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

  متوسطه معاونت آموزش
  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملی دهمینیاز

  1390 اسفند–مرحله استانی 
  )هماهنگ کشوریاجرای (

  :رشته ون تئوری دروس تخصصیهای آزم سئوال

  
  

  :                     کد شرکت کننده:                                                                                 خانوادگی نام و نام       
  

  دقیقه 90: سخگویی زمان پا                   90: تعداد سئوال                           02/12/1390: تاریخ برگزاری 
  

  .باشد می ممنوعاستفاده از ماشین حساب : 1تذکر 
  .آزمون نمره منفی دارد : 2تذکر 

  مواد آزمون و تعداد سئوال
  تا شماره  از شماره  تعداد سئوال  مواد آزمون

  10  1  10  مبانی نقشه برداری

  20  11  10  )نقشه برداری(هندسه 

  40  21  20  نقشه برداری عمومی و عملیات نقشه برداری عمومی

  50  41  10  روشهای تعیین موقعیت

  60  51  10  فتوگرامتری مقدماتی

  70  61  10  کاربرد رایانه در نقشه برداری

  75  71  5  2کارگاه محاسبه و ترسیم 

  80  76  5  های نقشه برداری روشهای کنترل و تنظیم دستگاه

  90  81  10  3ریاضی 
  

 

 نقشه برداری



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

  مبانی نقشه برداری        
  کدام عارضه، نمونه ای از عوارض نامرئی سطح زمین می باشد؟- 1

  منحنی میزان-4    جاده ها-3   شهرها -2    پستی و بلندی ها -1
 

  پایه گذار نقشه برداری جدید در ایران که بود؟-2
  نجم الدوله-4    بغایری-3    دکتر حسابی -2      امیرکبیر -1
  

  .است.......... از کاربردهای نقشه برداری  »ای فرهنگیصدور مجوز ساخت واحده« -3
  شهری-4    مهندسی-3    زمین شناسی-2      کاداستر- 1
  

  می باشد؟ »تلفیق با اطالعات دیگر  «کاربرد کدام گزینه -4
  پیش پردازش کردن داده ها-2      ودجمع آوری داده ها از نقشه های توپوگرافی موج- 1

  ردهر سه مو-4            پردازش داده ها-3
  

  است؟ GPSوظیفه کدام بخش اصلی  »ارتباط و بررسی سیستم و ارانه اطالعات مربوط با  موقعیت ماهواره ها «-5
  بخش کنترل و کاربر-4    بخش کاربر-3    بخش کنترل-2    بخش فضایی- 1
  

  چیست؟ GISانتظار و وظیفه از یک سیستم رایانه - 6
  نشان دادن جواب درست-2          روش رسیدن به جواب درست- 1

  هر سه مورد-4          چاپ کردن جواب درست-3
  

  است؟ نادرستکدام مورد - 7
  است ئیمرنا 45/0اشعه با طول موج  -2        است ئینامر 30/0اشعه با طول موج - 1

  مرئی است 77/0اشعه با طول موج -4        مرئی است 50/0اشعه با طول موج  -3
  

  ردیاب ها به چه طریق ارقام را ثبت می نمایند؟-8
  هر سه مورد-4    ثبت فاصله ای-3    ثبت زمانی-2     ثبت نقاط- 1
  

  .می باشد..... جهت ) تین(تشکیل شبکه نامنظم مثلثی- 9
  محاسبه تغییر شیب-2            فرم زمین تعیین- 1

  درون یابی-4          محاسبه حجم عملیات خاکی-3
  

  .شود استفاده می.......... از  دی و بادهای خورشیدر نقشه برداری فضایی و نجومی، برای تصویر کردن میدان های مغناطیسی -10
    GISنرم افزارهای -GPS            2نرم افزارهای  - 1

  رصد کردن-4            نمودارهای خاص-3
  

  )نقشه برداری(هندسه
  .نام دارد........ گزاره ای که درستی آن را بدون اثبات می پذیریم -11

    استدالل-4      قضیه-3      برهان-2      اصل - 1
  

  .می گویند.......... را  زاویه بین دو نیم صفحه-12
  وجه فرجه-4                    اندازه فرجه  -3    زاویه فرجه-2    مسطحه فرجه- 1



