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 ١

                                             برداري مباني نقشه

  شود؟ كدام مقياس به كمك يك خط مدرج نشان داده مي‐۱

  مساحتي)۴  كسري)۳  ترسيمي)۲  لفظي)۱  

  شود همراه شد؟ ي خوانده ميرادبر از چه قرني نقشه با نظمي كه امروزه نقشه‐۲

  ۱(۲۱  ۲(۲۰  ۳(۱۹  ۴(۱۸  

  شود؟ ري از استرئوسكوپ استفاده ميبردا در كدام نوع نقشه‐۳

  نجومي)۴  آبي)۳  زميني)۲  هوايي)۱  

  نمايند؟ وگيري ميلاز كدام خطا ج) توتال استيشن(هاي جامع  دستگاه‐۴

  ۲ و ۱)۴  روي نشانه)۳  ثبت)۲  قرائت)۱  

   چه تعدادي خواهد شد؟GPSهاي  حداكثر ماهواره‐۵

  ۱(۳۲  ۲(۳۰  ۳(۲۸  ۴(۲۴  

  تواند جايگزين پيمايش سنتي شود؟ ، ميGPSكدام روش تعيين موقعيت با ‐۶

  كينماتيك)۴   ـ رو ايست)۳  استاتيك سريع)۲  استاتيك)۱  

  شود؟ ي تبديل اطالعات، انجام مي ها، پس از كدام مرحله ، تحليل دادهGISدر ‐۷

  پردازش اطالعات)۴  خروج اطالعات)۳  ذخيره و سازماندهي)۲  ورود اطالعات)۱  

  شود؟ اي استفاده مي ماهوارهدر كدام گزينه از تصاوير ‐۸

  فتوگرامتري)GPS ۳(GIS  ۴)۲  دوركاوي)۱  

  ترموگرافي چيست؟‐۹

  ثبت ديجيتالي تصاوير)۴  ثبت تشعشعات حرارتي)۳  ثبت تشعشعات مادون قرمز)۲  ات مرئيعثبت تشعش)۱  

  شود؟ آهن نمايش داده مي ها با كدام عالمت مسير راه در نقشه‐۱۰

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  

                                    )برداري هنقش(هندسه 

  ؟باشد نمي در هندسه تعريف نشدهكدام گزينه از مفاهيم ‐۱۱

  فضا)۴  زاويه)۳  صفحه)۲  خط)۱  

  خط يك نقطه خواهد شد؟ در چه حالتي تصوير يك پاره‐۱۲

  .خط و صفحه تصوير بر هم عمود باشند پاره)۲  .خط و صفحه تصوير موازي باشند پاره)۱  

  .شود خط نقطه نمي تصوير پاره)۴  . باشندهم مورب  نسبت بهخط و صفحه تصوير هپار)۳  

   كدام است؟ABدر شكل مقابل اندازه ‐۱۳

  ۱(۱۰۰  ۲(۱۲۰  

  ۳(۱۴۰  ۴(۱۶۰  
۳۵ 

۶۰ 
۲۰ 
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 ٢

   كدام است؟ABدر شكل مقابل اندازه ‐۱۴

  ۱(۱۰    ۲(۱۱  

  ۳(۱۲    ۴(۱۳  

  ؟صحيح نيست هدر شكل مقابل كدام رابط‐۱۵

  ۱(AsinbBsina =      ۲(
Asin
Bsinba =  

   ۳(bcCosAcba 2222 −+=   ۴(bc
bcaCosB

2

222 −+
=  

  ؟هاي هم ارتفاع محاسبه نماييم اختالف آنها چقدر است هاي سيمپسون و ذوزنقه اگر مساحت زمين شكل مقابل را از روش‐۱۶

  ۲۵)۲    صفر)۱  

  ۳(۵۰    ۴(۷۵  

  مكعب است؟ متر چند متر ۳اي به شعاع  كرهحجم ‐۱۷

  ۱(π4  ۲(π12  ۳(π18  ۴(π36  

   درجه است مساحت آن چند متر مربع است؟۳۰ متر و زاويه بين آنها ۱۲ و ۱۵قطرهاي يك چهار ضلعي ‐۱۸

