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نامة شما تصحيح  نخواهد  در غير این صورت پاسخ. نامه با مداد پر كنيد این كد را در محلّ مربوط روی پاسخ .است 9كد دفترچة سؤاالت شما  -9

های این دفترچه نوشته شده است، با كد اصلی كه در همين صفحه  توجّه داشته باشيد كد دفترچة سؤاالت شما كه در زیر هر یک از صفحه. شد

 .یكی باشداست، 

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

 .كنيد 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 اختيار در نامه پاسخ برگ یک  -3

  .نامه را با مداد مشكی  بنویسيد صات خواسته شده در پایين پاسخمشخّ ضمناً .كنيد لعمطّ را جلسهمسؤول 

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

 .كنيد سياه كامالً را نظر مورد ةخان لطفاً. بزنيد عالمت مربوط

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

 یحتّ وسایل قبيل این داشتن همراه. است ممنوع تاپ لپ و همراه تلفن نظير الكترونيكی لوازم و یادداشت جزوه، كتاب، هرگونه داشتن همراه  -6

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

 .شوند می انتخاب متوسّطه  مسوّو   پایة دهم آموزاندانش بين 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 ماشين

 

 .محفوظ استپژوهان جوان  مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانشكلّية حقوق اين سؤاالت براي 

 1:   کد دفترچه    

 

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

 

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



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

 4 بولتزمن-ثابت استفان-K 2-W m 8-11×76/5 

a=4/c 4 ثابت تابش-K 3-J m 17-11×57/6 

Bk 1 ثابت بولتزمن-J K 32-11×28/1 

h ثابت پلانك J.s 23-11×72/7 

e بار الكترون C 11-11×71/1 

em جرم الكترون kg 21-11×1/1 

1u  اتميواحد جرم kg 36-11×76/1 

c سرعت نور m/s 811×11/2 

pc پارسك m 1711×11/2 

=AUearthr واحد نجومي m 1111×51/1 

Ly سال نوري m 1511×37/1 

sunR شعاع خورشيد m 811×17/7 

sunM جرم خورشيد kg 2111×11/1 

earthR شعاع زمين m 711×28/7 

earthM جرم زمين kg 3311×16/5 

JupiterR  مشتريشعاع m 611×1/6 

bulgR شعاع بالج كهكشان kpc 3 

diskR شعاع ديسك كهكشان kpc 15 

sunL درخشندگي خورشيد W 3711×85/2  

sunM 63/3  قدر مطلق خورشيد  

summ 6/37  قدر ظاهري خورشيد-  

0H ثابت هابل (km/s)/Mpc 62  

sunf 2 ثابت خورشيدي-Wm 211×26/1 

AN 1 عدد آووگادرو-mol 3211×13/7 

R 1 ثابت گازها-K 1-J mol 213/8 

Br شعاع اتم بور m 11-11×31/5 

eV الكترون ولت J 11-11×71/1 

moonT 31.52 روز دوره تناوب هلالي ماه 

moonR شعاع ماه km 1737 

moonM ماه جرم kg 227.342×10 

Tehran  تهرانجغرافيايي مختصات Degree EoN,51.42o35.70 

yr سال نجومي s    701×01/3 275.35  روز 

H 757.2 نانومتر طول موج خط اچ آلفا 

1.116  ضريب كارايي همجوشي هيدروژن 

 

 

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



 شود پيش از شروع آن را وارسي نماييد.صفحه تنظيم شده، كه پيشنهاد مي 01سوال در  53تعداد  توجه:

خواهيد . نگران نباشيد، وقت به اندازه كافي كنيد مطالعهرا بدقت  هافا اطلاعات مندرج روی روكش سواللط

 . داشت

 

فردي را در نظر بگيريد كه در مسابقات پرش طول كه در قطب شمال زمين برگزار شده است توانسته است حداكثر  -1

d تواند به جلو بپرد؟ شتاب در متر به جلو بپرد. اين شخص در استوا و با همان توان قبلي حداكثر چند متر مي