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

 ها چند متر است؟Xمتری روی محور  40در شکل زیر تصویر امتداد - 13

  
  1 -20      2-2√20      3-3√20        4-3√20 -  

  
 .)کلیه اعداد برحسب متر هستند(کدام گزینه است؟ Xدر شکل زیر مقدار -14

  
  1 -33/1      2-2      3-4        4-6  

  
 .)اعداد روی شکل بر حسب متر هستند(؟در شکل زیر چند متر است MNطول -15

  
  1 -12      2-15      3-18        4-20  

  
  اشد، مختصات قطبی آن نقطه کدام گزینه است؟ب) -2و0(اگر مختصات قائم الزاویه ای نقطه ای -16

  1 -)º 0  (-2    )-2وº 0  (-3    ) 2وº 180  (-4      )-2وº 180  2و (  
  

 .)نیم دایره می باشد ACو کمان  بر حسب متر هستند ، مختصات رئوساعداد روی شکل(مساحت شکل زیر چند متر مربع است؟-17

  
1 -½×π×25+500        2-½×π×625+600 

    3-½×π×25+600        4-غیرقابل محاسبه  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

اعداد روی شکل بر حسب متر مترو  1دو قاعده جسم موازی و دوایری به شعاع (چند متر مکعب است؟ جسم هاشورخوردهدر شکل مقابل حجم -18
 .)هستند

  
1 -π2      2-π3      3-π4      4-π5  
  

 درجه قرار دارد، چند متر است؟ 45متر مقابل به زاویه محاطی  10به شکل کمانی از دایره به شعاع طول قوسی از مسیر را که -19

1 -¼×π×10    2-π×5      3-¼×π×15    4-غیرقابل محاسبه  
  

  در بیضی کدام پارامتر را محاسبه می کند؟    رابطه  -20
  تخروج از مرکزی-4    فشردگی-3    نیم قطر بلند-2    نیم قطر کوچک- 1
  

  نقشه برداری عمومی و عملیات نقشه برداری عمومی  
  متر، قرار گیرد؟ 51/897به طول  3درجه ) بر حسب میلی متر(کدام گزینه می تواند به عنوان مقدار مجاز خطای عملیات ترازیابی -21

1 -  11      2-12      3-359      4-360  
  

  .می گویند............. سیر را فصل مشترک یک صفحه قائم فرضی با سطح زمین در امتداد عمود بر م- 22
  پروفیل تیپ-4    پروفیل عرضی-3    پروفیل طولی-2      پروفیل- 1
  

  چیست؟  CONTOUR  INTERVALمفهوم - 23
    منحنی میزان-2              تسطیح- 1

  فاصله ارتفاعی منحنی تراز -4              درون یابی - 3       
 

شه بردار کنترل ارتفاع منطقه با توجه به سطح پروژه و نقشه های اجرایی می درحین اجرای تسطیح و عملیات خاکبرداری و خاکریزی، وظیفه نق-24
  .از نقاط شبکه امکان پذیر است............. این کار توسط ترازیابی. باشد

  ماهواره ای-4    هندسی-3      مداوم-2      دیجیتال- 1
  

 درجه چند رادیان است؟ 25-270

        1-½×π      2- π      3- π×2      4-½×π×3  
  

  .است......... »  e « در این رابطه. می باشدزاویه افقی مربوط به رابطه بین حالت دایره به چپ و دایره به راست   FR=FL±180+e   رابطه- 26
  خطای کلیماسیون لمب قائم-2        خطای کلیماسیون لمب افقی- 1  
  جمع جبری خطاهای اندازه گیری -4        جمع جبری خطاهای محاسباتی -3  

  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

      وط به چیست؟زیر مرب رابطه - 27

 
  زاویه افقی حاصل از کوپل-2          زاویه قائم حاصل از کوپل- 1  
  انحراف کلیماسیون لمب افقی-4        انحراف کلیماسیون لمب قائم-3  

  
28-EDM چیست؟  

      نمای سه بعدی-2      فاصله یاب الکترونیکی- 1                            
  فاصله یاب مایکروویو-4        اپتیکی فاصله یاب- 3       

  
  .سانتی متر است....... تا ..... در فاصله یاب های مایکروویو طول امواج ایجاد شده بین - 29