  ۱(۳۰  ۲(۶۰  ۳(۴۵  ۴(۱۲۰  

   برقرار است؟ a و oاي بين زواياي  رابطهچه در شكل داده شده ‐۱۹

  مكمل هستند)۲     هستندمساوي)۱  

   درجه است۹۰تفاضل آنها )۴    متمم هستند)۳  

   چند درجه است؟Aدر شكل مقابل زاويه ‐۲۰

  ۱(۷۰    ۲(۸۰  

  ۳(۹۰    ۴(۱۱۰  

                                            نقشه برداريعملياتو  عمومي برداري نقشه

  متر است؟  متر چند ميلي۱۴۴۰ به طول ۳طاي مجاز يك ترازيابي درجه حداكثر خ‐۲۱
  ۱(۱/۱۱  ۲(۲/۱۲  ۳(۳/۱۳  ۴(۴/۱۴  

  متر در مقياس نقشه باشد؟ هاي توپوگرافي حداقل تراكم نقاط برداشتي بايد چند سانتي براي تهيه نقشه‐۲۲
  ۱(۲  ۲(۵/۲  ۳(۳  ۴(۵/۳  

  باشد؟  چند درجه مي گراد است زاويه شيب آن۱۵۰زاويه زنيتي امتدادي ‐۲۳
  ۱(۴۵+  ۲(۴۵‐  ۳(۵۰+  ۴(۶۰‐  

   گراد قرائت شده است فاصله افقي چند متر است؟۱۰۰ و زاويه قائم ۱۶۲۵ و تار پايين ۱۸۸۵ به روش استاديمتري تار باال گيري فاصله در اندازه‐۲۴
  ۱(۸۵/۱۸  ۲(۲۸/۱۹  ۳(۸۲/۲۴  ۴(۲۶  

WEزاويه حامل امتدادي‐۲۵ 2125 ′o ؟شود ژيزمان آن چند درجه مي است  

  ۱(84154 ′
o

   ۲(21205 ′o   ۳(84334 ′o  ۴(2125 ′o  

۸ ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۱۲ 
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 ٣

A),(اگر ‐۲۶ B),( و 150120    كدام است؟AB باشد ژيزمان امتداد 200100

  ۱(8421 ′o  ۲(21158 ′o  ۳(84201 ′o  ۴(21338 ′o  

   چند گراد است؟aدر شكل مقابل زاويه ‐۲۷

  ۱(۹۴/۷۴    

  ۲(۰۶/۱۲۵  

  ۳(۰۶/۱۰۵    

  ۴(۹۴/۱۷۴  

  گيري گردد؟  اندازهره بايد چند با ثانيه نشود هر زاوي۵۰ ثانيه، اگر بخواهيم حداكثر خطاي مجاز بيش از ۲۰ ضلعي تئودليتي به دقت ۵در يك پيمايش ‐۲۸
  ۱(۳  ۲(۴  ۳(۵  ۴(۶  

ex/180 متر اگر۴۵۰در پيمايش به طول كلي ‐۲۹   متر است؟  متري چند سانتي۵۰براي يك ضلعxC متر باشد مقدار تصحيح =−
  ۱(۱  ۲(۲  ۳(۳  ۴(۴  

  متعلق به كدام گزينه است؟)Galilo(اي گاليله  سيستم ماهواره‐۳۰
  آسيا)۴  شوروي سابق)۳  آمريكا)۲  اتحاديه اروپا)۱  

در تهيه نقشه به مقياس ‐۳۱
1000

  متر است؟  خطاي برداشت بطور متوسط چند سانتي1

  ۱(۱۰  ۲(۲۰  ۳(۳۰  ۴(۴۰  
  شود؟ ي محاسبه ميا در تاكئومتري اگر زاويه زينتي قرائت شده باشد فاصله افقي از چه رابطه‐۳۲

  ۱(zCos.S.Dh
2100=    ۲(ThzCos.S.D ih −+= 2100  

  ۳(zSin.S.Dh
2100=    ۴(ThzSin.S.D ih −+= 2100  

  كند؟ اي بجز نقطه دوربين را معرفي مي در برداشت با توتال استيشن در كدام مرحله مختصات نقطه‐۳۳
  توجيه مختصاتي)۴  توجيه قطبي)۳  برداشت جزئيات)۲  استقرار)۱  