كيلومتر در نظر بگيريد. فرض كنيد كه  7311متر بر مجذور ثانيه و شعاع زمين را در استوا  11قطب شمال را 

 صرفنظر كنيد.و تغييرات شعاع زمين در قطب و استوا جهت پرش در استوا از شمال به جنوب باشد. از مقاومت هوا 

1) d 3) 1.0015 d 2) 0.9985 d 3) 1.051 d 
 

 در جدول زير مقادير قدر ظاهري يك ابرنواختر در طول يك انفجار ابرنواختري داده شده است.  -3

 

 (magقدر ) 19.5 17.5 16.5 15.9 16.4 16.9 17.5 18.1 18.5

 زمان )روز( 15- 10- 5- 0 5 10 15 20 25

 

مقدار  ، M= -19.4ي درخشندگي تقريبا برابر است با ي بيشينهقدر مطلق اين ابرنواختر در لحظه با توجه به اينكه

مگاپارسك )ثانيه بر  بر برحسب كيلومتر ثابت هابل
𝑘𝑚/𝑠

𝑀𝑝𝑐
ت. قرمزگرايي اين ابرنواختر كدام گزينه نزديكتر اسب (

z=0.01 است . 

1) 35 3) 51 2) 65 3) 111 
 

لبدوي با آخشكي مناطق بقي به صورت و ما 0.1با آلبدوي  يي فراخورشيدي از اقيانوساز سطح يك سياره 65% -2

ي شمالي و از قطب شمال تا استواي در نيمكره كهاست صورت يك قاره ي خشكي بناحيهپوشيده شده است.  0.5

سياره به دور محور قطبي خود در حال دوران است. براي ناظري كه در دور دست قرار دارد  سياره توزيع شده است.

 و خط ديدش عمود بر محور دوران سياره است كدام گزينه صحيح است.

 

 كندتغيير مي 0.5و   0.1( آلبدوي اين سياره با گذشت زمان بين 1

 0.3مقدار متوسط آلبدوي اين سياره برابر است با   (3

 كند. تغيير مي 0.3و   0.1آلبدوي اين سياره بين ( 2

  0.25( مقدار متوسط آلبدوي اين سياره برابر است با 3
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؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



 Habitable)ي داشته باشد ناحيهتواند وجود اي از اطراف يك ستاره كه در آن آب به صورت مايع ميبه فاصله -3

Zone ) در  ايبا فرض وجود سياره جرم خورشيدي را در نظر بگيريد؛ 5 جرمباي شود. ستارهگفته ميقابل زيست

است. فرض كنيد گزينه نزديكتر كدام به ( AUحسب واحد نجومي )ي قابل زيست برآن، ضخامت ناحيهاطراف 

 در نظر بگيريد. 3.5L=Mدرخشندگي ستارگان را به صورت  –ي جرمباشد. رابطه A=0.5آلبدوي سيارات برابر 

 

1) 2.3 3) 5.1 2) 7.1 3)2.6  

 

مند به علاقه، تعداد زيادي از محققان هاي ديجيتال در قرن بيستمو دوربين CCDبا پيشرفت فناوري و اختراع  -5

 ن نيز حدوداآميدان ديد  متر وميلي 2.5 حدودا در روز د. قطر مردمك چشمانشدهچشم انسان  بررسي دقيقتر

 ؟ خواهد بودبيولوژيكي چندمگاپيكسل  CCDفرض كنيم، اين  CCDچشم انسان را يك  است. اگردرجه  120

 .استبرابر  CCDبا توان تفكيك  چشم ما توان تفكيك حاصل از پراشفرض كنيد راهنمايي: 

 

1) 1.13 3) 3 2) 311 3) 31111 
 

 

