

solars sysR شعاع منظومه شمسي AU 51 

GalR شعاع کهكشان راه شيري kpc 05 

LMCR ي ابر ماژلاني بزرگفاصله kpc 51 

SMCR ي ابر ماژلاني کوچكفاصله kpc 71 

moonA 1016  ضريب بازتاب سطح ماه 

Clustr-virgor خوشه کهكشاني سنبلهي فاصله Mpc 31  

cosmosD ابعاد کيهان Gpc 3  

cosmosT عمر عالم Gyr 0207  

0H ثابت هابل (km/s)/Mpc 78  

sunf 2 ثابت خورشيدي-Wm 201×26/0 

sunL درخشندگي خورشيد W 3701×85/2 

sunM 63/3  قدر مطلق خورشيد 

summ 6/37  قدر ظاهري خورشيد- 

 Degree 35/32 دوران زمينزاويه تمايل محور  

moonm 63/03  قدر ظاهري ماه بدر- 

INO  شهر زنجانمختصات جغرافيايي Degree EoN,51.32o33.67 

moonR شعاع ماه km 7171 

moonr فاصله زمين تا ماه m 801×8/2 

 



 
 سال نوري است. اگر شعاع  2111اي اي ناشي از غبار ميان ستارهفوتون در فضاي خالي ميان ستاره طول پويش آزاد ميانگين يك -0

 ( چقدر است؟m011)2سانتيمتر باشد، تعداد اين غبارها در حجمي به ابعاد تقريبي يك استاديوم فوتبال  01-5غبارهاي موجود 

 
0) 011 3) 0 2) 1010 3) 01111 

____________________________________________________________________________________________________ 

 ايور اندازه زاويهاي مختلفي را از آسمان بر حسب مجذهاي ستارهاگر شار انرژي دريافتي از خوشه -3

ي براي اين پديده آنها رسم کنيم چنين شكلي به وجود خواهد آمد. کدام گزينه توصيف بهتر

 است؟

 

 اي دورتر بزرگترندهاي ستارهخوشه (0

 اي نزديكتر بزرگترندهاي ستارهخوشه (3

 دشوهاي دورتر ميستارهشدن اي باعث کم فروغ خاموشي بين ستاره (2

 دشوهاي نزديكتر ميستارهشدن اي باعث کم فروغ خاموشي بين ستاره (3
  

____________________________________________________________________________________________________ 

مقدار انرژي آزاد شده از بازگشت ها قابل مشاهده هستند. ، توسط تابش ناشي از بازگشت اسپين الكترونHIابرهاي ابرهاي هيدروژن خنثي،  -2

 است؟ چند کلوينحدودا و دماي متناظر آنها  چند الكترون ولتدودا حدر اين ابرها  هااسپين الكترون

 
 301 و 01-0( 3 101 و 01-2( 2 01-0 و 01-5 (3 01-2 و6-01 (0

____________________________________________________________________________________________________ 

ند روز نجومي چ 005سازند. در طول را مي o60و  o20هاي صورت فلكي دب اکبر با قطب شمال سماوي زواياي نزديكترين و دورترين ستاره -3

 شود؟ از آسمان توسط اين صورت فلكي جاروب مي درصد

 
0) 33 3) 22 2) 00 3) 33 

___________________________________________________________________________________________________ 
، غربدر جهت  o90 ( را در زاويهgeostationaryي زمين ثابت )يك ماهوارهو روي خط استوا  E o99.6در طول جغرافيايي  0ناظر  -5

 چقدر است؟ 3د. طول جغرافيايي ناظر بينميماهواره را در نصف النهار خود  3کند. ناظر مشاهده مي

0) 0802 3) 08101 2) 1101 3) 01802 
___________________________________________________________________________________________________ 

 چند سانتيمتر خواهد بود؟حدودا در اين شهر در روز برگزاري آزمون و در زمان ظهر شرعي طول سايه يك ميله يك متري  -7