  شود؟  وقتي كه نقاط بدست آمده دقت كافي ندارند چه چراغي روشن ميGPSدر برداشت با ‐۳۴
  هيچكدام)۴  سبز)۳  قرمز)۲  زرد)۱  

  ؟استبه چند عامل نياز  RPU  بابراي برداشت و پياده كردن‐۳۵
  ۱(۴  ۲(۳  ۳(۲  ۴(۱  

  ه كاربردي دارد؟ چHOLDگيري زاويه با تئودليت ديجيتالي دكمه  در اندازه‐۳۶
    بستن زاويه روي عدد معين)۲    صفر صفر كردن)۱  
  انجام تنظيمات دستگاه)۴    انتخاب كاربردهاي دستگاه)۳  

  شود؟ در طوليابي با توتال استيشن براي تعيين واحد طول از كدام گزينه استفاده مي‐۳۷
  ۱(MEAS ۲(S/A ۳(m/f/i ۴(S.o  

  شود؟ گذاري روي نقطه مجهول انجام مي  ايستگاهدر كدام روش تعيين مختصات ايستگاهي،‐۳۸
  شبكه)۴  بندي مثلث)۳  ترفيع)۲  تقاطع)۱  

  شود؟ اي انجام مي ها در چه مرحله براي انجام يك پيمايش تعيين محل ايستگاه‐۳۹
  گيري ژيزمان اندازه)۴  گيري زاويه اندازه)۳  گيري طول اندازه)۲  شناسايي)۱  

  تر است؟ گي كدام وسيله مناسببراي برداشت بناهاي ميراث فرهن‐۴۰
  تئودليت و شاخص)۴  ليزر اسكنر)GPS  ۳)۲  توتال استيشن)۱  

g/ABG 3470= g/BCG 28145= 



  برداري دهمين دوره مسابقات علمي عملي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كشوري ـ نقشه
 

 ٤

                                             هاي تعيين موقعيت روش

  كدام سطح يك سطح فيزيكي است؟‐۴۱
  ۳ و ۲)۴  ژئوئيد)۳  زمين)۲  بيضوي)۱  

  كند؟ گيري مي ارتفاع ژئودتيك را چگونه اندازه‐۴۲

  ۱(GPS   ۲(ترازيابي مثلثاتي)۴  ترازيابي مهندسي)۳  ترازيابي دقيق  
  هاي يك سيستم تصوير مناسب را دارد؟ كدام سيستم تصوير همه ويژگي‐۴۳

  اي  صفحه)۱  
  المبرت)۲  
  ۳(UTM  
  .هاي يك سيستم تصوير مناسب را داشته باشد تواند همه ويژگي هيچ سيستم تصويري نمي)۴  

   براي مبدا چقدر است؟xر  مقداUTMدر سيستم تصوير ‐۴۴
  ۱۰۰۰۰۰۰۰)۴  ۱۰۰۰۰۰۰)۳  ۵۰۰۰۰۰)۲  صفر)۱  

  براي كدام شبكه ترازيابي مشاهدات گراويتي الزم است؟‐۴۵
  همه موارد)۴  ۱درجه )۳  ۲درجه )۲  ۳درجه )۱  

  اي است؟ هاي يك ميليونيم جهاني تقسيمات مدارات چند درجه  هدر نقش‐۴۶
  ۱(۲  ۲(۴  ۳(۸  ۴(۱۰  

  ه به حركت دوراني زمين و خورشيد است؟كدام زمان وابست‐۴۷
  همه موارد)۴  استاندارد)۳  نجومي)۲  اتمي)۱  

  كدام گزينه در مورد قانون سوم كپلر صحيح است؟‐۴۸
  .فاصله سياره تا خورشيد ثابت نيست)۱  
  .سرعت حركت سيارات به دور خورشيد ثابت نيست)۲  
  .چرخند ور خورشيد ميسيارات نزديك به خورشيد بيشتر از سيارات دورتر به د)۳  
  . نيستواقعخورشيد در مركز مدار حركت سيارات )۴  

