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  ) چالزنی و آتشکاری( حفاری
  چال های انفجاری تا حد ممکن مستقیم حفر می شوند وجود انحراف چال ها چه مشکلی ایجاد می کند؟  -1
  چال ها خفه می شوند ) 4  نمی شوند  چال ها منفجر )3  از کنترل خارج می شود  انفجار) 2  ه چال زیاد می شود ت) 1
  
  چند سانتی متر است؟  D.T.Hحداقل قطر سر مته چالزنی -2
  متر  میلی 800 )4      متر  میلی 8 )3      متر  08/0 )2    متر  8/0 )1
  
  . خواهد شد................ بت باشد باعث تولیددر کارهای زیرزمینی اگر تراز اکسیژن مث -3
  گازهای خنثی  )4    اکسیدهای گوگرد  )3    اکسیدهای کربن  )2  اکسیدهای نیتریک )1
  
حجم چال که می بایست توسط مواد منفجره پر شـود  قسمتی از باشد و  gr/cm35/1اگر وزن مخصوص ماده منفجره ای  -4
  منفجره در چال بکار می رود؟  دهما مترمکعب، چند کیلوگرم از این3/0
  کیلوگرم  450 )4      کیلوگرم  45 )3      کیلوگرم  5/4 )2    کیلوگرم  45/0 )1
  
  . در راهروهای زیرزمینی باعث انفجار می شود و درجه حرارت گرد زغال میزانزیر  موارددر کدام یک از  -5
  درجه سانتی گراد 800م در مترمکعب و حرارت گر 10) 2  درجه سانتی گراد  300گرم در مترمکعب و حرارت  15 )1

  درجه سانتی گراد 500در مترمکعب و حرارت  گرم 3/3) 4  درجه سانتی گراد 950گرم در مترمکعب و حرارت  23) 3
  
  . کدام یک از عالئم زیر نشان دهنده چاشنی تاخیری است -6
1( MS      2( HS        3( SN        4( Pb 

  
اهم و مدار به صورت سری بسته شده باشد تعداد  3باشد اگر مقاومت سیم آتش وسیم رابط اهم می  2مقاومت هر چاشنی  -7

  )اهم 53مقاومت کل مدار . (چاشنی ها را به دست آورید
1( 50       2( 47         3( 15         4( 25   
  
  ؟ مقاومت بیش از مقاومت سیم آتش است علت چیست، دو سر رشته سیم آتش را به اهم متر وصل می کنیم -8
  پارگی سیم اما قطع کامل نیست  )2          پارگی سیم به طور کامل  )1

  سیم آتش نازک است  )4            اتصالی در سیم  )3
  
  . نیستکردن چال موثر دزد کدام یک از موارد زیر در  -9
  نشت جریان  )2          خرابی سیم آتش  )1

  تصال ضعیف ا )4    برابر میزان محاسبه شده  2به مدار  ولتاژ اعمال شده )3
  

  . نشان دهنده میزان پیشروی در هر نوبت آتشکاری است در نقشه های انفجار کدام یک از پارامترهای زیر -10
1( d      2( A        3( H        4( S 
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  2و  1تکنولوژی استخراج 

فراگیر آن نیـز بـه    برای استخراج کانسارهای فلزی ضخیم با شیب نسبتاً زیاد که مقاومت کم تا متوسطه داشته و سنگهای -11
    . راحتی تخریب می شود

1( TOP Slicing  2( Sublevel caving    3( Cut & Fill    4( Shrinkage 

  
  )کانسارهای فلزی(. باالی آن تحمل فشار الزم را دارددر کانسارهای افقی تا کم شیب که ماده معدنی و سنگ کمر  -12

  تخریب در طبقات فرعی   )4    دن و آکندن روش کن )3      روش انباره ای  )2    اتاق و پایه  )1
  

  . باشدنمیشده در گروه روش استخراج با پر کردن فضای استخراج های استخراج کانسارهای فلزی زیریک از روشکدام -13
      اتاق و پایه  )2            روش انباره ای  )1

   ضای استخراجبا کاربرد وسایل نگهداری در فروش استخراج  )4          روش کند و آکندن  )3
  

تن باشد میزان ذخیره ایـن معـدن چقـدر     2000000تن و میزان افت آن  22000000میزان ماده معدنی قابل استخراج  -14
  )روز 280سال و روزهای کاری  20عمر معدن . (است

  تن  440000000 )4      تن  20000000 )3      تن  24000000 )2    تن  44000000 )1
  

  . ر جزو عوامل موثر در تعیین محدوده معدن نمی باشدکدام یک از عوامل زی -15
  شرایط اقتصادی  )2        تقاضای خرید ماده معدنی  )1

  محدودیت قانونی  )4          نوع حفریات اکتشافی  )3
  

  . بسیار باالیی در مقایسه با روش های دیگر است............. ک  در سنگ های ساختمانی دارای اروش استخراج کتر -16
  ضریب انقباض  )4      درآمد  )3      ضریب ایمنی  )2    ریب اطمینان ض )1
  

  . کدام یک از روش استخراج سنگ های ساختمان هزینه های بسیار باالیی دارد -17
  استفاده از فشار آب  )4      کتراک  )3      سیم برش  )2    دیسک برنده  )1
  