هايي خورشيدگون است. اين خوشه از نظر ناظر زميني با اي را در نظر بگيريد كه متشكل از ستارهاي ستارهخوشه -7

شود. تلسكوپي با قطر دهانه ديده مي  mag.arcsec 20-2چشم غير مسلح مانند يك سحابي با روشنايي سطحي 

ها در هر راديان مربع و تعداد ستاره  nهاي اين خوشه را تفكيك كند. اگرتواند ستارهسانتي متر به سختي مي 11

 2ها از يكديگر باشد، داريم اي ستارهي زاويهمتوسط فاصلهn=1/ ي اين خوشه بر حسب كيلوپارسك به . فاصله

 =m- 27و قدر ظاهري خورشيد در نور مرئي برابر   nmv 550=طول موج نور مرئي  كدام گزينه نزديكتر است.

 اي صرفنظر كنيد.است. از جذب ميان ستاره

1) 3.1 3) 13.3 2) 5.8 3) 8.8 

 

 ،به كمكِ قطاعي از دايره مطابق شكلِ زير -6

𝑇ايم اگر زاويه مخروطي ساخته = باشد.  120°

 ؟خواهد بودچند درجه  tآنگاه زاويه 
 

 
 

1) 11.1 3) 11.5 2) 30.0 3) 60.0 
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؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



؟ وجود ندارددر شكل زير كدام صورت فلكي  -8

 
 

 تير )سهم( (3 شلياق (2 دلفين (3 عقاب (1
 

𝑅شعاع ي دايروي به مدار اي درسياره  -1 = 8.5 ± 0.4 𝐴𝑈 با جرم  ياحولِ ستاره𝑀 = 1.23 ± 0.07 𝑀⊙  

از جرم سياره در مقابل جرم  گزارش كنيد.بر حسب سال خورشيدي  اره رادوره تناوب اين سيخطاي د. گردمي

 ستاره صرف نظر كنيد.

1) 1.7 3) 2.0 2) 1.1 3) 1.8 
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؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



يابد كه در هنگام گذر مشتري از و درمي كرده، خورشيد را مطالعه كندميزندگي منجمي كه در سياره ديگري  -11

 چقدر است؟ناشي از اين گذر كند. تغيير قدر خورشيد مقابل خورشيد قدر خورشيد تغيير مي

 

 ( اطلاعات مسئله كافي نيست3 1.115( 2 1.11( 3 1.13( 1

 

ناظر زميني است و تقويم شمسي بر اساس حركت دانيد كه تقويم قمري بر اساس حركت ظاهري ماه از ديد مي -11

هاي بينيم كه تعداد سالانتقالي زمين به دور خورشيد و اين دو كاملا با هم متفاوت هستند. به همين دليل مي

چند سال بعد، اختلاف خواهيم محاسبه كنيم كه هاي شمسي از زمان هجرت پيامبر متفاوت است. ميقمري با سال

 شود؟مي 111 عدد شمسي دقيقاسال هجري قمري و 

 
1) 1871 3) 1171 2) 2371 3) 2271 

 

 

 

 

خلاف جهت هم به دور  در  Bو  Aدر مدار بيضي زير دو سياره در نقاط  -13

𝑀ستاره مركزي با جرم  = 2𝑀⊙ چرخند. اگر در لحظه اوليه مي

 در اوج باشد پس از چند Bدر حضيض و سياره  Aمطابق شكل سياره 

سال اين دو سياره با هم برخورد خواهند داشت؟پارامترهاي مدار بيضي 

𝑎 = 2 𝐴𝑈  و𝑒 = است. از تاثير گرانشي سيارات بر هم صرف  0.74

 نظر كنيد
 

 

 

1) 1.35 3) 1.51 2) 1.65 1.11 
 

شود. از يك مولفه، به ستاره ديگر )مولفه دوم سيستم دوتايي( برافزوده مي ماده SS433در سيستم دوتايي نزديك  -12