  5/2تا  3/0-4    25تا  20-3     30تا  3-2     3تا  3/0- 1  
  

  .می گویند.........  فاصله بین مرکز انعکاس امواج و امتداد شاقولی را -30
  فاصله کانونی-4    انعکاس منشور-3    کز انعکاس منشورمر-2    ثابت منشور- 1  

  
  .استفاده می شود.......... در زمین های ناهموار با شیب زیاد، برای تعیین موقعیت ارتفاعی از - 31

  GPS-4    مثلثاتی-3    ماهواره ای-2    هندسی- 1  
  

  .است......... اسکلت اصلی یک پروژه نقشه برداری - 32
    ه نقاط مبناییشبک-2      شبکه نقاط بنچ مارک- 1  
  نقاط کنترل-4        نقاط بنچ مارک-3  

  
  .نام دارد........ ها در جهت عقربه های ساعت می سازد  Yکوچکترین زاویه ای که یک امتداد با محور - 33

  هیچکدام-4    زاویه حامل-3    آزیموت-2    ژیزمان- 1  
  

  است؟چند گراد  ABباشد، ژیزمان  B=(200 , 200 )و  A (200 , 100)= اگر مختصات-34
  1 -300      2-200      3-100      4-0  

  
  در چه مواقعی مثلث بندی به پیمایش ارجحیت پیدا می کند؟-35

  پروژه های میکروژئودزی-2    تعیین نقاط کنترل در پروژه های بزرگ  - 1
  هر سه مورد-4        اراضی جنگلی-3
  

  در کارهای عمرانی قابل قبول است؟) دقت پیمایش ( کدام خطای نسبی - 36
  1 -1:500      2-1:6000    3-1:600      4-1:4000  

ثانیه گرادی باشد، چند کوپل  20ضلعی، زوایا با تئودولیتی که دقت زاویه ای آن  12برای رسیدن به دقت زاویه ای یک دقیقه گرادی در پیمایش - 37
  باید قرائت شود؟

  1 -1      2-2      3-3      4-4  
  

 .انجام می شود تکرارمرتبه ...... یه خوانی را  تا زاو) تشریح شده در کتاب درسی( DT-160دستگاه تئودولیت دیجیتال -38

  نامحدود-4      3-9      2-6      3- 1  
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

  چیست؟) تشریح شده در کتاب درسی( DT-160در دستگاه تئودولیت دیجیتال   S.Oعملکرد کلید - 39
  پیاده سازی طول مشخص-2      ایجاد اندازه گیری انحرافی- 1  
  تغییر واحد طول-4      نمایش موج خروجی-3  

  
  چه عملیاتی انجام می شود؟ )تشریح شده در کتاب درسی( Etrex Vista دستی  GPSدر   click  stickفشار طوالنی کلید با - 40

  ثبت نقطه اتوماتیک-2        روشن و خاموش- 1  
  هیچکدام-4        فهرست گزینه ها-3    

  
  روش های تعیین موقعیت  

  .یین می گردداز طریق عمق یاب صوتی تع........... در نقشه برداری آبی، -41
1-X  ,  H   2-Y   ,   H  3-X   ,  Y  ,  H  4-H  
 

  اولین بار کدام دانشمند نظریه مسطح بودن زمین را رد کرد؟-42
  ارسطرخس-4    اراتستن -3    فیثاغورث-2    وسنیپارم- 1
  

  کدام پارامتر بیضی، رابطه بین شعاع استوایی و قطبی بیضوی می باشد؟-43
  خروج از مرکزیت-4    فشردگی-3    نیم قطر کوچک-2    نیم قطر بلند- 1
  

  کاربرد اصلی کدام سیستم مختصات، در تعیین موقعیت ماهواره ها و اجرام سماوی نسبت به زمین می باشد؟-44
  UTM-4    زمین مرکز-3    ژئودتیک-2      محلی- 1
  

  ، در انتقال سیستم مختصات متعامد دوبعدی چیست؟ (X0 , Y0)نقش - 45
  نتقالا-4    مقیاس-3      دوران-2    جابجایی- 1
  

  .استوانه بر نصف النهارات مماس می شود........... در سیستم تصویر -46
  ترانسورس مرکاتور-4    مرکاتور-3    صفحه ای-2      المبرت- 1
  