  . هستند............... هایی از جنس  هاواژ دارای تیغه برنده است و دارای زنجیرهایی با سگمنت -18
  کربورتنگستن  )4    فوالد با کروم و منگنز  )3      فوالد آبدیده  )2  الماس مصنوعی  )1
  

  در روش استخراج با سیم برش علت اینکه دستگاه برش و چال ها در یک خط قرار می گیرند چیست؟  -19
  در واحد طول سیم برش کمتر شود تعداد سگمنت  )2        سطح صاف و یک دست بریده شود  )1

  . بلوک با شکل هندسی و ابعاد مشخص بریده شود )4      مصرف آب برای خنک کردن کاهش یابد  )3
  

  . در استفاده از سیم برش کدام یک از موارد زیر ترتیب صحیح سطوحی که باید برش داده شوند را نشان می دهد -20
  پشتی -جانبی-زیرین )4    پشتی-زیرین-جانبی )3    نبیجا-زیرین -پشتی )2  جانبی -پشتی-زیرین )1
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  . است................ حداکثر سرعت نقاله کابلی  -21
  متر در ثانیه  5/6-5/8 )4    متر در ثانیه  4-6 )3    متر در ثانیه  2-3 )2  متر در ثانیه  5/0 -1 )1
  

است کانسار افقی باشد کمر بـاال و کمـر   در روش های استخراج سطحی این ویژگی ها مخصوص چه روش استخراجی  -22
  . پایین کانسار نفوذ ناپذیر و ماده معدنی نفوذپذیر باشد

  روش تجزیه شیمیایی  )4      روش گمانه ای  )3    استفاده از فشار آب  )2    الیروبی  )1
  

  . نیستکدام یک از موارد زیر جزو  معایب روش استخراج کالسیک روباز  -23
  خسارت به  سطح زمین  )2           سرمایه گذاری باال )1

  . شودمیاستخراجتطیلی عملیاتتغییرات جوی باعثناپایداری هواو)4          داشتن تنها یک جبهه کار  )3
  

در طراحی معدن این روش به گونه ای است که میزان باطله برداری در سال های اولیه عمر معدن کم و با افزایش زمان -24
  . می یابد و با نزدیک شدن به انتهای عمر معدن حجم باطله برداری سیر نزولی پیدا می کندتا نصف عمر معدن افزایش 

  روش نزولی  )4      روش صعودی  )3      روش فاز بندی  )2    روش ثابت  )1
  

  کدام یک از گزینه های زیر در مورد شیب معدن صحیح است؟  -25
       میزان باطله برداری با زاویه شیب رابطه مستقیم دارد )1
  هرچه شیب معدن بیشتر می شود میزان باطله برداری افزایش می یابد  )2
  هرچه شیب معدن کم تر می شود میزان باطله برداری کاهش می یابد )3
  . شیب نهایی از شیب موقت معدن بیشتر است )4
  

  . ک هیدرولیکی افقی هستندجنسل اولیه پایه های قدرتی موسوم به گوه دارای چند  -26
1( 3       2( 2         3( 1         4( 4   
  

  . مناسب را انتخاب کرد........... بسته به میزان  فشار و مقاومت کششی پیچ بایستی  نگهداری با استفاده از پیچ سنگ، در -27
  زمان  )4      نوع پیچ سنگ  )3      جنس پیچ سنگ  )2      قطر  )1
  

  . ب می شودنص............... در عمل شاتکریت توری سیمی به کمک  -28
  دوغاب  )4      پیچ سنگ  )3    چسب مخصوص  )2    بتن پاشی  )1
  

  . معروف است................بااستفاده از دیواره بتنی می توان تونل های مختلف را نگهداری کرد پوشش بتنی که به نام  -29
  بلوک های بتنی  )4      ر بتنی آست )3      قاب بتنی  )2    شاتکریت  )1
  

  ......... در انشعاب ها به تدریج که به محل انشعاب نزدیک می شوندچوب بست کاری به هنگام  -30
  طول کالهک افزایش می دهند و به وسیله قاب مورب تقویت می کنند  )1
  طول پایه کاهش می دهند و قطر آن ها را کمتر می کنند و با قاب ها تقویت شده کار را ادامه می دهند  )2
  می دهند و طول پایه را افزایش می دهند و از قاب تقویتی کمک می گیرند  طول کالهک را کاهش )3
  سیستم نگهداری را عوض می کنند و از شاتکریت و پیچ سنگ کمک می گیرند )4
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  . در چوب بست کاری در تونل های مورب کدام یک از دسته قاب ها در عمل صحیح کار گذاشته شدهاند -31
1 (A 

2 (B 

3 (C 

4 (D  

  
  . و بنابراین بایستی شکل خاصی از چوب بست کاری را اجرا کرد................ کل تونل دنباله رو در بسیاری از موارد تابع ش -32

  ضخامت و امتداد الیه  )2         هرگ ضخامت و شیب الیه یا )1
  ضخامت و جهت الیه  )4          شیب الیه و امتداد الیه  )3
  

  . بال پهن با چه عالمت اختصاری نشان داده می شوددر نیم رخ های فوالدی نیم رخ  -33
1( INP      2( IPE        3( IPB      4( IPA 

