
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نــجــوم
 ساعت 5/3مدت آزمون:  

 تذكرات:
 .نيستهاي نجومي مجاز  هاي آسمان و ديگر جدول استفاده از نقشه
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 پرسش نامه 
 هاي مورد نياز جدول ثابت

  

23 5  زاويه انحراف چرخش زمين 

6 67 10 11
2

2  
 ثابت جهاني گرانش

70  ثابت ادوين هابل 

3 26  يك پارسك 
9 46 1015  يك سال نوري 

1 097 107  ثابت ريدبرگ 1
3 108  سرعت نور در خالء 

6 626 10 34  ثابت پالنك 
1 602 10 19  يك الكترون ولت 

5 67 10 8
4
 

انزمتبول -ثابت استفان  

2 898 10 3 وين جاييجاب ثابت   
1 496 1011  واحد نجومي 
6 96 108  شعاع خورشيد 

5780  دماي مؤثر خورشيد 
3
86 1026  تابندگي خورشيد 

26  قدر ظاهري بولومتريك خورشيد 85
4  قدر مطلق بولومتريك خورشيد 72

0  تصحيح تابش سنجي خورشيد 07
6400  شعاع سياره زمين 

6 1024  جرم سياره زمين 
3393  شعاع سياره مريخ 

6 421 1023  جرم سياره مريخ 
24 623 ي مريخدوره حركت و ضع   

5 2  شعاع مداري سياره مشتري 
71400  شعاع سياره مشتري 

0  ضريب بازتاب  مشتري 5
11 88  دوره تناوب سياره مشتري 
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نجومالمپياد 
انتقالي آن برابر باشد، مدت يك شبانه روز خورشيدي ( دو فرض كنيد در سياره زهره مدت حركت وضعي معكوس  و حركت  -1

 عبور پياپي خورشيد ) در اين سياره چند سال زهره خواهد بود؟

1 (0  ) خورشيد در آسمان ثابت است4               1) 3   2) 2   5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي با  كند، مانند شكل دايره اي كه ماه  نورد طي مي يك مه نورد در حال حركت روي سطح ماه است. اگر مسير يك تپه و دره -2
كند.  شعاع برابر باشد، و مه نورد درست در باالي تپه بر اثر سرعتش احساس بي وزني كند، در پايين دره چه وزني را احساس مي

 است ) و شتاب گرانش در سطح ماه  مسير ثابت و برابر ( سرعت مه نورد در تمام

1 (                 2(2                     

 ) بستگي به شعاع دارد.4      ) صفر3

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي  هاي اشاره شده در گزينه ي شمسي ما، كداميك از ناحيه گردنده در اطراف خورشيد در منظومهدر روند يافتن ريز اجرام  -3
 اند ) اند؟ ( ديرتر پيدا شده تري پيشنهاد شده زير در گذشته نزديك

 ) ابر اورت4  ) كمربند كوئيپر3  ) شكاف كركوود2 ها ) كمربند سيارك1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تغييرات  قدري در آسمان زمين براي كدام دسته از اجرام، مانند نمودار رو برو است؟ در اين نمودار محور افقي زمان و محور  -4
 عمودي نيز قدر ظاهري است.

 ) موارد الف و ب4     ) ماه قمر زمين3

 ) سيارات خارجي2     ) سيارات داخلي1

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدر  هاي دو ناظر در شهرهاي تبريز و زنجان چه ي بين سمت الرأس با داشتن عرض و طول جغرافيايي، اختالف زاويه -5

است؟
38 0 تبريز عرض

شرقي 46 3 تبريز طول
و    

36 6 زنجان عرض

شرقي 48 5 زنجان طول
 

درجه) 1 2 درجه) 2  26 درجه) 3  صفر درجه) 4  90 10 75 



 

٣ 
 

 پرسش نامه 
35اي در شهر تهران با عرض جغرافيايي ستاره-6 18، در ساعات نجومي5 ترين ارتفاع كند. اگر بيشغروب مي24

