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 کدام یک از جمالت زیر درست است؟ .1

 کند.می فقط و فقط یک دایره عظیمه عبوراز هر دو نقطه بر سطح کره ،( 1

 باشد.می π3 و π2مجموع زوایای داخلی مثلث کروی بین  (2

 هر دو دایره عظیمه بر سطح کره حداقل در دو نقطه و حداکثر در بی نهایت نقطه متقاطع اند.( 3

 باشد.می πو حداقل برابر  π2 های مثلث کروی حداکثر برابرمجموع طول کمان( 4

 ؟آیدنمییژگی های سیاره بودن به حساب یک از وکدام .2

 جرم آن به قدری زیاد باشد که به شکل کروی در آید.( 2  به دور ستاره خود بگردد.( 1

 ی آن به قدری زیاد باشد که تمام مدار خود را جاروب کند.جاذبه (4 ی آن از فلز تشکیل شده باشد.هسته( 3

 یابد؟ درصد افزایش یابد، قدر ظاهری و قدر مطلق آن چند درصد افزایش می 33از ناظر  1ای با قدرظاهری ی ستارهر فاصلهاگ .3

 درصد 05درصد و  35( 4 درصد 35درصد و  05( 3 درصد صفر درصد و 35( 2 درصد صفردرصد و  05( 1

 ممکن به مریخ برسد؟کشد تا فضاپیمایی با مصرف کمترین سوخت حدودا چقدر طول می .4

 بستگی به سرعت حرکت فضاپیما دارد( 4 ماه 10( 3 ماه 8( 2 ماه 3( 1

ها بر روی استتوای ستماوی ی اختالف بعد آنی آسمان به اندازهی آن دو بر روی کرهباشند. اگر نسبت فاصلهدارای میل برابر می B و Aدو ستاره  .5
 میل آن دو چقدر است؟ ،باشد 5/3

1 )33  2 )40                  3 )35                      4 )05 

 کدام جمله صحیح است؟ .6

 گراد است.شید همواره باالی صفر درجه سانتیدمای عطارد به دلیل نزدیکی به خور (1

 ی تناوب هاللی سیارات از دید ناظران زمینی مربوط به نپتون است.ترین دورهبیش (2

 درجه و مرکزیت قطب دایرةالبروج. 2330است به شعاع ای حرکت تقدیمی حرکتی دایره (3

 شود نتوانیم بیش از نیمی از ماه را از روی زمین ببینیم.لیبراسیون سبب می (4

ی رصد کترد در ئدر نور مراینچی  14ی توان با تلسکوپای که میشیری، دورترین ستاره با فرض خورشیدگون بودن تمامی ستارگان کهکشان راه .7
 ای قرار دارد؟چه فاصله

 سال نوری 15555( 4 سال نوری 855( 3 سال نوری 3255( 2 سال نوری 4555( 1

عاع ایتن دو ستتاره کند. شروز ناظر زمینی آن ها را لبه به لبه رصد می 233گردند، هر که بر یک مدار دایروی می (𝑴𝟐= 𝑴𝟏) ی دوتایییک منظومه .8

m برابر و مساوی
93 kgو جرم آن ها برابر  10

305  ؟بیند چند استی این منظومه میرهاست. خروج از مرکز مداری که ناظر از یک ستا 10

 ( صفر4 3/5( 3 0/5( 2 2/5( 1

 تر است؟کدام یک از مقرهای تلسکوپ مناسب برای عکاسی از آسمان .9

 بستگی به دوربین دارد( 4 ی   دابسون( 3 استوایی      (2 ارتفاعی      -سمتی  (1

توانتد عت ایتن ستتاره چقتدر میترین سری قوسی در سال است. کمثانیه 62/3ی ی قوسی و حرکت ویژهثانیه 312/3ای با اختالف منظر ستاره .13
 ؟باشد

1 )km
h

60 2 )km
h

53 3 )km
h

 بستگی به جهت حرکت ستاره دارد( 4 34

اشد و قدر بلومتریک یکی از ب -45/3های آن رصد شده است. اگر تصحیح بلومتریک برای هر یک از مولفه 1یک سیستم دوتایی با قدر مجموع  .11
 ی دیگر چقدر است؟باشد، قدر بلوموتریک مولفه 8/3های آن مولفه

1 )0/4 2 )2/3 3 )3/2 4 )3/2 

 (ϕ=36 و  α = 51 )تهران :. کیلومتر مربع.........  باسازند برابر است ی زمین میرهای تهران و بم با قطب شمال کرهکه شه مساحت مثلث کروی .12
  (ϕ=29و α=58)بم: 