  
 در بتن ریزی چیست؟  Vibratorکار  -34

  دانه بندی در بتن  )2          انتقال بتن به قالب  )1
  ایجاد ارتعاش و لرزش در بتن  )4        تنظیم آب مصرفی در بتن  )3
  

به کمـک  ............ حداقل به قطر..............  هگمانه باید به وسیله مت) RQD(سنگ  ده بندی براساس کیفیتردر  -35
  . مغزه گیر دو جداره حفر شود

1( PL- 5/113  2          میلی متر( NX- 7/54 میلی متر  
3( ZP- 33/61  4        میلی متر( KX- 8/45  میلی متر  

  معدن  فاکتشا
  )از چپ به راست. (کنید در تمرکز ثانوی فرآیند زیر را کامل -36

  
  اکسید مس  -اسید سولفوریک )2        اکسید مس  -اکسید آهن )1

  اسیدسولفوریک  -سولفید مس )4      سولفید مس  -اسیدسولفوریک )3
  

  . به چه ترتیبی رسوب می کنند شده اندبا توجه به خاصیت انحالل پذیری موادی که ذکر  -37
  )دولومیت-اکسیدفرو-سیلیس-اکسیدآهن-سولفات کلسیم -منیزیمکلرید (
  اکسید آهن -سولفات کلسیم-کلریدمنیزیم-دولومیت-اکسیدفرو-سیلیس  )1
  دولومیت-اکسیدفرو-سیلیس-اکسید آهن-کلرید منیزیم-سولفات کلسیم  )2
  کلرید منیزیم-سولفات کلسیم-دولومیت-اکسیدفرو-سیلیس-دآهنیاکس )3
  سولفات کلسیم-کلرید منیزیم-سیلیس-دولومیت-ید آهناکس-اکسیدفرو )4

   پیریت از دست دادن اکسیژن کانی های پراکنده مس تاثیر آب های زیر زمینی
 سولفات مس
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 ییکانسارهای کرومیت ایران که عمده آن ها در فاریاب و اسفندقه قرار دارند جزو کدام دسته از کانسـارهای ماگمـا   -38
  . قرار می گیرند

  کانسار پگماتیتی  )2          کانسارهای ماگمای اولیه  )1
  سار گرمایی کان )4          لیتیکی ماتونوپکانسار  )3
  

ه ای که بـا  یجهت عمومی مقاطع با توجه به امتداد الیه های زغالی داده شده است جهت صحیح مقطع را با توجه به زاو -39
  . امتداد می سازد را تعیین کنید

1 (A 

2( B 

3( C 

4( D  
°=
°=
°=
°=

60
90
70
25

D
C
B
AA

B C D

 
  

  . است یجوی پی د، این مثال خوبی برای کدام یک از معیارهاساختمان بسیاری از تله های نفتی به شکل تاقدیس ان -40
  معیار ژئوفیزیکی  )4    معیار زمین ساختی  )3    معیار سنگ شناسی  )2    معیار ماگمایی  )1
  

  .است دستدر ............... و ......... عکس های هوایی اکثر نقاط ایران در دو مقیاس -41
1( 2000

5000و  1
1  2(20000

50000و  1
1    3( 200000

500000و  1
1    4( 100000

250000و  1
1  

  
  . ن طال وجودداردکیلوگرم از این کانسنگ چه میزا 100است در  ppm5/7در یک کانسنگ  طالمیزان   -42

  گرم  75/0 )4      گرم  075/0 )3      گرم  75  )2     گرم  5/7 )1
  

در نمونه برداری از خاک وقتی شبکه نمونه برداری مد نظر قرار می گیرد شبکه باید طوری طرح شود که در هر سانتی  -43
10000 متر مربع از نقشه یک نمونه موجود باشد حال اگر مقیاس نقشه

  . باشد فاصله بین نمونه ها روی زمین چقدر است 1
  کیلومترمربع  01/0 )4    کیلومتر مربع  1/0 )3      کیلو مترمربع  1 )2  کیلومترمربع  5/1 )1
  

  . می باشد شیب حقیقی الیه را به دست آورید63°و شیب ظاهری  12° زاویه انحراف گمانه -44
1( °75      2( °51        3( °39      4( °43  
  

کمتر از مقاومت آب قبلی  ،در عملیات چاه پیمایی در اندود گل که به وجود می آید اگر مقاومت آب تراوش کرده ازگل -45
  . می شود............... بموجود در منافذ طبقات باشد سب

  کاهش مقاومت الکتریکی  )2        افزایش مقاومت الکتریکی الیه ها  )1
  کاهش چرخش لوله حفاری  )4        افزایش چرخش لوله حفاری  )3

  مواد معدنیفراوری 
  . متداول تر از سایر تسمه هاست............... در نوارهای گردان کانه آرایی، تسمه نوع   -46

1( FUE    2( MGS      3( SPL      4( BAK 
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ذره تجاوز کنـد ذره بـه حرکـت در    ............ جدایش در جریان افقی اگر ضخامت فیلم مایع روی سطح شیبدار از  -47
  .خواهد آمد