 SS433شوند. در طيف قرص برافزايشي حاصل بسيار داغ است بطوريكه مواد و تابش با سرعت از قرص خارج مي

به  آنگستروم ديده شده است. سرعت فرار گاز از سطح اين قرص بر افزايشي 7311با طول موج  𝐻𝛼 نشري خط

 تر است؟ پاسخ خود را بر حسب بر حسب  كيلومتر بر ثانيه بيان كنيد.كدام گزينه نزديك

 

1) 1.6 × 105 3) 1.6 × 104 2) 3 × 104 3) 3 × 102 
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؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



هجري قمري  1365ميرزا محمود خان قمي يكي از شاگردان مدرسه دارالفنون بود كه از طرف حكومت قاجار در سال  -13

( كشف Danaeبه نام دانائه ) با مداري دايروي فرانسه رفت. در همان سال گلدسميت دنباله داريبراي آموختن نجوم به 

كرد و محمود خان قمي به عنوان بخشي از امتحان عمليش به محاسبات مداري اين دنباله دار پرداخت. بهمين دليل اين 

و انحراف مدار بوده واحد نجومي  2ن دنباله دار معروف شد. شعاع مداري اي« سياره محمودي»دنباله دار در ايران به نام 

 تواند باشد؟درجه است. بيشترين عرض سماوي اين سياره از ديد ما چند درجه مي 18آن نسبت به دايره البروج 

 

1) 18 3) 32.5 2) 37.5 3) 12.5 
  

جرم پروتون(، كه طول عمر متوسط آن  17يك خط نشري ممنوع در اتم اكسيژن بر انگيخته )با جرمي در حدود  -15

2.8 × 104 𝑠 2000با دماي  يگاز است از K  آشكارسازي شده است. اگر طول پويش آزاد ميانگين به صورت

λ =
1

𝑛𝜎
πكدام گزينه است؟ سطح مقطع برخورد اتم اكسيژن  nباشد، حد بالاي چگالي عددي   × 10−20𝑚2 

 .مي باشد

1) 6 × 1011𝑚−3 3) 6 × 1014𝑚−3 2) 6 × 1013𝑚−3 3) 6 × 109𝑚−3 
 

آهنگ انبساط  كند. در اينصورتش غالب در تحول كيهان را بازي ميفرض كنيد در حال حاضر انرژي تاريك نق -17

𝑎(𝑡)ها با مقياس كيهان ثابت و فاصله = 𝑎0𝑒𝐻0(𝑡−𝑡0) شوند، كه در آن با زمان منبسط مي𝐻0  ،ثابت هابل𝑡0 

( در CMBاست. با فرض اينكه دماي تابش پس زمينه كيهان ) 𝑎(𝑡)مقدار كنوني  𝑎0حاضر و عصر عمر كيهان در 

 برسد؟به نصف مقدار كنونيش  CMBاست، چند سال طول مي كشد تا دماي  𝑇0حال حاضر 

1) 1.2 × 107 3) 1.16 × 109 2) 9.50 × 109 3) 1.88 × 1010 
 

اي به شعاع ، ظرفي استوانههاي با آينه مايعدر تلسكوپ -16

𝑎  و ارتفاع𝑙 اي حاوي جيوه مطابق شكل با سرعت زاويه

اين مايع چرخد. چرخش حول محور تقارنش مي ωثابت 

ي شده و همانند يك وسهم شود سطح جيوهباعث مي

ها فقط البته اين نوع تلسكوپآينه مقعر رفتار كند. 