0) 21 3) 63 2) 053 3) 011 

___________________________________________________________________________________________________ 
 1، کد 1صفحه 

 

 برگخود را در قسمت مربوطه روی پاسخ کد تنظیم شده است. در صورتی که کد دفترچه 2صفحه و در  8سوال در  53

ه  کد دفترچه خود را علامت دقیقه زمان خواهید داشت ک 3د، برگه شما تصحیح نخواهد شد. قبل از شروع منظور نکنی

 یچ اعتراضی پاسخ داده نخواهد شد.ه هدقیقه ب 3و صفحات را چک کنید. پس از این  تمام سوالاتزده، 



هاي باز را با استفاده از رصد و توان خوشهمي -6

ي ربه قط يي بازخوشه سترومتري فاصله يابي کرد.آ

-فاصله زماني .را در نظر بگيريدپارسك  0در حدود 

هاي سرعت خوشه است.سال  01هاي بين دو رصد 

در  ايو دقت زاويه کيلومتر بر ثانيه 311اي ستاره

ه فاصلاکثر حد است.ثانيه قوسي  10110حدود  رصد

توان از اين روش فاصله ي که ميي بازچنين خوشه

 ؟استچند کيلو پارسك  يابي کرد،

 
0) 3 3) 0 
2) 2 3) 3  

 

____________________________________________________________________________________________________ 
ه گزينآماتوري  كرد بارلو در يك تلسكوپکدام گزينه در مورد عملبارلو قطعه اي بسيار مفيد در ادوات مورد استفاده منجمان آماتور است.  -8

 تري است؟بمناس

 
 شود.هاي شكستي و بازتابي استفاده ميبارلو در تلسكوپ (0

 گيرد.چشمي قرار مي قبل از عدسيبارلو  (3

 بخش اصلي يك بارلو يك عدسي مقعر است. (2

 همه موارد فوق صحيح است. (3

____________________________________________________________________________________________________ 
 زير نادرست است؟ هايتکداميك از عبار -1

 
 هاي کيهانيکه براي فاصله سنجي اختلاف منظر، جابجايي اجرام نزديك به دليل حرکت زمين به دور خورشيد است (0

 . قابل استفاده نيست

يك جرم آسماني واحد زاويه فضايي ، مقدار شار انرژي است که ناظري روي سطح زمين از سطحي روشنايي ظاهري (3

 .و مستقل از فاصله است کنددريافت مي

 اي ستاره ناشي از حرکت آن در آسمان است.انتقال دوپلري، جابجايي زاويه (2

 .دشواي رنگ اجرام آسماني از ديد ناظر زميني همواره قرمزتر ديده ميگي نور توسط مواد ميان ستارهدبه سبب پراکن (3

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 1، کد2صفحه 

 



و در دو حد  on( برابر 550nmo=تابد. اگر ضريب شكست شيشه در مرکز طيف مرئي )به سطح يك شيشه مي 1يك پرتو سفيد با زاويه  -01

ر پهن شدگي طيفي پرتو نفوذ کننده به داخل شيشه چقدر خواهد بود؟ يك فرض ساده کننده: فرض اباشد، مقد Rnو  Bnآبي و قرمز به ترتيب 

 کنيد که تغييرات ضريب شكست بر حسب طول موج خطي است. 

|Rn-o|=|nBn-on=|n 
 

0) Δ𝜃 =
Δ𝑛

𝑛𝑜

𝑠𝑖𝑛𝜃1 

√𝑛𝑜
2−𝑠𝑖𝑛2 𝜃1

 3) Δ𝜃 =
2Δ𝑛

𝑛𝑜

𝑠𝑖𝑛𝜃1 

√𝑛𝑜
2−𝑠𝑖𝑛2 𝜃1

 