1( 2
3 )2    قطر  1

4 )3      شعاع 2
4 )4      شعاع 3

  قطر 3

  
این نوع جیگ از یک جعبه مکعب مستطیل با یک غربال متحرک در باالی آن تشکیل شده است که حرکت غربال از نوع  -48

  . افقی و عمودی به وسیله موتور تامین می شود
  هارتس  )4        باوم  )3      هوایی  )2    هان کاک  )1
  

  ) واسطه سنگین. (ویسکوزیته بحرانی آغاز می گردد را مشخص نمایید با توجه به نمودار داده شده نقطه ای که -49
1 (A 

2 (B 

3 (C 

4 (D  
A

B

C

D

  
  

ی از سکویی استفاده می شود موادی که روی تخت سنگ جوری پخش می شـوند بـا   تسددر حالت پیشرفته سنگ جوری  -50
  . به خوبی دیده می شود آنها چه عملی رنگ و جالی

  استفاده از المپ بخار جیوه  )2          استفاده از نور صبح  )1
  به کمک دوش آب می شویند  )4        استفاده از المپ بخار سدیم  )3
  

  . بخصوص در تغلیظ کائولی نیت بکار می رود.......... هیدروسیکلون برای دانه های آسیا شده ابعادی کم تر از  -51
  میلی متر  350 )4      میکرون  15 )3       میکرون 150 )2    میکرون  250 )1
  

در حرکت قائم ذرات در سقوط آزاد، سرعت ته نشین شدن مواد مختلف در یک سیال در شرایطی که وزن مخصـوص و   -52
  . بستگی دارد.......... شکل دانه ها یکسان باشد به 

  جذر قطر  )4      مربع قطر  )3    خاصیت مغناطیسی  )2    درشتی  )1
  

  . بال های نوسانی کدام غربال کاربرد بیشتری دارددر غر -53
  پاندولی  )4      ارتعاشی  )3      وزونانس  )2    لرزان  )1
  

    . ن ها آسیای ریموند استآاین نوع آسیاها که معروف ترین  -54
  استوانه ای  )4      مخروطی  )3      بشقابی  )2    آسیای غلطکی  )1
  

  . ای مرحله دوم نمی باشدن ها جزو سنگ شکن هککدام یک از سنگ ش -55
  ضربه ای  )4        لیک ب )3      استوانه  ای  )2    مخروطی  )1
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  و آزمایشگاه علوم زمین
  . ایجاد می کنند................ در گسل مرکب بخش هایی که باال می روند ساختی به  نام   -56

  فرادیواره  )4      هورست  )3      فرو دیواره  )2      گرابن  )1
  

  . کدام بخش بیشترین نیروی فشاری وارد می شود به به شکل چین خوردگی با توجه -57
1( A 

2( B 

3( C 

4( D 

A

B

C

D

  
  

  . هستند.................... عامل اصلی خرابی های از زمین لرزه  -58
  امواج سطحی  )4      امواج عرضی  )3      امواج طولی  )2    امواج درونی  )1
  

  . کدام یک از افق های خاک اکسید آهن و آلومینیوم متمرکز شده است در -59
 Cو  Aافق  )C      4افق  )B      3افق  )A    2افق  )1

  
  . این نوع تپه ها در جهت عکس برخان ها شکل می گیرند و قسمت محدب آن ها پشت به باد است -60

  سهمی شکل )4    ماسه ای عرضی  )3      ماسه ای طولی  )2    برخان  )1
  

     .در مئاندر رسوب گذاری در کدام منطقه بیشترین مقدار را دارد -61
1 (A 

2 (B 

3 (C 

4( D 
C

A

BD

  
  در عوامل موثر در حمل و نقل مواد هوازده کدام یک از عوامل زیر گسترده ترین عامل تغییر دهنده ی سطح زمین است؟  -62

  یخچال های طبیعی  )4    نیروی جاذبه زمین )3        باد  )2   آب های جاری  )1
  

  . کانی اصلی این سنگ گرونا است -63
  آمفیبولیت شیست  )4      نت شیست ارگ )3      میکا شیست  )2    سنگ لوح  )1
  

  پگماتیک جزو کدام خانواده سنگ های آذرین است؟  -64
  ودیوریت گران )4      بازالت  -گابرو )3    تراکیت  -سینسیت )2  ریولیت  -گرانیت )1
  

  . کدام یک از کانی های زیر در گروه هالوژن ها قرار  دارد -65
  کرومیت  )4      هماتیت  )3      کالکوزیت  )2    سیلونیت  )1
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  )عمومی و معدن(نقشه برداری 
  . را به دست آورید BCبا توجه به شکل داده شده گرای امتداد  - 66

1 (°65  
2 (°140  
3 (°15  
4 (°25  

C

A

B

D

N

°65
°140

°86

  
5000 مقیاس نقشه -67

  می باشد اندازه روی نقشه چند سانتی متر مربع است؟  24000m مساحت زمینی 1
1( 2160cm    2( 216cm      3( 2160 cm/      4( 2161 cm/  
  

  . را به دست آورید Bو  Aدر یک زاویه خوانی به روش کوپل نتایج زیر حاصل شده است زاویه بین امتداد  -68
1( 54728 ′′′°  
2(005180 ′′′°  
3(835128 ′′′°  
4( 015428 ′′′°  