  فصل مشترك صفحه استوار و صفحه اكلپيك چه نام دارد؟‐۴۹
  امتداد شمال جنوب)۴  امتداد سمت الرأس و سمت القدم)۳  محور دوارني عالم)۲  خط اعتدالين)۱  

5248ي ستاره قطبي در محلي زاويه زنيت‐۵۰ ′oاست عرض نجومي آن محل كدام است؟   

  ۱(5248 ′o  ۲(5341 ′o  ۳(5242 ′o  ۴(8224 ′o  

                                              مقدماتيفتوگرامتري

  ؟ترين عامل برتري يك دوربين نسبت به دوربين ديگر چيست مهم‐۵۱
    ابعاد فيلم آن)۲   كيفيت ساخت و مرغوبيت عدسي)۱  
  برداري سرعت عكس)۴    فاصله كانوني)۳  

  شود؟ براي محاسبه مقياس عكس از كدام اطالعات حاشيه عكس استفاده مي‐۵۲
  تراز كروي و ساعت)۲    مشخصات دوربين)۱  
  فاصله كانوني و ارتفاع سنج)۴  اي هاي كناري و گوشه فيدوشال مارك)۳  

   متر باشد براي تهيه نقشه عكسي از منطقه ارتفاع پرواز حداقل بايد چند متر باشد؟۵۰اگر اختالف ارتفاع يك منطقه ‐۵۳

  ۱(۵۰۰  ۲(۱۰۰۰  ۳(۱۵۰۰  ۴(۲۰۰۰  
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 ٥

  نامند؟ داد قائم مركز تصوير را بر عكس چه ميتمحل برخورد ام‐۵۴

  نقطه همبار)۴  نقطه نادير)۳  نقطه اصلي)۲  نقطه فرار)۱  

  نقشهمتر و روي  ميلي۱۲روي عكس طولي ‐۵۵
1000

  متر است مقياس عكس چقدر است؟  ميلي۷۲ برابر 1

  ۱(
3000

1  ۲(
6000

1  ۳(
600
1  ۴(

500
1  

  ؟داردمه و غبار چه تأثيري بر تشخيص فواصل ‐۵۶

  .رسند تر به نظر مي اجسام نزديك)۲    .رسند ورتر به نظر مياجسام د)۱  

  .تأثيري در تشخيص فاصله ندارد)۴  .رسند تر به نظر مي در مه دورتر و در غبار نزديك)۳  

  در كدام روش ايجاد ديد برجسته فاصله تطابق و تقارب چشم مساويند؟‐۵۷

  موازي و متقاطع)۴  متقارب)۳  متقاطع)۲  موازي)۱  

   چند متر است؟A و R متر باشد اختالف ارتفاع دو نقطه ۱۵۰۰ برابر Rمتر و ارتفاع پرواز از نقطه   ميلي۸ و ۱۰ به ترتيب A و Rالكس نقاط اگر پارا‐۵۸

  ۱(۳۰۰  ۲(۳۵۰  ۳(۲۰۰  ۴(۲۵۰  

هاي  براي تهيه نقشه‐۵۹
1000

  هاي هوايي چقدر بايد باشد؟  مقياس عكس1

  ۱(
2500

1  ۲(
5000

1  ۳(
7500

1  ۴(
12500

1  

  شود؟ انتقال نقاط تاي هر رن به رن بعدي در كدام مرحله از فتوگرامتري انجام مي‐۶۰

  بندي هوايي مثلث)۴  طراحي نقاط كنترل زميني)۳  تهيه)۲  عكاسي)۱  

                                                 در نقشه برداريكاربرد رايانه

   تابع ميانگين كدام است؟Excelدر ‐۶۱

  ۱(Sum ۲(Count ۳(Max ۴(Average 

  كشي انجام داد؟  از كدام صفحه مي توان خطFormat Cellsبراي تنظيمات جداول در پنجره‐۶۲