2) Δ𝜃 =
Δ𝑛

𝑛𝑜

𝑐𝑜𝑠𝜃1 

√𝑛𝑜
2−𝑠𝑖𝑛2 𝜃1

 3) Δ𝜃 =
2Δ𝑛

𝑛𝑜

𝑐𝑜𝑠𝜃1 

√𝑛𝑜
2−𝑠𝑖𝑛2 𝜃1

 

____________________________________________________________________________________________________ 
( چند نانومتر 3به  5)انتقال از تراز  Hاست. طول موج خط  656nm=( برابر 3به  2)انتقال از تراز  Hدر مدل اتم بور طول موج خط  -00

 است؟

 
0) 323 3) 113 2) 511 803 

____________________________________________________________________________________________________ 
کند. ناظري که در فاصله ( دوران ميOحول مرکز کهكشان )نقطه  اي فرض کنيد يك کهكشان به صورت يك جسم صلب و با سرعت زاويه -03

1r  2از مرکز کهكشان قرار گرفته، ستاره ديگري که در فاصلهr کند. امتداد )از مرکز کهكشان( قرار گرفته را مشاهده ميO-1r  باO-2r  زاويه

 دو ستاره روي صفحه کهكشان هستند. سازد. مقدار انتقال طيفي مشاهده شده توسط ناظر چقدر است. هر درجه مي 11

 
0) 0 

3) Δ𝜃 =
𝜔√𝑟1

2+𝑟2
2

𝑐
 

2) Δ𝜃 =
𝜔(𝑟2

2−𝑟1
2)

𝑐√𝑟1
2+𝑟2

2
 هيچكدام (3 

____________________________________________________________________________________________________ 
شود، برخورد آنها به ابرهاي پلاسمايي در حال حرکت است. اگر اين عمل به يكي از عواملي که باعث شتابدهي ذرات باردار پرتوهاي کيهاني مي -02

 آيد.شوند رخ دهد شرايط بسيار مناسبي براي شتابدهي ذرات به وجود ميدفعات بين دو ابري که به هم نزديك مي

 گيريم.حال اين مسئله را به صورت يك مدل ساده در نظر مي

از سطح زمين و با   (m)خيلي بزرگتر از جرم  Mشود. همزمان يك آسانسور به جرم سطح زمين رها مياز  hاز ارتفاع  mاي به جرم گلوله

 کند. سرعت گلوله بلافاصله پس از برخورد به آسانسور در جهت بالا چقدر است؟به سمت بالا شروع به حرکت مي Vسرعت 

 

𝑉[√1 +
2𝑔ℎ

𝑉2  - 1] 

0)  

𝑉[√1 +
2𝑔ℎ

𝑉2  + 1] 

3)  

2) √2𝑔ℎ(1 +
𝑉2

𝑔ℎ
) 3) √2𝑔ℎ(1 +

𝑔ℎ

𝑉2
) 

____________________________________________________________________________________________________ 
شعاع خورشيد  0.75چرخد. شعاع ستاره در يك مدار دايروي مي  651nm=اي به دور ستاره مادر خود با بيشينه تابشي در طول موج سياره -03

بر حسب شعاع کند. شعاع سياره تغيير مي m= 0.25*10-3(. در هنگام گذر کامل سياره، قدر ستاره مادر به اندازه sun=0.75R*Rاست )

 ستاره مرکزي چقدر است؟

 
 اطلاعات ناکافيست (3 10115 (2 1010 (3 1015 (0

____________________________________________________________________________________________________ 

 1، کد 5صفحه 



 

شعاع خورشيد  0.75چرخد. شعاع ستاره در يك مدار دايروي مي  651nm=اي به دور ستاره مادر خود با بيشينه تابشي در طول موج سياره -05

کند. دوره تناوب سياره به دور ستاره تغيير مي m= 0.25*10-3(. در هنگام گذر کامل سياره، قدر ستاره مادر به اندازه sun=0.75R*Rاست )