  نقاط  دایره به راست  دایره به چپ
005195 ′′′°  000115 ′′′°  A 

0101223 ′′′° 020243 ′′′° B   
  

  . را به دست آورید Aارتفاع نقطه  با توجه به شکل داده شده -69
1 (m 1445   
2 (m 1485   
3 (m 1540   
4 (m153   C

A
B

1410 1560

cmBA
cmBC

1
2

=
=

  
  . در معادن روباز که به صورت پله ای استخراج می شود شما چه روش برداشتی را پیشنهاد می دهید -70

  ترفیع )4      مثلث بندی  )3      پیمایش بسته  )2    پیمایش باز  )1

    2فیزیک 
  یح نیست؟ نیوتنی صح 8و  6کدام گزینه در رابطه با برآیند دو نیروی  -71

1( 14       2( 12         3( 2         4( 1   
  

  یک لیتر چند میلی متر مکعب است؟  -72
1( 310      2( 610        3( 910        4( 610−  
  

می رسـد   Bبه شهر  6اقع است به راه افتاده و در ساعت و Bکیلومتری شهر  144که در  Aاز شهر  4اتومبیلی در ساعت  -73
  سرعت متوسط این اتومبیل چند متر بر ثانیه است؟ 

1( 72       2( 20         3( 4/14       4( 44/1   
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hهواپیمایی با سرعت  -74
km720  بر روی باند پرواز که طول آنkm2  سرعت فرود می آید اگر پس از پیمودن طول باند

  بایستد شتاب هواپیما و نوع حرکت آن کدام گزینه است؟ 
1( 210 S

m 210 )2          و کند شونده S
m و تند شونده  

3( 2180 S
m 2180 )4        و کند شونده S

m و تند شونده  

  
آزاد می کند سرعت این جسم هنگام برخـورد بـا زمـین کـدام گزینـه      متری سطح زمین سقوط  80جسمی از ارتفاع  -75

)(است؟ 210 s
mg =  

1( Sm20    2( Sm25      3( Sm40      4( Sm80  
  

  کدام گزینه در مورد تفاوت  وزن وجرم صحیح نیست؟  -76
  وزن تغییر پذیر ولی جرم ثابت است )2  برحسب نیوتن و جرم بر حسب کیلوگرم محاسبه می شود وزن )1

  برابر جرم است  10وزن تقریباً  )4  وزن تابع شتاب جاذبه ی زمین ولی جرم مستقل از آن است )3
  

  . متربرثانیه برسانیم50نیه به متربرثا 30ثانیه از10کیلوگرمی را در زمان 25چند نیوتن نیرو الزم است تا سرعت یک جسم  -77
1( N50       2( N100       3( N150       4( N200   
  

کیلونیوتن وارد کرده ایم شتاب این وزنه چند متر بر مجـذور   400تنی نیرویی برابر  20برای حرکت دادن یک وزنه ی  -78
  ثانیه است؟ 

1( 8000       2( 4000       3( 20         4( 40   
  

نیوتن متر است چه نیرویی بـرای بـاز    600سانتی متر  30ای باز کردن یک پیچ با آچار به طول حداقل گشتاور الزم بر -79
    کردن این پیچ کافی است؟ 

1( 2       2( 20         3( 200         4( 2000   
  

  بر حسب نیوتن به ترتیب از چپ به راست کدام گزینه است؟  yو  xدر شکل مقابل نیروهای واکنش  -80
1 (400 ،500   
2 (500  ،400   
3 (600 ،300   
4 (300 ،600   

m2

N600

m2m2

N300x y

A B  
  

  3ریاضی 
),(اگر نقطه ی -81 13 −+ bb   روی محورyها باشد در این صورت فاصله ی این نقطه از مبدأ مختصات برابر است با :  

1(2       2(3         3(4         4(5  
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],,[],[ اگر -82 3351 −== AB در این صورت مرکز بازه ی ABU کدام است.  
1(1       2(2         3(3         4(4  
  

22 روی نمودار تابع(1-,3)اگر نقطه ی  -83 ++= axxxf   .کدام است aواقع باشد در این صورت )(
1(3-      2(4-        3(5-        4(6-  
  

22 اگر -84 −
−

=
x
xxxf   .کدام است f)256( در این صورت )(

1(6       2(8         3(6-         4(8-  
  

=−1 اگر -85 xxf xxgو  )( −= gfD در این صورت  )(1   .کدام است .
1 (}{1−R    2( R        3( }{1        4( }{0−R  
  

)()},,(),,(),,(),{( با فرض اینکه -86 14433221=xf  در این صورت ))(( 3ffof   .کدام است −
1(6-       2(3-        3(3        4(6  
  

22 برد تابع -87 +−= xxf   .کدام است )(
1 (R      2 (],( 2−∞      3( ),[ +∞2      4 (],( 2−−∞  
  

 در تابع -88
mx

mxxf
−
−

= 4
12 در این صورت حاصل f(-2)=f(2)اگر )(1 +m کدام است .  