  در کدام روش انتقال مختصات نسبی، طول ها نسبت به اثرات اتمسفریک تصحیح می شوند؟-47
  طع دو طولتقا-4    مثلث بندی -3    سه ضلع بندی -2  پیمایش حلقوی بسته- 1
  

  .تقسیم می گردد 1:250000برگ نقشه ............... هر برگ نقشه یک میلیونیوم به - 48
1 -4      2-8      3-12      4-16  
  

  .................... .مقیاس ترسیمی محل و موقعیت -49
  .قسمت پایین و سمت چپ نقشه می باشد-2      .تگی به قطع و فضای حاشیه نقشه داردبس - 1

  .قسمت پایین و وسط نقشه می باشد-4      .سمت راست نقشه می باشدمت پایین قس -3    
  

  .است............... ،  1:50000فاصله خطوط شبکه در نقشه های -50
  دقیقه 15-4    دقیقه 10-3    متر1000-2    متر 10000- 1
  
  

  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

  فتوگرامتری مقدماتی  
  .است............ و  ...............  فتوتئودولیت ترکیبی از -51

  زاویه یاب یک ثانیه ای-دوربین عکسبرداری هوایی-2    زاویه یاب یک دقیقه ای- دوربین عکسبرداری هوایی- 1
  زاویه یاب یک ثانیه ای-دوربین عکسبرداری زمینی-4    زاویه یاب یک دقیقه ای-ری زمینیدوربین عکسبردا-3    

  
  .استفاده می شود......... چاپ می شود و از آن نیز برای تعیین  ..........فاصله کانونی دوربین عکسبرداری هوایی بر حسب میلی متر در -52

  مشخصات دوربین –حاشیه عکس -2      مشخصات دوربین –گوشه کنار چپ عکس - 1
  مقیاس عکس هوایی –حاشیه عکس -4      مقیاس عکس هوایی –گوشه کنار چپ عکس -3    

  
  از کدام نوع عکس، به آسانی، نقشه تهیه می شود؟-53

  عکس مایل با میل کم-2            عکس قائم- 1
  هر سه مورد-4          عکس مایل با میل زیاد-3
  

  ................... .در محاسبه مختصات زمینی به کمک مختصات عکسی عکس قائم، مختصات زمینی هر نقطه عبارتست از - 54
  حاصلضرب مختصات عکسی در معکوس مقیاس نقطه  -2      حاصلضرب مختصات عکسی در مقیاس نقطه- 1

  معکوس فاصله کانونیحاصلضرب مختصات عکسی در -4      حاصلضرب مختصات عکسی در فاصله کانونی -3    
  

  .می گویند......... ، زاویه ای را که تحت آن چشم، جسمی را می بیند- 55
  فاصله تقارب-4    قطر ظاهری دید-3    زاویه تقارب-2  قدرت تفکیک چشم- 1
  

  است؟ صددرچند ویر بپردازد، حداکثر اختالف مقیاس دو عکس جهت برجسته بینی در صورتی که فتوگرامتریست مدام به مشاهده تصا-56
1 -10      2-5      3-20      4-15  
  

  کدام گزینه صحیح می باشد؟-57
  .پاراالکس هر نقطه را می توان به کمک یک خط کش معمولی اندازه گیری کرد- 1

  .میلی متر است 75تا  55تغیر و از در استرئوسکوپ جیبی فاصله ابتدای یک عدسی تا انتهای عدسی دیگر م-2    
  .در استرئوسکوپ جیبی فاصله بین نقاط مشابه از دو عکس می تواند بیشتر از فاصله باز چشم باشد-3    
  هر سه مورد-4    

  
  .استفاده می شود........... در فتوگرامتری معموالً از روش برجسته بینی با - 58

  متنافر-4    موازی-3    متقاطع-2    متقارب- 1    
  

  متر می باشد، مقیاس عکس کدام است؟ 1500سانتی متر و ارتفاع پرواز  15صله کانونی دوربین عکس برداری فا-59
    1 -1:1000    2-1:10000    3-1:10      4-1:100  

  
  اگر اثر مربوط به جابجایی ناشی از تیلت و ارتفاع در روی عکس حذف شود، عکس حاصل چه نام دارد؟-60