يابيم که سياره بدون جو بوده و با ستاره مرکزي همزمان نشده است. اگر ضريب آلبدوي هاي طيفي نيز درميروز است. بر اساس داده 315مادر 

 دماي تعادل سياره چند کلوين است؟باشد،  A=0.3سياره 

 
0) 001 3) 205 2) 501 3) 308 

____________________________________________________________________________________________________ 
 کدام عبارت زير صحيح است؟ -07

 
 ماده تاريك است.( مشاهده شدند، تاييدي بر نظريه وجود LIGOامواج گرانشي که اخيرا در آزمايش لايگو ) (0

 هاي کهكشاني يكي از شواهد وجود انرژي تاريك در کيهان است.ها در خوشهسرعت بيش از انتظار کهكشان (3

پس از مهبانگ،  211،111ها از ذرات ماده در س از آزاد شدن فوتونشناسي پبر طبق مدل استاندارد کيهان (2

 انبساط کيهان وارد فاز تند شونده شده است.

ها يكي از شواهد جدي مبني بر وجود ماده تاريك يا نقض کهكشان بيشترها در از انتظار ستاره سرعت بيش (3

 قانون گرانش انشتين است.

____________________________________________________________________________________________________ 
 کدام عبارت زير نادرست است؟ -06

 

 برابر طول عمر آنها خارج از رشته اصلي است. 01ها در رشته اصلي تقريبا طول عمر ستاره (0

 ها در رشته اصلي به فلزيت آنها بستگي دارد.طول عمر ستاره (3

 بستگي دارد. هادر رشته اصلي به شدت به جرم آن هاطول عمر ستاره (2

 فاز کوانتومي است.ها از رشته اصلي وارد شدن گاز درون هسته ستاره به علت اصلي خروج ستاره (3

____________________________________________________________________________________________________ 
ستاره  011ثانيه قوسي است که حدودا  01ها تصويري تهيه شده است. ابعاد تصوير مربعي به ضلع از ناحيه مرکزي کهكشان و موقعيت ستاره -08

هاي کيلومتر بر ثانيه در حال حرکت در جهت 811هاي بسيار بالا و در حدود ها با سرعتاهده است. به دلايل نامعلومي اين ستارهدر آن قابل مش

ط ها در اين مدت کمتر از فاصله متوسمختلف هستند. حد اکثر چند سال بعد بايد تصوير ديگري از اين موقعيت تهيه کنيم تا جابجايي ستاره

 د؟فعلي آنها باش

 
0) 0 3) 21 2) 011 3) 01 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 1، کد 4صفحه 
 



دارد. دماي ستاره در بيشينه و کمينه  m=0.5ساعته و بازه تغييرات  03شلياقي دوره تناوب درخشندگي  RRيك ستاره متغير از نوع  -01

. ضمنا قرمزگرايي )يا آبي گرايي( در طول تپش ستاره تقريبا ثابت و برابر 1.2min/TmaxT=است که  minTو  maxTدرخشندگي به ترتيب 
5-z=2.7*10  .است maxR  وminR  .را در بيشينه و کمينه درخشندگي ستاره به دست آوريد 

 
0) sun= 1.75 R maxR 

sun= 2.00 R minR 
3) sun= 2.00 R maxR 

sun= 1.50 R minR 
2) sun= 1.50 R maxR 

               sun = 1.75R minR 
3) sun= 1.50 R maxR 

sun= 2.00 R minR  
____________________________________________________________________________________________________ 

 ين حلقه يك بيضي با نيم محور بزرگبود. ا رش در اطراف آن قابل مشاهدهاي کشف شد که يك حلقه در حال گستدر يك مساحي ستاره -31

=1081”a  1056=و نيم محور کوچك”b کند. منظمي تغيير ميدرخشندگي ستاره به شكل کاملا نا است. همچنين مشاهده شده است که