1 (2      2 (3        3 (4    4(5   
  

axxxfشاگر دامنه ی تابع -89 ++=  . کدام استaحدود  برابر تمام اعداد حقیقی باشد در این صورت  )(42

1 (4>a      2( 2≥a      3( 4<a      4  (4≥a  
  

2352 اگر -90
1

xx
xf

++
 .در این صورت دامنه آن کدام است   )(=

1 (R      2  (},{ 3
21 −−−R    3( },{ 3

21−R      4( }{1−R  
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 بسمه تعالی
  1390 اسفند –حله استانی های شاخه فنی وحرفه ای مر عملی هنرجویان هنرستان -دوره مسابقات علمی یازدهمین

    :نام پدر    :نام خانوادگی   :نام
  : شماره صندلی  :نام هنرستان  معدن  :رشته تحصیلی



  وزارت آموزش و پرورش
  ..........................آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملی یازدهمین
  1390اسفند  –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  
  

  معدن :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 70 :مدت آزمون عملی          12/1390 /17: تاریخ برگزاری
  

  نمره 20 :جمع بارم            سوال 3:تعداد سئوال

  : 1کار عملی شماره 
  )معدن-عمومی(نقشه برداری 



 

  مرحله استانی -ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانیازدهمین 
  دقیقه 70:   زمان  )معدن-عمومی(نقشه برداری  :کار عملی  معدن: رشته

 بارم  سواالت
  ترازیابی تدریجی  -1
  . ییدبا توجه به نقاط ابتدایی وپایانی نقاط کمکی را انتخاب نما-1-1
  . جدول تنظیم و اطالعات را ثبت نمایید -2-1
  . متر ارتفاع نقاط کمکی و نقطه پایانی را به دست آورد) A )1420ارتفاع نقطه  -3-1

 )دقیقه 30(
  برداشت  -2
  . چهار نقطه تعیین شده را با توجه به شمال محلی برداشت نمایید -1-2
  . ایج ثبت شودزاویه خوانی به روش کوپل انجام شود و نت -2-2
  . با استفاده از روش قطبی با مقیاس دلخواه نقاط برداشت شده را ترسیم نمایید -3-2

 )دقیقه 30(
  برداشت مستقیم  -3
  . متر در نظر بگیرد 1420ارتفاع نقطه ای که دوربین قرار دارد را  -1-3
  . ارتفاع دوربین را به دست آورد -2-3
  . نماید پیدا 1420دو نقطه با ارتفاع  -3-3

 )دقیقه 10(
  
  
  
  
  
  

 موفق باشید

  
6  
  
  
  
  
8  
  
  
  
6  
  
  

  20 جمع 
  



  وزارت آموزش و پرورش
  ..........................آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان یازدهمین
  1390ند اسف –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  
  

  معدن :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 35: مدت آزمون عملی          12/1390 /17: تاریخ برگزاری
  

  نمره 15 :جمع بارم          سوال 4: تعداد سئوال

  : 2کار عملی شماره 
  علوم زمین و آزمایشگاه



 

  مرحله استانی -ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانیازدهمین 
  دقیقه 35:   زمان  علوم زمین و آزمایشگاه :کار عملی  معدن: رشته

 بارم  سواالت
  )قطب نما(کار با کمپاس  -1
  . دیامتداد شمال مغناطیسی را تعیین نمای-1-1

 )دقیقه 3(
  . دیرا تعیین نمایEN37امتداد  -2-1

 )دقیقه 3(
  ....)جدول و -دیوار-الیه. (دیامتداد یک عارضه را مشخص نمای -3-1

 )دقیقه 3(
  . دید بخوانیک شیب را اندازه گیری نماید و شیب را بر حسب درجه و درص -4-1

 )دقیقه 3(
  ) اروپایی-روش روسی. (دیاز یک نقطه به نقطه ی دیگر قراولروی نماید و گرارا تعیین نمای -5-1

 )دقیقه 3(
 

  
  .)مورد کافی است 4. (دیتجهیزات عملیات صحرایی را نام ببر -2

 )دقیقه 2(
  )استفاده از قطب نما. (دیخاصیت مغناطیسی کانی ها معلوم کن -3

 )هدقیق 3(
  . دیرا با مقوا بساز) کوبیک(سیستم مکعبی  -4

 )دقیقه 15(
  
  

 موفق باشید

  
1  
  
2  
  
2  
  
2  
  
3  
  
  
  
1  
  
2  
  
2  

  15 جمع 
 



  وزارت آموزش و پرورش
  ..........................آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه ی شاخهها دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان یازدهمین
  1390اسفند  –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  
  

  معدن :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 70: مدت آزمون عملی          12/1390 /17: تاریخ برگزاری
  

  نمره 25 :جمع بارم          سوال 5: تعداد سئوال

  : 3کار عملی شماره 
   2و  1کارگاه استخراج 



 

  مرحله استانی -ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانیازدهمین 
  دقیقه 70:  زمان  2و 1کارگاه استخراج : کار عملی  معدن: رشته

 بارم  سواالت
  کار با پیکور -1
  )دقیقه 5(             . دیاجزای پیکور را شناسایی نمای-1-1
  )دقیقه 10(              . دیپیکور را باز و بسته نمای  -2-1
  )قهدقی 10(    .)کندن آسفالت مته مناسب را انتخاب نماید. (دیبا پیکور کار نمای -3-1
  