  2و  1گزینه -4    ارتوفتو-3    ترمیم یافته-2    معادل قائم- 1    
  
  کاربرد رایانه در نقشه برداری  

  چه رابطه ای نوشته می شود؟»  4تقسیم بر  2به توان  5« جهت محاسبه حاصل ،  EXCEL نرم افزار در-61
  هر سه مورد-4    ))=5 ^ 2/(4(-3    )=5 ^ 2/(4  -2     =5 ^ 4/2 - 1
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

  در فرمول ، آدرس این خانه چگونه نوشته می شود؟ E5برای ثابت نمودن مقدار خانه ،  EXCELدر نرم افزار - 62
    1-$ E 5 $  2-$ E $ 5   3-$ $ E 5   4-  E 5 $ $  

 
  ، کدام صفحه، نحوه نوشته های داخل خانه و جهت آن را تنظیم می کند؟ EXCELدر نرم افزار - 63

    1-Number  2-Font   3-Alignment  4-Format Cells  
 

  میلی متری کدام رابطه نوشته می شود؟ 20کیلومتری با دقت کیلومتری  2اسبه حداکثر خطای مجاز ترازیابی جهت مح، EXCELدر نرم افزار -64
    1-=20 * sqr(2)  2-=2*sqr(20)  3-=20* sqrt(2)  4-=2 *sqrt (20)  

 
  ، جهت ترسیم پروفیل طولی کدام ستون ها انتخاب می شوند؟EXCELدر نرم افزار -65

  ارتفاع- فاصله-2        ارتفاع-فاصله-نقطه- 1    
  ارتفاع- کیلومتراژ-4        ارتفاع-کیلومتراژ-نقطه-3    

  
  ، کدام مختصات زیر، مختصات قطبی مطلق می باشد؟ Auto CADدر نرم افزار -66

   º 30 < 20 @    4-º 30 < 20-3    @ 20و  30-2    20و  30- 1    
 

  د؟کدام فرمان ترسیم را اجرا می کن polylineدستور  ، Auto CADدر نرم افزار -67
  چندضلعی-4    نیم خط-3    خطوط چندگانه-2    چندخطی- 1    

  
  ، ویرایش طول کمان ها با کدام دستور انجام می شود؟ Auto CADدر نرم افزار -68

    1-stretch  2-lenghthen  3-extend  4-trim  
  

  می باشد؟ Alignment، جهت ترسیم کدام نقشه نیاز به ایجاد و معرفی  Auto CAD civil 3d 2010در نرم افزار -69
    نقشه توپوگرافی -2        نقشه پروفیل طولی - 1    
  هر سه مورد-4          نقشه مسطحاتی-3    

  
چه فرمانی  contour smoothing، قسمت  contoursصفحه و در  surface style،در پنجره  Auto CAD civil 3d 2010در نرم افزار -70

  را اجرا می کند؟
    تراز فاصله منحنی-2          نرمی منحنی تراز- 1    
  تغییرات منحنی تراز-4        جزنیات منحنی تراز-3    

  
  2کارگاه محاسبه و ترسیم    
  

 مربوط به چه ارتفاعی می باشد؟) که به روش تقریبی رسم شده است(منحنی تراز زیر -71

  
  هیچکدام-4      3-99      2-97      96- 1    



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

گراد می باشد، زاویه زنیتی  55/4گراد و زاویه شیب آن امتداد در حالت دایره به راست،  5/95ه چپ زاویه زنیتی امتدادی در حالت دایره ب- 72
  حاصل از کوپل قائم چند گراد است؟

    1 -475/245    2-475/90    3-475/225    4-475/95  
  

نقطه دوم مستقر شده است، اعداد روی طول افقی بین دو نقطه ، دوربین روی نقطه اول و شاخص روی برای اندازه گیری  در روش استادیمتری- 73
له افقی بین دو نقطه چند متر اصف. درجه قرائت شده اند 180درجه و زاویه افقی  90و زاویه زنیتی  0050و  0100شاخص برای تارهای باال و وسط 

  است؟
    1 -0      2-5      3-10      4-100  

  
  چند درجه است؟   EDیزمان امتداد می باشد، ژ  S50 Eبر حسب گراد برابر با  DEزاویه حامل امتداد -74

    1 -135      2-150      3-315      4-350  
  

جدول، قسمتی از جدول پیمایش می باشد و  ژیزمان بر حسب گراد و طول بر حسب متر می (ایستگاه آخر چند متر است؟ Yدر جدول زیر مؤلفه -75
 ).باشد