؛ كنندعبور ميسرسو  ازاجرامي را دارند كه  رصد توانايي

به شدت مورد  ،توجهشانولي به دليل ارزاني قابل 

 اند. استقبال منجمان قرار گرفته

 كدام است؟ ،نشان داده شده در شكلفاصله كانوني آينه 
 

 

1 )
𝑔

𝜔2
 3 )

𝑎

𝑙

𝑔

𝜔2
 2 )

𝑔

2𝜔2
 3 )

𝑎

2𝑙

𝑔

𝜔2
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؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



 3ندگي خورشيد و شعاعي تقريبا درخشبرابر  3111ي در حدود يندگدرخشفرض كنيد يك ستاره رشته اصلي،  -18

 نشان مي دهد؟ بهترد. كدام يك از گزينه هاي زير رده طيفي اين ستاره را شعاع خورشيد داشته باشبرابر 

1) B 3) F 2) A 3) K 
 

شود كه مطابق هايي استفاده مياز آينه بازتابيهاي در تلسكوپ -11

 fرا در نقطه كانون  OHشكل، هر پرتو دلخواه موازي با محور 

𝑂𝐿كنند. در شكل زير متمركز مي = 80 𝑐𝑚  و𝑂𝑓 =

50𝑐𝑚  ( است. با اين فرض ها شعاع دهانه آينهRچقدر است؟ ) 

 

 
1) 40√6 3) 20√10 2) 40√10 3) 20√6 

 

 اينچي قابل رويت هستند؟ 8تلسكوپي يك كهكشان راه شيري با  تخمين بزنيد چند درصد از ستاره هاي -31

 %1 (3 %5 (2 %11 (3 %31بيش از  (1

 
نسبت به سطح  (h=1m) از ارتفاع يك متري ييك سيستم جرم فنر مطابق شكل روبرو داريم. جسم -31

كند. از حال سكون روي آن سقوط مي (k=4 N/mي به ثابت چهار نيوتون بر متر )ي فنرفشرده نشده

ت نسبت به مقدار فشردگي آن وقتي وقتي كه اين سيستم جرم فنر در زمين اسفنر اين مقدار فشردگي 

 ؟  استچقدر  قرار دارداين سيستم در ماه 

 

1) 1.35 3) 1.11 
2) 1.11 3) 1.81 

 
 

 
 است.  M45)گاو نر( است و نام مسيه آن  خوشه پروين در صورت فلكي ثور -33

است.  1.7ظاهري اين خوشه  قدري دارد. دقيقه قوس 111.1 ميلي ثانيه قوس و پهناي 6.233منظر اختلاف اين خوشه  

 قدر مطلق آن را به دست آوريد. 

 

 هيچكدام( 3 - 6.2( 2 - 3.1 (3 3.1 (1
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؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



 

گيرند كه متر قرار مي 5تا  3ها در كلاس متر دارد. اين اندازه از تلسكوپ 3.4رصد خانه ملي ايران آينه اي به قطر  -32

-هم بين هزينه تلسكوپتقريبي يك رابطه معمولا شود. ميليون دلار شروع مي 50تا  40هزينه ساخت آنها از حدود 

𝑃) ها و قطر دهانه آنها وجود دارد كه هزينه تمام شده يك تلسكوپ تقريبا با توان چهارم قطر تلسكوپ ∝ 𝐷4) 

و به  شده نوسازيسال است و پس از آن بايد تلسكوپ  10حدودا متناسب است. معمولا عمر مفيد يك تلسكوپ 

تخمين بزنيد  ،هاي ابري، باراني يا برفيهاي غير قابل رصد مثل شبشبو  ساعات روز تخميند. با گردروز رساني 

)بدون در نظر  ي تلسكوپقيمت تمام شدهاز صرفا ناشي  متري 10تلسكوپ يك ي هر ساعت رصد با كه هزينه

 شود.هاي پرسنلي و نگهداري( چند دلار ميگرفتن هزينه

1) 1511 3) 15111 2) 151111 3) 1511111 
 

اين تلسكوپ كهكشاني مشابه  است،ثانيه قوس  SDSS 3ميدان ديد تلسكوپ  ،در يك ماموريت خاص طيف سنجي -33