1) 2،322،555               2 )2،255،555   3 )133،555،555              4 )145،555،555 

 باشد؟آنالمای خورشید مییک از علل بوجود آمدن ساختار کدام .13

 صحیح است 2و  1ی گزینه (4 حرکت تقدیمی زمین( 3 بیضوی بودن مدار زمین (2 انحراف محور زمین (1

 ترین قدرظاهری مشتری در مقابله و مقارنه از دید ناظران زمینی چقدر است؟ترین و کماختالف بیش .14

1 )3/5 2 )4/5 3 )0/5 4 )0/5 
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چرخد، اگر هم اکنون در حضیض مدارش به دور زمین می 5/3کیلومتر و با خروج از مرکز  13333ی با نیم قطر طول ای در مداری بیضوماهواره .15
 کیلومتر برسد؟ 3622اش تا سطح زمین به باشد، چند درجه باید در مدارش حرکت کند تا فاصله

 185( 4 125( 3 05( 2 ( صفر1

 های زیر صحیح است؟یک از گزینهداماست. ک Bی دوبرابر دمای ستاره Aی دمای ستاره .16

1 )𝑈𝑎 < 𝑈𝑏 2 )𝐵𝑎 < 𝐵𝑏 3 )𝑉𝑎 < 𝑉𝑏 4 )ها صحیح استتمامی گزینه 

 یابد؟وات در اختیار داریم. در خال، به ازای هر صد متر دور شدن از این لیزر، قدر ظاهری آن چقدر افزایش میمیلی 533آل با توان یک لیزر ایده .17

 0/1( 4 54/1( 3 20/5( 2 صفر( 1

 در هر روز چند درجه بر میل خورشید اضافه یا کم خواهد شد؟ .18

1 )20/5 2 )20/5 3 )0  ماه20/5 ماه  0 و20/5 4توان اظهارنظر کرد( نمی 

 باشد؟ی قطبی میهای مشخص شده ستارهکدام یک از ستاره .19

1 )(1       ) 

2 )(2                     ) 

3 )(3                     ) 

 در تصویر وجود ندارد( 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشینی را بر روی سطح آن فرستاد چه نام داشت؟دار کوریومو ت گراسیمنکو نزدیک شد و سطحفضاپیمایی که اخیرا به دنباله .23

 ( اسپیریت4 ( کپلر3 ( ققنوس2 ( رزتا1

آذر در نشست ماهانته باشتگاه نجتوم تهتران ستخنرانی  26تهران خواهد آمد ودر تاریخ چند روز دیگر فضانورد روسی الکساندر الکساندرف به  .21
به نظتر شتما او  ی خود از ایستگاه فضایی جدا شد و در فضا معلق گشت.ساعته3ی از راهپیمایی های فضایی خواهد کرد.این فضانورد در طول یک

 چطور به ایستگاه بازگشت و زنده ماند؟

 منتظر شد تا ایستگاه فضایی یک دور کامل بچرخد،تا دوباره به او برسد. (2 بازها به سمت ایستگاه رفت.ر فضا مانند چترا دست و پا زدن دب( 1

 ابزار موجود در دست خود را در خالف جهت ایستگاه پرتاب کرد. (4 ابزار موجود در دست خود را به سمت ایستگاه پرتاب کرد.( 3

شتوند. دریابتان کته در میمتر در ثانیه و به موازات یکدیگر به بنتدر نزدیتک  33هم قرار دارند، با سرعت  متری از 5ی دو کشتی که در فاصله .22
 63ی این دو کشتی تتا بنتدر اکنون فاصلهکند که فقط یک کشتی در حال آمدن است. اگر هماسکله و در فانوس دریایی ایستاده است حس می

 ا دریابان متوجه شود که دو کشتی در حال رسیدن به بندر هستند؟کشد تکیلومتر باشد، حدودا چقدر طول می

 دقیقه 25 (4 دقیقه 10( 3 دقیقه 15( 2 دقیقه 0( 1

توانیم ای را که میها نگاه کنیم، دورترین فاصلهمتر است، با استفاده از تلسکوپی قوی به دوردست 5613ی دماوند که ارتفاع آن اگر از نوک قله .23
 کوهپایه فاصله دارد؟ببینیم چقدر تا 

 کیلومتر 205( 4 کیلومتر 105( 3 کیلومتر 04( 2 کیلومتر 0( 1

 عرض جغرافیایی ناظر و میل ستاره به ترتیب کدام است؟ می باشد. 74و 24ی سمت الرأی یک ستاره درعبور باالیی یا پایینی به ترتیب فاصله .24