 قدر است؟ ي مذكور چه در آسمان شهر تهران باشد، بعد ستاره 80اين ستاره

1 (18 24  2 (6 5 30  3 (11 4 24  4 (20 11 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديگر روي زمين سقوط كند، بدون در نظر گرفتن  هاي اي خيلي دور، مستقيم و بدون اثر جرم اگر يك سنگ آسماني از فاصله -7
 اثر جو زمين، هنگام برخورد با سطح زمين چه سرعتي خواهد داشت؟

1 (6 25 107 2 (8 84 107 3 (7 91 103 4 (1 12 104 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بار در سطح زمين و بار ديگر در سطح ماه پرتاب  يك 20نسبت به افق و سرعت  30را با زاويه  1جسمي به جرم  -8
كنيم. نسبت بيشترين ارتفاع و بيشترين برد در ماه نسبت به زمين به ترتيب كدام است؟ ( شتاب گرانش روي زمين را تقريباً مي

 شش برابر شتاب گرانش روي ماه در نظر بگيريد. )

1 (6 و 1
6   2 (1 و 6   3 (6 و 6   4 (1

6 و
1
6   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد، احتمال مشاهده كدام ستاره در آسمان تاريك شده شما كمتر  اگر در همين لحظه يك پديده خورشيد گرفتگي رخ  -9
 خواهد بود؟

 Fomalhaut) فم الحوت يا  Regulus 4 سد يا ) قلب االSirius 3َ  ) شباهنگ يا Capella 2) عيوق يا 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان دور با فرض توزيع يكنواخت ستارگان  آسمان، در كدام عرض جغرافيايي سياره زمين براي ناظران رصدگر، تعداد ستارگ -10
 قطبي مشاهده شده با تعداد ستارگان ديگر  قابل مشاهده كه همواره در دوره سال طلوع و غروب دارند يكسان است؟

درجه) 1 23 درجه) 2  5 41 درجه) 3  8 64 درجه) 4  7 70 5 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18ي نسر واقع داراي بعد  اگر بدانيم ستاره -11 36 ي ساعتي اين ستاره را براي ناظري با طول  است، زاويه 39و ميل  52
10شرقي در ساعت  126جغرافيايي  دانيم كه زمان نجومي گرينويچ در ساعت صفر  اي محاسبه كنيد. مي زمان منطقه 30

8برابر    شود. سنجيده مي 8اي اين محل با نصف النهار  باشد و زمان منطقه مي 45

1 (10 30  2 (8 45  3 (8   4 (1 2 8 



 

٤ 
 

نجومالمپياد 
اش در خالف جهت كنوني بچرخد، طول يك روز خورشيدي متوسط چه اندازه با  اي كنوني فرض كنيد زمين با سرعت زاويه -12

365اكنون اختالف خواهد داشت؟ ( يك سال را  چرخد  روز در نظر گرفته و مدت زماني كه زمين يك دور به دور خودش مي 25
23 56  است ) 4

1 (24   2 (24 56 4  3 (23 51 49   4 (48 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است. با فرض  48و  28هاي عطارد و زهره از خورشيد از ديد ناظر زميني به ترتيب  ي ظاهري سياره بيشترين فاصله -13
 اي و هم صفحه بودن مدارها نسبت شعاع مداري عطارد به زهره چند است؟ دايره

1 (0 58   2 (0 63   3 (0 47    4 (0 74 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از سطح زمين در حال دوران است. ميله متصل كننده دو قسمت كوتاه و  1400اي به شكل دمبل در ارتفاع  ماهواره -14
اي دوران كند كه ميله متصل كننده دو قسمت ماهواره در راستاي شعاع  تقريباً بدون جرم است. فرض كنيد ماهواره به گونه