ده شده به مشاه شود. بيشينه تاخيرزماني( دقيقا در درخشندگي حلقه اطراف ستاره نيز مشاهده مي يرات کاملا مشابهي )با يك تغييرولي تغي

دقيقه بوده است. فرض کنيد تغييرات درخشندگي حلقه نتيجه تغييرات درخشندگي ستاره است )يعني در اثر برخورد نور ستاره با  311مدت 

 سك چقدر است؟(. فاصله ستاره از زمين بر حسب پاراست ذرات حلقه

 
0) 85 3) 005 2) 25 3) 75 

____________________________________________________________________________________________________ 
 ( چقدر است؟r>R)  rاست. اندازه ميدان گرانشي در  داراي جرم واحد طول  Rاي توپر به طول بينهايت طويل و به شعاع استوانه -30

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 هاي درختان روي کره زمين به کدام عدد نزديكتر است؟تعداد برگ -33

 
0) 101 3)0501 2)3001 3 )3601 

____________________________________________________________________________________________________ 
اند، در اثر انتشار امواج گرانشي شعاع يكي از منابع توليد امواج گرانشي ادغام دو سياهچاله است. دو سياهچاله که تشكيل يك دوتايي داده -32

برابر جرم خورشيد را در نظر بگيريد. که در فاصله  31شوند. دو سياهچاله به جرمهاي ابد تا نهايتا ادغام مييچرخش آنها به مرور کاهش مي

ميشوند. مقدار انرژي تابش شده در اثر امواج گرانشي شوند( )به هم مماس مياند و نهايتا ادغام اوليه يك واحد نجومي از يكديگر قرار گرفته

 چند ژول است؟

 
0) 2501 3) 3101 2) 3301 3) 3801 

____________________________________________________________________________________________________ 
دارد. با فرض اين که  s2-cmJ 11-=10limf- 1ي بينيم شاري به اندازهنگريم، کم نورترين جرمي که ميوقتي با چشم غير مسلح به آسمان مي -33

هاي اطراف ستاره را بتوان با چشم غير مسلح مشاهده کرد، چگالي عددي ستاره 5111ان مشابه خورشيد باشند و حدودا هاي آسمهمه ستاره

 ما برحسب ستاره بر پارسك مكعب به کدام گزينه نزديكتر است؟

 
0) 0 3) 0-01 2) 2-01 3) 10 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 1، کد3صفحه 

 

0) 2G/r 3) 2r/R2G 2) 2R/r2G 3) G/r 



 داده شده است. زير در جدول برخي از عناصر  (Iانرژي يونيزاسيون ) -35

Ca I (eV) He I (eV) H(eV) 

6.1 
24.6 13.6 

 

𝑇𝑖𝑜𝑛~11600 (
𝐼

10𝑒𝑉
) 𝐾 

 
خطوط جذبي شود. دهد که با رابطه فوق داده مي( در دمايي رخ ميKها در سطح يك ستاره بر حسب کلوين )يك تقريب، يونيزاسيون به عنوان

هاي زير رسد. کداميك از گزينهمي ionTکند که دماي سطح ستاره به ها زماني بيشترين ضخامت را پيدا ميمربوط به هر کدام از يونيزاسيون

 صحيح است؟

 بيشترين کسر يونيزاسيون را دارد. He Iکلوين خط جذبي  38111 دماي تقريبيدر  (0

 اصلا ديده نخواهد شد.  He Iکلوين خط جذبي  01111در دماي کمتر از  (3

 دهد.کلوين رخ مي 2811در دماي   Ca Iبيشينه خط جذبي  (2

 وجود دارد.  Hو  Ca I ،He Iکلوين فقط خطوط جذبي  01111در دماي بيش از  (3

____________________________________________________________________________________________________ 
منحني سرعت دو مولفه يك دوتايي که با استفاده از  -37