 .) دیاقدامات قبل از روشن کردن و اقدامات الزم قبل از از خاموش نمودن را انجام ده.(دیکمپرسور را روشن نمای -2

  )دقیقه 5(                
  کار با واگن دریل   -3
    )دقیقه 5(          . دیل را شناسایی نماییاجزای واگن در -1-3
  )دقیقه 5(  .)شن کردن را انجام دهداقدامات قبل از رو. (دیواگن دریل را روشن نمای -2-3
  )دقیقه 5(         . دیبا واگن دریل حرکت جلو و عقب را انجام ده -3-3
  )دقیقه 5(      . دیبوم واگن دریل را در وضعیت های مختلف قرار ده -4-3
  )دقیقه 7(          . دیبا واگن دریل و سیستم حفاری کار کن -5-3

در   -روشن کـردن  -اقدامات قبل از روشن کردن -جل زدن مته. (دیکندر صورت نبودن واگن دریل با پیونجر کار 
  )کار با پیونجر -وضعیت های مختلف قرار دادن

  
                کار با گازسنج آمپولی  -4
  )دقیقه 3(    . دیکپسول را با توجه به منوع گاز انتخاب و در داخل گاز سنج قرار ده -1-4
  )دقیقه 5(              . دیمیزان گاز را تعیین نمای -2-4
  
  چراغ معدنی -5
  )دقیقه 3(      . دینده کاله وصل و باطری را به خود ببچراغ معدنی را ب -1-5
  )دقیقه 2(          . دیاز نور المپ  به طور صحیح استفاده نمای -2-5
  

 موفق باشید

  
2  
2  
2  
  
2  
  
  
2  
2  
2  
2  
2  
  
  
  
  
2  
2  
  
  
2  
1  
  

  25 جمع 
  



  وزارت آموزش و پرورش
  ..........................ورش استان آموزش و پر اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان یازدهمین
  1390اسفند  –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  
  

  معدن :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            گیخانواد نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 32: مدت آزمون عملی          12/1390 /17: تاریخ برگزاری
  

  نمره 20 :جمع بارم            سوال 4:تعداد سئوال

  : 4کار عملی شماره 
  کارگاه تعمیر و نگهداری تجهیزات معدنی



 

  مرحله استانی -ای ی فنی و حرفه های شاخه لی هنرجویان هنرستاندوره مسابقات علمی عمیازدهمین 
  دقیقه 32:   زمان  کارگاه تعمیرات و نگهداری تجهیزات معدنی: کار عملی  معدن: رشته

 بارم  سواالت
  کار با باطری -1
  . دیسه باطری را به روش سری آماده شارژ نمای-1-1

 )دقیقه 5(
  . دیمتصل و دستگاه را راه اندازی نمای باطری ها را به دستگاه شارژ -2-1

 )دقیقه 5(
  . زیاد باشد نشان دهنده چیستحباب در خانه های باطری اگر  -3-1

 )دقیقه 2(
  
  گیربکس  -2
  . دیاجزای گیربکس را شناسایی و کارکرد گیربکس را شرح ده -1-2

 )دقیقه 5(
  
  کالچ  -3
  . دیده حاجزای کالچ و کاربرد کالچ را شر -1-3

 )دقیقه 5(
  
  کابل  -4
  . دینگهداری کابل را انجام ده  ، اقدامات الزم جهتحفاظت از کابل -1-4

 )دقیقه 3(
  . دیحلقه سر کابل را ایجاد نمای -2-4

 )دقیقه 7(
  
  
  
  

 موفق باشید

  
3  
  
3  
  
2  
  
  
  
3  
  
  
  
3  
  
  
  
3  
  
3  

  20 جمع 
 
 
 



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  )معدن-عمومی(نقشه برداری  :کارگاه      معدن :رشته 

  عوامل امتیازآور
 شماره منتخب  
  بارم

                  

                    ترازیابی تدریجی:1سوال

                   1  )تراز بودن(استقرار دوربین 

               1 انتخاب صحیح نقاط

               2 رسم جدول

               2 بدست آوردن ارتفاع نقاط

                    برداشت:2سوال

               5/1 )سانتراژ(استقرار دوربین روی دستگاه تعیین شده

               5/1 بدست آوردن فاصله

               2 یه به روش کوپلوزاصحیح خواندن

               3  ترسیم نقشه

                    اشت مستقیمبرد:3سوال

               2 بینراستقرار دو

               1 پیدا کردن ارتفاع دوربین

               3 استفاده از فرمول و پیدا کردن  نقاط

                   20 جمع کل

 مهر و امضاء رئیس حوزهضاء                                        امضاء                                    ناظر ام و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  علوم زمین و آزمایشگاه: کارگاه      معدن: رشته 

  عوامل امتیازآور
 شماره منتخب  
  بارم

                  