  ۱(Border ۲(Alignment ۳(Fill ۴(Number  

  نويسيم؟  نشاني آن تغيير نكند آنرا به چه صورت ميF4 هنگام كپي كردن خانهExcelاگر بخواهيم در فرمول نويسي در ‐۶۳

  ۱(F4 ۲($F4$  ۳(4$F$  ۴(F$4$ 

  كنيم؟ اي را ترسيم كنيم كه با شعاع معين بر دو موضوع ترسيم شده مماس شود از كدام گزينه استفاده مي  اگر بخواهيم دايرهAutoCADدر ‐۶۴

  ۱(Tan – Tan – Tan  ۲(Tan, Tan, Radius 

 ۳(Center, Radius  ۴(Center, Diameter 

  دهد؟  در اتوكد چه عملي انجام ميChamferدستور ‐۶۵

  امتداد دادن)۴  چرخش موضوع)۳  ها گرد كردن گوشه)۲  ها پخ زدن گوشه)۱  

  شود؟ اخوانده مي با چه فرمتي فرCivil ذخيره شده باشد در Prn بصورت چهارستوني با پسوند Excelاگر مختصات نقاط در ‐۶۶

  ۱(ENZ(Space delimited) ۲(ENZ(comma delimited) 

 ۳(PENZD(Space delimited) ۴(PENZD(comma delimited) 

  نماييم؟  را به ترتيب پشت سر هم به يكديگر وصل كنيم از كدام گزينه استفاده مي۱۰ الي ۵ اگر بخواهيم نقاط شماره Civilدر ‐۶۷

  ۱(Create Line  ۲(Create Line by point # Range  

  ۳(Create Line by point object ۴(Create Line by point name 
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 ٦

  شود؟  نوشته شده باشد از چه فرمولي استفاده ميA اگر زوايا در ستون Excelي يك پيمايش بسته در  در محاسبه خطاي بست زاويه‐۶۸

  ۱(200*2)(Count(A)Sum(A) −−=  ۲(200*2Count(A)Sum(A) −−=  

  ۳()A(Sum)A(Count −=  ۴(200*Count(A)Sum(A) −=  

  شود؟  باشد فاصله افقي با چه فرمولي محاسبه مي شده  نوشتهV و زاويه زنيتي در ستون L و تار پايين در ستون T اگر تار باال در ستون Excelدر تاكئومتري در ‐۶۹

  ۱()/1000L)Sin(V)(100(T 2−  ۲(1000Pi()/200)/*Sin(V*L)(T*100 −  

  ۳()/1000Pi()/200))*(Sin(V*L)(T*(100 2−  ۴(/1000Pi()/200)*(Cos(V*L)(T*(100 2−  

  شود؟  از كدام روبان استفاده ميExcelبراي نوشتن ماكرو در ‐۷۰

  ۱(Formulas ۲(Data ۳(Add-ins ۴(Developer 

                                            ۲كارگاه محاسبه و ترسيم 

   متر چقدر است؟۱۰۰برداري تا سطح   متر باشد حجم خاك۷/۱۰۵ و ۸/۱۰۴ و ۵/۱۰۴ئوس  متر اگر ر۲۰ و ۱۶ و ۱۲مثلثي است به اضالع ‐۷۱

  ۱(۴۵۰  ۲(۴۸۰  ۳(۵۲۰  ۴(۵۸۰  

   قرائت شده مقدار زاويه چند گراد است؟۷۴/۳۰۷ و ۲۴/۹۲زاويه قائم امتدادي در دو حالت دايره به چپ و دايره به راست ‐۷۲

  ۱(۲۵/۹۲  ۲(۲۶/۹۲  ۳(۲۷/۹۲  ۴(۲۸/۹۲  

  ي عمراني خطاي نسبي قابل قبول براي پيمايش چقدر است؟در كارها‐۷۳

  ۱(
4000

1  ۲(
5000

1  ۳(
8000

1  ۴(
10000

1  

  گيري شده است چقدر است؟ دو بار اندازه30" ضلعي كه هر زاويه را با تئودليتي به دقت ۸حداكثر خطاي مجاز زاويه اي يك پيمايش ‐۷۴