روش طيف سنجي به دست آمده مطابق شكل روبرو 

شود )زاويه است. اين دوتايي به صورت لبه نما ديده مي

رجه دارند(. جرم دو ستاره به کدام د 11تمايل مداري 

 گزينه نزديكتر است؟

 

0) sun=19.8 M2, Msun=6.9 M1M 
3) sun=1.98 M2, Msun=0.69M1M 

2) sun=6.9 M2, Msun=19.8M1M 
3) sun=0.69 M2, Msun=1.98 M1M 

____________________________________________________________________________________________________ 
 Xچاله به داخل آن فروبرمبند. در اثر اين برافزايش گاز فوق گرم شده و تابش جاذبه شديد سياهتوانند در اثر چاله، ميگازهاي اطراف يك سياه  -72

اي با جرم است. براي سياهچاله چالهگاز به دور سياه از مرتبه دوره تناوب مداري Xمقياس زماني شار دريافتي تابش خواهد داشت. 

sun=10MbhM  کمترين بازه زماني شار تابشX  به کدام گزينه نزديكتر است؟ 

 

 ثانيه ميلي (4 ثانيه ميكرو (3 دقيقه (7 ثانيه (1

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 1، کد6صفحه 
 



شوند. تحول زماني شتاب با زمان منبسط مي 𝑎(𝑡) ،مقياسفاکتور در مقياس کيهاني تمام فاصله ها با در مدل استاندارد کيهانشناسي تخت،  -38

�̈�(𝑡) با کدام نمودار سازگارتر است؟ حال هاي بسيار نزديك به مهبانگ تا زمانبه صورت کاملا شماتيك از زمان 

 

0)  
3)  

2)  
3)  

____________________________________________________________________________________________________ 
 کند؟اي منقبض شود، انرژي گرمايي آن چگونه تغيير ميك ستاره بدون هر گونه واکنش هستهبر طبق قضيه ويريال اگر ي -31

 شي، کاهش مي يابد.به اندازه دو برابر ميزان تغيير انرژي پتانسيل گران (0

 به اندازه دو برابر ميزان تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي، افزايش مي يابد. (3

 يابد.به اندازه نصف ميزان تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي کاهش مي (2

 به اندازه نصف ميزان تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي افزايش مي يابد. (3

____________________________________________________________________________________________________ 
𝐿𝑋 با شدت𝑋 داراي يك درخشندگي پرتو(𝐴𝐺𝑁) يك هسته فعال کهكشاني -21 = 4.26 × 1035 𝑤 و کنيد تابش پرت است.فرض𝑋  اين

اين هسته فعال با چه کسري از تابش ادينگتون تابش مي کند؟ تابش ادينگتون را براي اين  تابش بولومتريك آن باشد. %30هسته فعال 

𝐿𝑒𝑑𝑑سيستم  = 1.78 × 1037 𝑤  نظر بگيريد.در 

 
0) 1.18 3) 1.8 2) 1.103 3) 1.03 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 1، کد7صفحه 



اي به دور ستاره R=70000kmاي مشتري گون به شعاع پارسكي از ما قرار دارد. در اين ناحيه سياره 51زايي در فاصله نزديكترين ناحيه ستاره -20

فرض کنيد. در اثر انعكاس  %011ره را واحد نجومي در حال چرخش است.  ضريب بازتاب سيا 5اي به شعاع شبيه خورشيد در مداري دايره

ي سياره خواهيم بود. تفاوت قدر ظاهري سياره در بيشترين درخشندگي خود، و ستاره مادر از ديد قادر به مشاهده ،نور ستاره توسط سياره

 ناظر زميني به کدام گزينه نزديكتر است؟

0) 33 3) 31 2) 08 3) 07 
____________________________________________________________________________________________________ 

توان در کوه ها ديد. همين يك ستاره که توسط ناظري در حال رويت است، به سرعت پشت يك قله دور ناپديد مي شود. اين مشاهده را مي  -32