  

 X Y )گراد(ژیزمان  )متر(طول  ایستگاه

S1     100 200 
110 0 

S2     
78/5 300 

S3     
    

 
   1 -310   2-210   3-378/5   4-278/5  

 

  های نقشه برداری کنترل و تنظیم دستگاه  
  جهت کنترل باتری توتال استیشن، برای دفعه اول چه مدت دستگاه شارژ می شود؟-76

  ساعت 8-2        ساعت 6 - 1
  .غیر فعال شود تا وقتی که چراغ چشمک زن، -4        ساعت 3-12    

  
  گردید؟) تشریح شده در کتاب درسی(از طریق کدام مورد می توان وارد برنامه های اجرایی توتال استیشن تاپکن - 77

    کلید منوی برنامه ها-2          کلید اجرایی- 1
  H-BZکلید -4          کلید پروگرام-3    

  
روش، می توان به یک نقطه واضح عالمت گذاری شده روی دیوار در یک » عمود بودن محور نشانه روی بر محور چرخشی دوربین« جهت تنظیم -78

  .متر در ارتفاع دستگاه نشانه روی کرد...... به فاصله تقریبی 
1 -5      2-10      3-100      4-200  
  

  .استفاده می شود........ در تارهای روی صفحه شیشه تلسکوپ زاویه یاب، از تار قائم جهت -79
    زاویه قائمقرائت -2        قرائت زاویه افقی- 1

  تاکئومتری-4        قرائت زاویه افقی و قائم-3    
  

  از ویژگی های سالم بودن کدام ابزار است؟» .در محل اتصاالت قطعات حالت لقی نداشته باشد« - 80
  ژالن -4      متر-3    صشاخ -2      سه پایه- 1



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

  3ریاضی 
  : مبدأ مختصات برابر است با ها باشد در این صورت فاصله ی این نقطه ازyروی محور(b+3,b-1)اگر نقطه ی)81

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

Aدر این صورت مرکز بازه ی =Bو =Aاگر) 82 B کدام است.  
1(1          2(2                3(3                  4(4  
  

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

  .کدام است f(256)در این صورت =f(x)اگر)84
1(6        2(8              3(6-           4(8-  
  

  .کدام استدر این صورت  =g(x)و =f(x)اگر )85
1  (R-              2  (R                3(             4(R-  
  

  .کدام است(3)(fof-f)در این صورت  =fبا فرض اینکه )86
1(6 -           2(3-           3(3               4(6  
  

  .کدام است -=f(x)برد تابع)87
1(R                      2(               (3(            4(      (  

           

  . کدام است + 1در این صورت حاصل f(-2)=f(2)اگر =f(x)در تابع) 88 
1 (2                   2  (3                 3  (4             4(5              
  

  . کدام است a برابر تمام اعداد حقیقی باشد در این صورت حدود  =f(x)اگر دامنه ی تابع )89
1 (a                2(a              3 (a              4(a  
 

  .در این صورت دامنه آن کدام است  =f(x)اگر )90
1(R        2  ( }R—              3( }R-{1,              4(R-{1}  

  



  
4 3  2  1    4  3  2  1    4  3  2  1    4  3  2  1     

تذکر 
 :

استفاده از ماشین حساب در آزمون مجاز 
ن

می باشد
  .

در ضمن 
جواب های غلط

 
نمره منفی دارد 
.  

91   61  31  1  
92   62  32  2  
93   63  33  3  
94   64  34  4  
95   65  35  5  
96   66  36  6  
97   67  37  7  
98   68  38  8  
99   69  39  9  
100   70  40  10  
101   71  41  11  
102   72  42  12  
103   73  43  13  
104   74  44  14  
105   75  45  15  
106   76  46  16  
107   77  47  17  
108   78  48  18  
109   79  49  19  
110   80  50  20  
  21  51 81   دراین کادر چیزی ننویسید
    پاسخ صحیح
    پاسخ غلط
    سفید

    نمره نهایی
  

 82  52  22  
 83  53  23  
 84  54  24  
 85  55  25  

   86  56  26  

   87  57  27  
 88  58  28  

  
 89  59  29  
 90  60  30   
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  1390 اسفند ماه –رفه ای مرحله استانی دوره مسابقات علمی وعملی هنرجویان هنرستانهای شاخه فنی وح یازدهمین