 افتد. ي ماهواره باشد. با قطع ناگهاني ميله چه اتفاقي ميمدار

 روند. ) قطعه داخلي به سمت زمين و قطعه خارجي به سمت بيرون مي2  دهند. ) دو قطعه به حركت قبلي خود ادامه مي1

 هاي مسأله كافي نيست. ) داده4  كنند. ) دو قطعه به سمت زمين سقوط مي3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چند سال الزم است تا فاصله خوشه كهكشاني سنبله كه اكنون حدود  كيهان شناختي جهان غير تخت و باز شونده،  در مدل -15
 ؟ميليون سال نوري افزايش پيدا نمايد 60ميليون سال نوري از ما است؛ تا  54

1) بيشتر از حدود 1 1) كمتر از حدود 2   ميليارد سال 6  ميليارد سال  6

1) در حدود 3  ) اطالعات مسئله كافي نيست4   ميليارد سال 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها  الكترون ولت باشد، خطوط جذبي ناشي از گذار الكترون 24حدود  هاي اتم هليوم  اگر انرژي يونش هر يك از الكترون -16
 در چه پرتوهايي در طيف ستارگان ثبت خواهد شد؟ 3و  2ميان ترازهاي 

 نانومتر 651) 4  نانومتر 549) 3  نانومتر 410) 2  نانومتر 372) 1

  



 

٥ 
 

 پرسش نامه 
 شود؟ شهر شيراز گفته مي ظهر براي ناظري در 12در يك سال چند بار اذان ظهر دقيقاً رأس ساعت  -17

 گاه ) هيچ4  بار 365) 3   بار 2) 2   بار 1) 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد.  شمالي به طور همزمان رخ مي 60در شهري به عرض  25با ميل  ي  با عبور ستاره 20با ميل  ي  غروب ستاره -18
 در قائم مبدا غربي قرار دارد بيابيد. ي  كه ستاره را وقتي ي  ارتفاع ستاره

درجه) 1 27 درجه) 2  7 79 درجه) 3  3 10 درجه) 4  35 40 53 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي و استوايي فرض  از مركز مريخ در حال دوران است. اگر مدار آن را دايره 9380فوبوس قمر مريخ است كه در فاصله  -19
 بيند؟ كنيم، ناظري در استواي مريخ چه مدت فوبوس را باالي افق مي

 ثانيه 20000) 4  ثانيه 40000) 3   ثانيه 13750) 2  ثانيه 27580) 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در خالف جهت حركت وضعي زمين  10زمان با سرعت  اگر همه مردم زمين در يك لحظه روي خط استوا قرار گيرند و هم -20
 ! چه تأثيري در دوره زمين خواهد داشت؟ بدوند

 شود. به يك ثانيه تند مي ) نزديك2    شود. ) نزديك به يك ثانيه كند مي1

 شود. ) زمين تقريباً متوقف مي4      كند. ) تغييري نمي3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در نوار زير آن،  شود و در تصوير مقابل ابتدا در نوار بااليي طيف بدست آمده در آزمايشگاه براي عناصر موجود مشاهده مي -21
 تواند باشد؟ هاي زير مي گردد. جرم مذكور كداميك از گزينه طيف بدست آمده از جرمي آسماني مشاهده مي

 

 

 

 اي دوتايي داراي ستارگان تقريباً مشابه در درون ابر غبار. ) ستاره2        مراه با يك مؤلفه بسيار سنگين. اي دوتايي ه ) ستاره1

 ) موارد الف و ب هر دو مي تواند درست باشد.4   ميدان مغناطيسي بسيار قوي.اي با  ) تك ستاره3

  



 

٦ 
 

نجومالمپياد 
قدر اختالف  7اي داراي ستارگان يكسان با قدر ظاهري تك تك ستارگان آن  اگر قدر مجموع ظاهري يك خوشه ستاره -22

 داشته باشد، تعداد ستارگان اين خوشه را بيابيد؟

 ستاره 1400) 4   ستاره 630) 3    ستاره 240) 2   ستاره 40) 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود چه قدر است؟ رصد مي كمترين عرض جغرافيايي كه در آنجا خورشيد نيمه شب هم -23