تمام طيف اين تلسكوپ ( بايد باشد تا zدر چه انتقال به سرخي )حدودا كند. اين كهكشان راه شيري را مشاهده مي

 كند؟هاي بالج كهكشان فوق را دريافت ستاره

 

1) 1.11 3) 1.15 2) 1.1 3) 1.5 
 

)يك كوتوله سفيد(  B)يك ستاره آبي( و مولفه كوچكتر آن  Aشعراي يماني يك دوتايي است كه مولفه بزرگتر آن  -35

تواند باشد تا از ديد ناظر زميني يك دوتايي گرفتي است. كمترين زاويه تمايل اين سامانه دوتايي چند درجه مي

 شود. 

 sun=0.0084RBRو sun=1.711RARثانيه قوس،  7.5ثانيه قوس، شعاع مداري:  0.379اختلاف منظر: 

 

1) 1.13 3) 82.1 2) 88.5 3) 11.1 
 

به جو زمين  ،ومه شمسي هستند كه به خاطر حركت زمين به دور خورشيدظها ذرات معلقي در منشهاب سنگ -37

شود. اگر با يك فرض ميهزار تن شهاب سنگ وارد جو زمين  10كنند. سالانه برخورد كرده، سوخته و تابش مي

از زمين درخشندگي اين  شود، از ديد يك ناظر بيرونساده بگوييم كه تمام انرژي جنبشي آنها به تابش تبديل مي

 : درخشندگي بر افزايش وارد بر جو زمين( چند وات است؟accLها )شهاب سنگ

 
1) 810*1.5 3) 1510*4.5 2) 2310*9.0 3) 1610*2.9 

 

سانتيمتر است.  11اول ديماه ظهر روز سانتيمتر و در  131اول تيرماه ظهر روز در عمودي طول سايه يك ميله  -36

 عرض جغرافيايي محل قرار گيري ميله چقدر است؟

درجه  71 (1

 شمالي

درجه  21 (3

 شمالي

درجه  21 (2

 جنوبي

درجه  71 (3

 جنوبي
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؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



 711( با سرعت WoS,60o30، )B( به شهر EoN,60o30، )Aصبح به وقت محلي از شهر  7هواپيمايي در ساعت  -38

راهنمايي: هر يك  رسد؟به آنجا مي Bكند. اين هواپيما در چه ساعتي به وقت محلي شهر مايل بر ساعت حركت مي

 مايل يك دقيقه قوسي روي سطح زمين است.

 دقيقه روز بعد 25و  3 (3 دقيقه 25و  17 (2 دقيقه 35و  11 (3 دقيقه 35و  31 (1

 

 () 0.5سال است. نسبت جابجايي خطوط طيفي اين دو مولفه  3دوره تناوب يك دوتايي طيفي  -31

بر حسب  2mو 1mثانيه قوس است. جرمهاي  1.6 و0.2اي اين دوتايي به ترتيب است. اختلاف منظر و جدايي زاويه

 جرم خورشيد به ترتيب چه مقاديري هستند؟

 

  1.5و  2.2 (3  3.1و  2.1 (2  2.2و  1.5 (3  2.1و  3.1 (1

 

هاي سطح ستاره به وجود كه ناشي از انبساط و انقباضاجي هستند اي امومكانيكي ايجاد شده در جو ستارهامواج  -21

ند. چرا كه اين امواج اگر با سرعتي بيش از سرعت صوت برسسرعت صوت  توانند حداكثر بهميآيند. اين امواج مي

 0.17=1/6اي سرعت انتشار صوت به در ناحيهشوند. اگر ميرا مي و به سرعت گردند موج ضربه ايجاد كرده منتشر

با استفاده از اطلاعات موجود تواند باعث فرار ذرات از سطح ستاره شود. سرعت فرار برسد آنگاه اين امواج صوتي مي

ي هيدروژن در شكل زير بگوييد كداميك از گزينه هاي زير نادرست است. باد خورشيدي عمدتا پروتون يعني هسته

 است.