    :نام پدر   :نام خانوادگی   :نام
  : شماره صندلی     نقشه برداری :رشته تحصیلی 



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

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

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

  
  
  
  
  
  

  نقشه برداری:رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه   130 :  مدت آزمون عملی                                            12/1390/ 17  : تاریخ برگزاری 
  

  نمره  25:   جمع بارم                                                                2  : تعداد سئوال 
  
  
  
  
 
 

  : 2کار عملی شماره 
 عمومی عملیات نقشه برداریکارگاه                  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
  

  عملیات نقشه برداری عمومی
  

  ».هنرجوی محترم نوشتن رابطه و راه حل برای مسائل الزامی و دارای نمره می باشد«
  :ایستگاهی که روی زمین تحویل گرفته اید، مطلوبست 3با توجه به   
  

 .)ییدترازیابی را مجاز فرض نمابست خطای (.ایستگاه 3 تصحیح شده ترازیابی ایستگاه ها و محاسبه ارتفاع - 1

 .دستی دریافت کنید GPSارتفاع ایستگاه اول را از  -

 .شروع ترازیابی از ایستگاه اول باشد و به همین ایستگاه پایان یابد -

 )دقیقه 45 -نمره 10( .استقرار باشد 3حداقل استقرار ترازیاب، در عملیات  -

  
 

 .یمایش حلقوی بستهمشاهده و جمع آوری اطالعات الزم جهت محاسبه مختصات سه ایستگاه با روش پ -2

 .دستی دریافت کنید GPSمختصات ایستگاه اول را از  -

 .آزیموت امتداد اول را با قطب نما مشاهده و یادداشت نمایید -

جدول کوپل را تشکیل و زوایای افقی حاصل از کوپل را محاسبه و وارد (.زوایای افقی را با تئودولیت دیجیتال با یک کوپل قرائت نمایید -
 .)جدول پیمایش کنید

 .فواصل بین ایستگاه ها را با توتال استیشن برداشت کنید -

ا و محاسبه مختصات بقیه ایستگاه هنیاز به حل جدول پیمایش .(جدول پیمایش را تشکیل داده و اطالعات زمینی برداشت شده را وارد کنید -
 )دقیقه 85 -نمره 15( .)نیست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    



  
  
  

  عملیات نقشه برداری عمومی: نام درس 
  

  نام وسایل مصرفی مورد نیاز 
  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  مقدار/تعداد نام ماده ویاجنس ردیف

 A4 10 کاغذ 1
   10 میخ فوالدی 2
   1 اسپری رنگ 3
     
     

  .ازای یک هنرجو در نظر گرفته شده است بهوسایل فوق : توضیحات ضروری 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  عملیات نقشه برداری عمومی:نام درس 
  

  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار
  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

1 GPS1 دستی   
   1 ترازیاب 2
   1 سه پایه 3
   1 شاخص 4
   1 توتال استیشن 6
   1 منشور و ژالن مخصوص منشور 7
   1 تئودولیت دیجیتال 8
   2 ژالن 9

   1 قطب نما 10
   1 تراز نبشی 11
   1 چکش 12
   2 سه پایه ژالن 13
     
     

  
  
  

 .ازای یک هنرجو در نظر گرفته شده است بهوسایل فوق : توضیحات ضروری 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه

  1عملیات نقشه برداری سوال  :کارگاه                                      نقشه برداری:     رشته 
  

  عوامل امتیازآور
  

  شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    نمره1  افتن ارتفاع صحیح ایستگاه اول دستی و ی GPSاستفاده صحیح از 

                    نمره  1  تسلط در استقرار و تراز کردن ترازیاب و هماهنگ بودن ارتفاع دستگاه با قد هنرجو 

                    نمره 5/1  تشکیل جدول ترازیابی و نوشتن مناسب قرائت ها در جدول 
  قرائت مناسب 

  
    نمره 5/0

                

                    نمره 2  صحیح ارتفاعات همراه با روابط و راه حلحل جدول و ت
 .نمره کسر می گردد25/0نمره نفرات بعد هر کدام 1تحویل دادن نهایی کار به شرط صحیح بودن از نظر سرعت نفر اول