23) 3    90) 2    ) صفر1 5      4 (66 5 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

102ي حضيض مدار زمين تقريباً برابر  طول سماوي نقطه -24 است. در چه روزي از سال زمين به حضيض مدار خود   5
 رسد؟مي

 مهر 1) 4  دي 12) 3  آبان 17) 2  فروردين 1) 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ژول بر ساعت انرژي از  100از سطح زمين فرستاده شده است، با آهنگ  600اي با ارتفاع  اي كه به مداري دايره ماهواره -25
كشد تا اين ماهواره روي زمين سقوط  چقدر طول مي 100اي به جرم  دهد. اگر اين آهنگ ثابت باشد، براي ماهواره دست مي

 كند؟

 روز  52000) 4  روز 26000) 3  ساعت 6300) 2  سال700) 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دور ستاره مركزي خود هستند. صفحه  در حال گردش به 1در يك منظومه فراخورشيدي دو سياره با شعاع مداري  -26
اي كه ممكن است اين دو سياره از هم داشته باشند چند واحد نجومي  مداري اين دو سياره بر هم عمود است. بيشترين فاصله

 است؟

1 (1   2 (2   3 (2   4 (2 2 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براي دو ناظر مختلف، در شرايط جوي يكسان و فيلترهاي  60و  10+ درجه در دو عرض جغرافيايي 10اي با ميل  ستاره -27
1مشابه در هنگام عبور از نصف النهار ناظران اين دو منطقه، به ترتيب از قدر ظاهري  1و  37 شود. پارامتر  ديده مي 51

 اظر چقدر است؟ضخامت اپتيكي يكسان براي جو اين دو ن

1 (0 16   2 (0 28   3 (0 48   4 (0 89 
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 پرسش نامه 
 بر روي نمودار هرتسپرونگ ـ راسل حل ، روند تغييرات كدام دو پارامتر زير يكسان است؟ -28

 ) كاهش دماي مؤثر ستاره و افزايش تابندگي آن2  ) افزايش اندازه ستاره و چگالي آن                        1

 ) كاهش قدر مطلق ستاره و افزايش دماي مؤثر آن4    ) افزايش گرانش سطحي ستاره و كاهش اندازه آن  3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شمالي  70دايره البروج با افق را در شهري به عرض جغرافيايي  ي درجه شرقي باشد، زاويه 90هرگاه سمت اعتدال بهاري  -29
 پيدا كنيد؟

1(66 5   2 (23 5   3 (3 5  4 (0 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45ي ردف  اختالف بعد ستاره -30 و 20  فروردين محاسبه كنيد؟ 18با خورشيد را در روز  40

1 (20 40  2 (16 3  3 (16 35 47  4 (45 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نجومالمپياد 
 هاي كوتاه مسأله

 هاي كوتاه توضيح زير را به دقت بخوانيد. پيش از شروع به حل مسئله

) كه در صورت مسئله خواسته ي قوسي و غيره كيلوپارسك، ثانيه متر،ها بايد پاسخ را بر حسب واحدهاي موردنظر( مسئلهدر اين 
 نامه سياه كنيد. هاي اين عدد را در پاسخ هاي مربوط به رقم شده، با دو رقم به دست آوريد. سپس خانه

 ستون دهگان عالمت زده شود.توجه كنيد كه رقم يكان عدد در ستون يكان، و رقم دهگان در 

27دار بر حسب كيلومتر بر ثانيه خواسته شده است و شما مقدار آن را  : فرض كنيد سرعت يك دنبالهمثال محاسبه 2
نامه  بدست آيد. سپس مطابق شكل زير ان را در پاسخ 27ترين عدد صحيح گرد كنيد تا  كنيد. ابتدا بايد اين عدد را به نزديكمي

  نيد:وارد ك

 

 

 

 

 

ها فقط از اين ثوابت استفاده كنيد اعداد بايد  ي سواالت داده شده است. در حل مسئله ثوابت فيزيكي و نجومي در ابتداي برگه
 تنها يك بار و آن هم در انتهاي حل هر مسئله گرد شوند.

