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عضای تیم به ترتیب حروف الفبا : ا  

 امیراحسان علیزاده 

 عباس فروزان نژاد 

 فرهمند زهرا

 علیرضا ملکی  

  محمد علی نادمی

 سینا بلوکی 

 امیرحسین ستوده فر
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 پریماه صفریان

 شایان عزیزی

 تذکرات : 

  محاسبه می گردد  500نمره آن از  سوال است و 5آزمون شامل 

  ساعت است . 4باشد مجاز است و مدت پیشنهادی آزمون ناستفاده از ماشین حسابی که قابل برنامه ریزی 



 

 

 نمره (  100) : تاس  یکسوال 

یک تاس چهار وجهی به شکل هرم داریم هر وجه آن یک مثلث متساوی 

𝑎االضالع به ضلع  = 2𝑐𝑚  است.شخصی برای تقلب در مسابقات جسمی

𝑚کوچک با جرم  = 20𝑔 .را در وسط وجه شماره چهار چسبانده است  

𝑀، جرم تاس  𝑚بدون احتساب جرم  = 40𝑔 .بوده است 

 
 

 مرکز جرم تاس تا مرکز هرم را محاسبه کنید. یالف( فاصله

ب( احتمال اینکه در پرتاب تاس هریک از وجه ها در زیر قرار بگیرد را 

 بیابید.

: نیروی گرانش به تاس گشتاور وارد نمیکند و تاس حول مرکز 1 راهنمایی

 جرم آزادانه میچرخد.

ی مرکز هرم از هر وجه : فاصله2راهنمایی 
1

3
 به شکل زیر توجه کنید. رئوس هرم میباشد.ی آن از فاصله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره ( 100) تسطیح ماه سوال دو : 

𝜙ماه قمری، شخصی در رفسنجان ) نوزدهم در روز  = 30°𝑁 و 𝜆 = 56°𝐸  ) سعی در تهیه نقشه از آسمان

اش تهیه شده است : یک صفحه خیالی مماس دارد. وی برای تهیه نقشه خود مدعی شده است که بدین گونه نقشه

تصویری که از ستارگان به وسیله دهیم و بر قطب شمال آسمان و یک منبع نور خیالی در قطب جنوب قرار می

همان به روش تسطیح اسطرالب ( او  باشد. ) در واقعشود، همان نقشه ما میاین منبع روی صفحه تشکیل می

 ت. آیا روش کار او درست بوده است؟تصویری از ماه را نیز بدین شکل به دست آورده اس



 

 

 
 باشند! ت میاد اثبشوند، نیازمندر حل، تمامی گزاره هایی که آورده می

 
 نمره (  100)  پذیرم سوال سوم : شاره تراک

𝐹در یک شاره تراکم ناپذیر، همانند آب درون یک ظرف، نیرو ارشمیدس از رابطه  = 𝜌𝑔𝑉 آید. اما به دست می

 باشد.در ستارگان که چگالی یک تابعیت شعاعی دارد، شاره تراکم پذیر می

𝜌فرض اینکه تابعیت چگالی یک ستاره به صورت  با =
𝜌0𝑅

𝑟
باشد، نیرو ارشمیدس وارد بریک الیه که در شعاع  

𝑟0 . 𝑟0 + ∆𝑟0 .قرار دارد را بیابید 

∮: قضیه دیورژانس :  1)راه نمایی  �⃗� ⋅  𝑑𝐴 =  ∫ ∇⃗⃗⃗ ⋅ �⃗� 𝑑𝑉 ) 

باشد، برای فشار آن داریم :  𝑓: اگر نیرو در واحد حجم ) به جز نیرو فشار ( وارد بر یک شاره  2) راه نمایی 

∇ ⃗⃗⃗ ⃗𝑝 =  𝑓    ) 

 
 نمره ( 100)  سوال چهارم : علت جامد بودن سیارات

یروی کلمبی با ندر دماهای باال ، تقریبا همه مواد موجود در یک ستاره یونیزه هستند ، به همین سبب به واسطه 

به همین  یکدیگر برهمکنش می کنند . میخواهیم ثابت کنیم برای سیارات این برهمکنش بین ذرات غالب است و

ی رسد . در مات آن ها به کمترین میزان خود سبب ذرات در چاه پتانسیل یکدیگر گرفتار شده و در نتیجه نوسان

 این حالت ذرات ماده تقریبا در جای خود ثابت اند و در نتیجه ماده به شکل جامد در می آید ! 

ابتدا مقدار پارامتری 
𝐸(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝐸(𝐾𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐)
سپس دو مقدار جرم  بدست آورید . تنها جرم ستارهرا بر حسب ثوابت و   

را یکی برای یک ستاره و یکی برای یک سیاره در رابطه قرار دهید و مقدار این نسبت را بدست آورید . سپس 

از فرض های معقول و ساده کننده  استفاده  استدالل کنید چرا در سیارات ماده بصورت جامد دیده می شود .

 کنید .

 

 



 

 

 نمره (  100) سوال پنجم : سقوط زمین 

زمین در مدارش متوقف می شود و به سمت خورشید سقوط  در روز اول فروردین در یک اتفاق ترسناک ) !! ( ،

به  دنباله داریدرجه سانتی گراد را نشان می دهند ،  100 های دما روی زمین کند. در لحظه ای حسگر آزاد می

 مشاهده می شود که زاویه بین (چسبندمیدو جسم به یکدیگر ) کندمی کامال ناکشسان شدت با زمین برخورد

نکه مدار این دنباله دار سهمی با فرض آ .درجه است  60بل از برخورد برابر دنباله غباری لحظاتی ق یونی و دنباله

  :است 

را در لحظه توقف زمین در مدارش  دنباله دار و راستای بین دنباله یونی و دنباله غباریالف ( مختصات استوایی 

 بدست آورید . 

 ب ( مشخصات مداری ساختار جدید را بدست آورید .

 