 
 .است 1.1135ناحيه كروموسفر نسبت سرعت صوت به سرعت فرار در  (1

 .تواند از ناحيه كروموسفر سرچشمه بگيردباد خورشيدي نمي (3

 شود.از اين ناحيه تابش مي خورشيدياست و باد  1.111در كرونا نسبت سرعت صوت به سرعت فرار  (2

 شود.باعث تابش بادهاي خورشيدي مي( Transition)ناحيه انتقال  (3
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؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



( به پهناي يك سانتيمتر و با ضريب Optical wedgeي اپتيكي )يك گوه -21

است. نور قرمز  شداريم كه يك سر آن ضخيمتر از سر ديگر 1.511شكست 

ي مايل ولي از سوي لبه ،آن نانومتر را عمود بر  لبه تخت 721با طول موج 

فريز تاريك  1فريز روشن و  11ميبينيم كه روي اين گوه تابانيم. ميبه آن 

 چند ثانيه قوس است؟ تشكيل شده است. زاويه ي  

 

 

1) 21 3) 32 2) 68 3) 86 
 

كند. كه تبعيت مي dsin=mي ( از رابطه) در يك توري پراش، طول موجي كه تداخل سازنده خواهد داشت -23

d است پراش ي بين هر دو خط كناري در اين توريفاصله ،m  مرتبه پراش و يك توري زاويه پراكندگي است .

و سه نقطه روي  تابانيمنانومتر را به آن مي 723.8رسد. ابتدا يك ليزر با طول موج يپراش مجهول به دستمان م

ي هر يك از كنيم. فاصلهرار گرفته است مشاهده ميمتر از توري پراش ق 3ي اي كه به فاصلهيك خط را روي پرده

 متر است. ميلي 831كناري از نقطه مركزي نقاط 

نانومتر( و  323.1) H دوم و مرتبه ي خطوط كنيم. فاصلهحال اين توري را براي يك لامپ هيدروژني استفاده مي

H (387.1  .روي همان پرده چند ميليمتر خواهد شد )نانومتر 

1) 22 3) 215 2) 238 3) 26 
 

 

اند. قرار گرفته dدر سه راس يك مثلث متساوي الاضلاع به ضلع  mسه جرم مشابه  -22

يك تعادل ديناميكي دارد. به طوري كه اين ساختار  ،و اين سامانه در حال دوران

ي رابطه dو  Tماند. اگر بين مثلثي در طول زمان ثابت باقي مي

Gm/3d2=42T  برقرار باشد، مقدار چقدر خواهد بود؟ 

 
 

 

1) 1 3) √3 2) 3 3) 3√3 
 

 
است، در يك لحظه دقيقا در  eو بردار خروج از مركز آن  گردداي كه در يك مدار بيضي به دور زمين ميماهواره -23

 ،كيلومتري از سطح زمين قرار گرفته است. در اين لحظه 511( و در ارتفاع EoN,51o35بالاي سر ناظر تهران )

در دستگاه زمين  e=0.12i+0.42j+0.90kاين ماهواره چند درجه است؟  (true anomalyي حضيضي )زاويه

  .هستنددر امتداد محور دوران زمين  kالنهار  مبدا و استوا و از مركز زمين به سمت محل تلاقي نصف iمركز است. 

 

 هيچ كدام (3 11 (2 23 (3 33 (1
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؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



يا  51، 31شوند معمولا ليزرهاي هاي رصدي استفاده ميبرنامهها در گر به ستارهليزرهاي سبزي كه براي اشاره -25

ميليمتر  1اي و قطر ميلي وات با سطح مقطع دايره 31 ميلي وات هستند. شار تابش دريافتي از يك ليزر سبز 111

 چند برابر شار تابشي خورشيد است؟

 

1) 1.187 3) 1.87 2) 18.7 3) 187 
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