                    کار با کمپاس: 1سوال 
               1 عیین امتدادت

               N37E 1امتدادلروی  در جهتوقرا
               N37E 1خواندن عقربه و تعیین امتداد

               1 ...)دیوار، جدول و(گذاشتن صحیح کمپاس در کنار
               1 خواندن زاویه

               1 گذاشتن صحیح کمپاس روی سطح شیب دار
               1 خواندن شیب

               2 قراولروی صحیح
               1 خواندن زاویه

                     :2سوال
               1 )25/0هر مورد(هر کدام از تجهیزات

                     3سوال 
               1 قرار دادن کمپاس در کنار کانی ها و توجه به انحراف کمپاس

               1 مشخص کردن کانی هایی که عقربه منحرف می شود
                     4سوال 

               1 مقوااندازه گیری صحیح و بریدن
               1 چسباندن صحیح

                   15  جمع کل

 رئیس حوزه مهر و امضاء   امضاء                                    ناظر امضاء                                      و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  IIو  Iکارگاه استخراج : کارگاه      معدن: رشته 

  عوامل امتیازآور
 شماره منتخب  
  بارم

                  

                    کاربا پیکور:1سوال
               2 )25/0هرمورد(مورد8اجزای پیکور 

               1 بازکردن پیکور
               1 بستن پیکور

               5/0 اتصال شیلنگ به پیکور
               5/0 درست انتخاب کردن مته و کار کردن
                    کمپرسور: 2سوال
               1 انجام اقدامات جهت روشن کردن

               1 انجام اقدامات جهت خاموش کردن
                     واگن دریل: 3سوال

               2 )25/0هر مورد(مورد8ای واگن دریلاجز
چک کردن باطری و روغن موتور دیزلی(اقدامات الزم جهت روشن کردن

  5/0هر مورد ... ) و
2  

 
                

               1 استفاده صحیح از اهرم ها
               1 واگن دریلجلو و عقب کردن
               1 انتخاب اهرم ها

               1 با اهرم ها کار
               1 استقرار واگن دریل

               2 چال زدنتنظیم بوم برایوواگن دریلاستقرار 

 رئیس حوزه مهر و امضاءامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  IIو  Iکارگاه استخراج : کارگاه      معدن: رشته 

  عوامل امتیازآور
 شماره منتخب  
  بارم

                  

                    کار با گاز سنج آمپولی: 4سوال 

                   5/1  انتخاب کپسول صحیح

                   1  ده کردن کپسولآما

                   5/1 استفاده از گازسنج و خواندن درصد گاز

                    چراغ معدنی: 5سوال 

                   1 نصب صحیح چراغ با کاله

                   1 نصب باطری به کمربند

                   5/0 استفاده از نور ضعیف

                   5/0  استفاده از نور جهت کار

                   25  جمع کل

                     

                     

                     

 رئیس حوزه مهر و امضاءامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  کارگاه تعمیر و نگهداری تجهیزات معدنی: کارگاه      معدن: رشته 

  عوامل امتیازآور
 شماره منتخب  
  بارم

                  

                    کار با باطری: 1سوال 
               1 استفاده از کابل یا سیستم جهت اتصاالت

               2 نصب صحیح باطری به هم
               1 ها به شارژاتصال باطری

               2 انتخاب ولتازژ مناسب و شارژ کردن
               2 نگاه کردن داخل خانه ها و در صورت زیاد بودن حباب علت را تعیین نماید

                    گیربکس : 2سوال 
               3 )5/0هر مورد(مورد6اجزای گیربکس

                     کالچ: 3سوال 
               3 )5/0هر مورد(مورد6اجزای کالچ 

                     کابل : 4سوال 
               1 استفاده از دست کش

               1 روغنکاری صحیح کابل
               1 استفاده از بست مناسب

               2 بستن بست ها و ایجاد حلقه

                   20 جمع کل

 رئیس حوزه مهر و امضاءامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2نگرو امضاء                             آزمو 1آزمونگر



  عملی  هنرجویان –دوره مسابقات علمی  یازدهمین
  ای مرحله استانی حرفه های فنی و هنرستان

  معدن : رشته 
، 2و1کارگاه استخراج ، علوم زمین و آزمایشگاه، )معدن-عمومی(نقشه برداری  : تجهیزات مورد نیاز آزمون عملی رشته  و ابزار

  کارگاه تعمیر و نگهداری تجهیزات معدنی

  مالحظات  تعداد  فنی مشخصات   یا تجهیزات ابزارنام   ردیف
    6   ترازیاب   1
    6    میر یا شاخص    2
    6    تئودولیت    3
. برای هر هنرجو تهیه شود  6    وسایل ترسیم رسم   4

، A4خط کش، نقاله، کاغذ (
  )مداد، پاک کن، تراش

    6    کمپاس   5
- چسب- قیچی-مقوا  6

  خط کش-مداد
از هر کدام به تعداد   6 

  هنرجویان
    1    پیکور   7
   متر 20   شیلنگ و اتصاالت   8

    1  کمپرسور   9
    1  نجروپی دریل یا واگن  10
    1  چراغ معدنی  11
    1  گاز سنج آمپولی   12
    V 12   3 باطری  13
    1  باطری  رشارژ  14
    1  گیربکس برش خورده   15
    1  کالچ باز شده   16
    متر 10   کابل  17
    6  اتصاالت برای قالب کابل   18
    Kg 1  گریس   19

  