  ۱("' 01  ۲("' 301  ۳("' 02  ۴("' 302  

  ؟درست نيستدر تاكئومتري براي محاسبه اختالف ارتفاع كدام رابطه ‐۷۵

  ۱(Thtan.Dh ih −+α=∆ 2  ۲(Thtan.Dh ih −+α=∆  

  ۳(ThCossin.S.h i −+αα=∆ 100  ۴(ThCosV.Vsin.S.h i −+=∆ 100  

                                        هاي نقشه برداري هاي كنترل و تنظيم دستگاه روش

متر از مركز منحرف شـد، بـراي     ميلي۵ درجه چرخانديم و حباب تراز به اندازه        ۱۸۰براي تنظيم تراز كروي يك دستگاه ترازياب پس از تراز كردن، دوربين را              ‐۷۶

  متر حباب را به سمت مركز برگرداند؟ هاي تنظيم بايد چند ميلي تنظيم آن به كمك پيچ

  ۱(۲  ۲(۵/۲  ۳(۳  ۴(۵  

  ياب سالم كدام محور بر محور اصلي دوربين عمود است؟ در دستگاه زاويه‐۷۷

  بينمحور قائم دور)۴  محور ديدگاني)۳  محور شاقول اپتيكي)۲  محور چرخش)۱  

  دهد؟  دستگاه را روشن كنيم رقم پنجم چه تنظيمي را انجام ميV% اگر با فشار دادن دكمه Topconدر تنظيم تئودليت ‐۷۸

  كاربردي ندارد)۴   درجه۹۰بوق )۳  تعيين واحد درجه و گراد)۲  تبديل زاويه زنيتي و شيب)۱  
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 ٧

  ايد كنترل كرد؟براي كنترل خطاي شاقول اپتيكي سانتراژ دوربين را در چند جهت ب‐۷۹

  ۱(۱  ۲(۲  ۳(۳  ۴(۴  

   چه مفهومي دارد؟Tilt overهاي توتال استيشن پيام  در دستگاه‐۸۰

  .محاسبه بر اساس اطالعات ورودي ممكن نيست)۲    .دستگاه تراز نيست)۱  

  .هاي داخلي اتفاق غير معمول رخ داده است در برنامه)۴  .اطالعات ورودي بيش از حد است)۳  

   ۳رياضي 

b(A,(ي  نقطهاگر ‐۸۱    كدام است؟bها باشد، مقدار y روي محور +51

 ۴)۴  صفر)۳  ‐۱)۲  ۱)۱  

  كند؟ هاي زير، يك تابع را مشخص مي يك از رابطه كدام‐۸۲

  ۱(53 =− yx  ۲(12 22 =+− xxy  ۳(32 =+ yx  ۴(012 =−+ yx  

 تابع ي دامنه‐۸۳
2
1

+
−

= x
x)x(fكدام است؟   

  ۱(),[],( +∞−−∞ 12 U  ۲(],( 12−  ۳(),[),( +∞−−∞ 12 U  ۴(),[ +∞1  

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۴
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   كدام است؟−2
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حاصل ‐۸۵
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   كدام است؟

  +∞)۴  صفر)۳  ۱)۲  ‐۱)۱  

حاصل ‐۸۶
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ي   با ضابطهfتابع ‐۸۷






≥−

<−
=

13

12
2 xx

xxb
)x(fبه ازاي كدام مقدار .  تعريف شده استb تابع fپيوسته است؟   

  ۱)۴  ‐۲)۳  ‐۱)۲  صفر)۱  

323اگر ‐۸۸ +−= mxx)x(f 81 و =−′′ )(f مقدار mكدام است؟   

  ۱(۳‐  ۲(۷‐  ۳(۳  ۴(۷  

23اگر ماكزيمم تابع ‐۸۹ axxy    كدام است؟a باشد، ۴ برابر =−−

  ۱(۳‐  ۲(۲‐  ۳(۲  ۴(۱  

+=6 كه h و ارتفاع rدر يك مخروط به شعاع قاعده ‐۹۰ rhماكزيمم حجم مخروط كدام است؟. باشد  مي  

  ۱(
3

16π  ۲(π8  ۳(
3

32π  ۴(π12  