در  10ي پاسخ، ابتدا آن را به شكل نماد علمي يعني  ي بزرگي جواب از شما خواسته شده بود، پس از محاسبه اگر مرتبه
ونامه وارد كنيد. دقت كنيد كه در اين حالت  را در پاسخ آوريد و  1 ي بزرگي است. مثالً يك واحد نجومي  مرتبه 10

1 يعني  5  است. 11ي بزرگي اين عدد  ريد مرتبهرا در نظر بگي 1011

  ي منفي ندارد. نمره دارد. پاسخ نادرست در اين بخش نمره 12هر مسئله 
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 پرسش نامه 
شود كه در آن صفحه مداري دو ستاره درست در راستاي خط ديد ما (  اي گفته مي دوتايي گرفتي به يك سيستم دو ستاره -61

تر  بار از جلوي ستاره بزرگ تر در هر دوره دوران خود يك عمود بر كره آسمان ) قرارگرفته است. به همين علت ستاره كوچك
ترين فاصله دو  هايي كه روي يك دوتايي گرفتي صورت گرفته، بيش . در بررسيشود گذر كرده و يك بار پشت آن پنهان مي

روز است. مدت گرفت جزئي ( قسمتي از ستاره كوچكتر جلوي ستاره بزرگتر است )  50ها  و دوره دوران آن 1ستاره از هم 
ساعت بدست آمده است. شعاع  10)  تر است تر جلوي ستاره بزرگ ساعت و مدت گرفت كلي ( تمام ستاره كوچك 2در هر بار 

 تر چند برابر شعاع خورشيد است؟ ستاره كوچك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي به دور يك سياره به دور سياره فراخورشيدي با سرعت  در يك سفر اكتشافي، سفينه در حال گردش در مداري دايره -62
 بر ثانيه بايد باشد؟ است. در پايان مأموريت براي گريز از گرانش اين سياره، و سرعت اين سفينه حداقل چند كيلومتر 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0اي با اختالف منظر  ستاره -63 5ثانيه قوسي از قدر ظاهري  04 شود. اگر تداخل سنج مايلكلسون  در آسمان مشاهده مي 4
6براي پهناي اين ستاره زاويه  4 10 ترين  هاي گسيل شده از اين ستاره با بيش ثانيه قوسي را نشان دهد، انرژي فوتون 4

 شدت تابش در طيف آن، چند الكترون ولت است؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي از خورشيد اين سياره نسبت به حالت مقارنه اش با خورشيد  با توجه به پارامترهاي سياره مشتري، در چه جدايي زاويه -64
 واحد كاهش پيدا كند ) 1/0اي بگيريد و قدر مشتري بايد  توانيد مدارها را دايره گردد؟ ( توجه شود كه مي قدر پرنورتر مي 1/0

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35در يك شب رصدي ناظري در شهر تهران با عرض جغرافيايي  -65 ي دوربين عكاسي خود را باز گذاشته تا  شمالي، دهانه 5
 ي افق ساخته است؟ اي با صفحه ويهدر عكس گرفته شده چه زا 20اي با ميل  رد ستارگان را ثبت كند. مسير ستاره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ايد محاسبه كنيد.  متر ايستاده 400شود را وقتي بر روي كوهي به ارتفاع  كه خورشيد در قطب شمال ديده مي طول مدتي -66
0اي خورشيد برابر  ( قطر زاويه در نظر بگيريد. همچنين پس از گرد كردن عدد بدست آمده، تنها  34درجه و شكست افقي را  5

 دو رقم سمت چپ را در پاسخنامه بنويسيد. )

 

  

 