د سرعت چنشخص ناظر بايستي با  توان مشاهده کرد.نيز مي پديده را در يك سطح هموار در صورت وجود ساختمان بلند و به اندازه کافي دور

 01ابتدا مشاهده کرده بود، ببيند؟ فرض کنيد فاصله بين ناظر و قله کوه  متر بر ثانيه  بدود تا ستاره را در همان فاصله زاويه اي از کوه که در

 )سرعت بر حسب متر بر ثانيه است( صورت گرفته است. کيلومتر است و اين مشاهده در قطب

 

 هيچكدام (4 14 (3 1.4 (2 7 (1

____________________________________________________________________________________________________ 
. ولي معمولا هماهنگي اين که برنامه رصد دقيقا استدر آسمان  ماه پرنور وجود يكند، هست جهابا آن مورصدگران که معمولا يكي از مشكلاتي  -22

ماه ديدر ايد شب هشتم ماه قمري و بي که شما براي رصد انتخاب کردهکار سختي است. فرض کنيد که ش رخ دهد،هاي بدون ماه در شب

  ؟را آغاز کنيم که ماه تقريبا در آن بازه در آسمان نباشدستارگان رصد  يزمانحدودا چه خواهيم ببينيم است. مي

 

 بامداد 3:11 (3 بامداد 3:11 (2 33:11 (3 01:11 (0

____________________________________________________________________________________________________ 
ماه بسيار درخشان است به طوري  ،کنيم که در مناطق دور از شهررويم مشاهده ميزماني که در يك شب مهتابي )ماه کامل( به طبيعت مي -23

توانيم يك متن ميحتي شاهده کنيم و اگر مدتي را در زير نور ماه سپري کنيم چشممان عادت کرده و توانيم سايه خود را به خوبي مکه مي

اي معادل است. در چه فاصله واتي، 01دي سفيد رنگ -اي-لامپ الخواهيم ببينيم که نور ماه با يك عادي را زير نور ماه بخوانيم. حال مي

 است.  %011. تقريبا ضريب کارايي لامپ فاصله فوق را بر حسب متر بيان کنيد

 

0) 361 3) 11 2) 21 3) 01 

____________________________________________________________________________________________________ 
سم جمكان هندسي نقاط سايه يك  ،است. نقشه آنالمايكي از کارهايي که براي منجمان آماتور بسيار جذاب است، ترسيم نقشه آنالماي منطقه  -25

به مكان ناظر وابسته است. بنابراين هر  ،شود. اين مكان هندسيروي سطح زمين ترسيم مي ظهر 03:11راس ساعت است که  اي شكلگلوله

 آن يك گوي قرار گرفته، ير انتهاکه د ،متر 0يك شاخص عمودي به طول آنالماي مخصوص خود را دارد. براي اين کار لازم است که  ،منطقه

افتد علامت بزنيد. پس ن ميسطح تختي که سايه روي آ شاخص را رويي سايهو جاي  رفته 03:11تهيه کنيد. سپس هر روز و راس ساعت 

باشيم لازم است داشته بيشتري ها دقت آيد. حال براي اين که در علامت گذاريانگليسي به دست مي 8بينيد که شكلي شبيه از يك سال مي

)چون اگر اندازه گوي از يك مقدار مشخص کمتر شود، گوي سايه نخواهد  تشكيل دهدکامل ي سايه که حتما گوي مورد استفاده يك منطقه

 سالاي در تمام روزهتا انتخاب کنيم  چند سانتيمترقطر گوي را براي ترسيم آنالماي شهر زنجان (. حال شودتشكيل ميداشت و فقط نيمسايه 

 )قطر بر حسب سانتيمتر(. داشته باشيممربوطه را سايه 

0) 105 3) 7 2) 3 3) 3 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 1، کد8صفحه 



1931دفترچه آزمون المپیاد نجوم و اخترفیزیک، مرحله اول، بهمن ماه  1پاسخ سواالت کد   
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