 اطالعات کافی نیست( 4          2و  1گزینه ( 3            00و 41( 2      41و 00( 1

 پیما به فضا رفت چه بود؟اولین حیوانی که توسط فضا .25

 سگ (4 موش (3 گنجشک (2 میمون( 1
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ی اند. چند روز پس از زمانی که ستیارهدر مدارهای دایروی به دور خورشید در حال گردش AU 5/2و  AU 5/1دو سیاره با شعاع های مداری  .26
 بیند؟نورترین حالت میتر را در کمی نزدیکی دورتر سیارهبیند، سیارهرا در حالت تربیع میی دور تر نزدیکتر سیاره

 سال 4( 4 سال 0/2( 3 سال 0/1( 2 ماه 0( 1

ه باشد سمت و ارتفتاع ستتار 36اگر عرض جغرافیایی ناظر  شود.مشاهده می ،است  s5   ͫ 32  ͪ 7که زاویه ساعتی آن  43 ̊ 31ˊای با میل ستاره .27
 تر است؟در زمان مشاهده به ترتیب به کدام عدد نزدیک

 0/4و  0/330( 4 3/02و  1/204( 3 8/38و  200( 2 4/8و  310( 1

آنگستروم انتقتال بته  58/3نانومتر(  3/656کند و خطوط جذبی هیدروژن آلفای آن )کیلومتر بر ثانیه در فضا حرکت می 29ای با سرعت ستاره .28
 ی این ستاره تا زمین چقدر است؟ی قوسی در عرض صد سال است. فاصلهثانیه 87/4ی این ستاره سرخ دارد. حرکت ویژه

 پارسک 01 (4 پارسک 38 (3 پارسک 100 (2 پارسک 82( 1

 کانون بارش شهابی ربعی در کدام صورت فلکی قرار دارد؟ .29

 اوشبرس( 4 ثور( 3 عوا( 2 جوزا( 1

 البروج برای ناظری در شهر تهران چقدر است؟ترین سمت قطب شمال دایرهبیش .33

 درجه 28( 4 درجه 24( 3 درجه 25( 2 درجه 13( 1

 است؟ تربیش زیر ساختارهای از کدامیک درمعموالً  روشن مادهی به تاریک مادهی نسبت .31

 هاکهکشان هایخوشه( 4  بیضوی کهکشان( 3 مارپیچی هایکهکشان( 2  کروی هایخوشه (1

 کدام گزینه صحیح است؟ .32

 شود.گیری میی از جنوب اما به سمت شرق اندازهسمت در نیمکره ی جنوبی بر خالف نیمکره شمال (1

 کنند.طور واقعی از غرب به شرق حرکت میی آسمان به ستارگان در کره (2

 باشد ستاره طلوع و غروب دارد  ϕ - 05 > δاگر  (3

 محلی تنها به عرض جغرافیایی ناظر بستگی دارد. زمان نجومی( 4

درجه به ماه نگاه کنیم، حتداکثر  63میلیمتری با میدان دید  25، با استفاده از چشمی 4اینچ و با نسبت کانونی  8ی اگر با تلسکوپی با قطر دهانه .33
 چند درصد از سطح ماه قابل مشاهده است؟

 درصد 15( 4 درصد 0( 3 درصد 1( 2 درصد 0/5( 1

 (21N-40E) مکهت ( 36N - 59.5E) مشهدبرای شهر مشهد چند درجه است؟ زاویه قبله نسبت به جنوب  .34

1 )04                     2 )02                     3 )43                     4 )40 

 ست؟شود حدودا چند مگا سال نوری امتربرثانیه از ما دور می 233ی کهکشانی که با سرعت فاصله .35

1 )0 2 )00 3 )000 4 )0555 

 

  

 

 های فیزیکی و نجومیثابت

 AU  0.387  شعاع مداری عطارد

 AU 1.523  شعاع مداری مریخ

 AU  5.204  شعاع مداری مشتری

84 / 3  شعاع مداری ماه × 10 8  m 

085 / 3  پارسک × 1016 m 

67 / 3  ثابت گرانش × 10−6     m3 kg−1s−2 

× 3  سرعت نور 108 ms−1 

 kms−1 Mpc−1  70  ثابت هابل

5/97  جرم زمین × 1022  𝑘𝑔 

1/99  جرم خورشید × 1030  𝑘𝑔 

 𝑚𝑚 7  قطر مردمک چشم

 𝑘𝑚 6378  شعاع زمین
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