                    

                    نمره 5/1  تسلط کامل حین عملیات و سرعت عمل بدون عجله 

                    نمره5/1  ت و محاسبات و جداول و پیش نویس ها مرتب و تمیز بودن عملیا

                      

                      

                    نمره  10  جمع
  

 ء رئيس حوزهخانوادگی و مهر و امضا و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام
 



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  2عملیات نقشه برداری سوال :کارگاه                                      نقشه برداری:     رشته 

  عوامل امتیازآور
  

  شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    نمره1  دستی و یافتن مختصات صحیح ایستگاه اول  GPSاستفاده صحیح از 

                    نمره1  استفاده صحیح از قطب نما و یافتن آزیموت صحیح امتداد اول 

                    نمره75/0  تسلط در استقرار و تراز کردن وسانتراژ زاویه یاب و هماهنگ بودن ارتفاع دستگاه با قد هنرجو

                    نمره 5/1  افقی و نوشتن مناسب قرائت ها در جدول تشکیل جدول کوپل زاویه 

                    نمره 1  قرائت مناسب

                    نمره 5/1  حل جدول و محاسبه زاویه حاصل از کوپل با روابط و راه حل 

                    رهنم75/0  تسلط در استقرار و تراز کردن و سانتراژ توتال استیشن و هماهنگ بودن ارتفاع دستگاه با قد هنرجو

                    نمره 1  قرائت مناسب فواصل افقی 
نیاز به حل پیمایش (تشکیل جدول پیمایش بسته با همه ستون ها و وارد کردن اطالعات زمینی

  نمره 2  .)نیست
  

                

25/0نمره نفرات بعد هر کدام 1تحویل دادن نهایی کار به شرط صحیح بودن از نظر سرعت نفر اول
  .می گردد نمره کسر

  
                

                    نمره 5/1  تسلط کامل حین عملیات و سرعت عمل بدون عجله

                    نمره 2  مرتب و تمیز بودن عملیات و محاسبات و جداول و کروکی و پیش نویس ها

                    نمره 15  جمع
 خانوادگی و مهر و امضاء رئيس حوزه و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر مو امضاء                             نام و نا ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



  »نقشه برداری« رشته »                                عملیات نقشه برداری عمومی  «ریز بارم سواالت عملی درس
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی یازدهمین د

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2  

  م باسالمهمکار محتر
  

  نمره1 ایستگاه اول دستی و یافتن ارتفاع صحیح GPSاستفاده صحیح از 
  نمره1تسلط در استقرار و تراز کردن ترازیاب و هماهنگ بودن ارتفاع دستگاه با قد هنرجو 

  نمره 5/1 تشکیل جدول ترازیابی و نوشتن مناسب قرائت ها در جدول
  نمره 5/0قرائت مناسب 

  نمره 2 همراه با روابط و راه حل اعاتحل جدول و تصحیح ارتف
  .نمره کسر می گردد 25/0 نمره نفرات بعد هر کدام 1به شرط صحیح بودن از نظر سرعت نفر اول تحویل دادن نهایی کار 

  نمره 5/1 تسلط کامل حین عملیات و سرعت عمل بدون عجله
  نمره5/1 و پیش نویس ها مرتب و تمیز بودن عملیات و محاسبات و جداول

  
  
  
  
  

  نمره1 دستی و یافتن مختصات صحیح ایستگاه اول GPSاستفاده صحیح از 
  نمره1 استفاده صحیح از قطب نما و یافتن آزیموت صحیح امتداد اول

  نمره75/0زاویه یاب و هماهنگ بودن ارتفاع دستگاه با قد هنرجو وسانتراژ تسلط در استقرار و تراز کردن
  نمره 5/1 تشکیل جدول کوپل زاویه افقی و نوشتن مناسب قرائت ها در جدول

  نمره 1قرائت مناسب 
  نمره 5/1 حل جدول و محاسبه زاویه حاصل از کوپل با روابط و راه حل

  نمره75/0و هماهنگ بودن ارتفاع دستگاه با قد هنرجو و سانتراژ توتال استیشنتسلط در استقرار و تراز کردن 
  نمره 1 اسب فواصل افقیقرائت من

  نمره 2.)نیاز به حل پیمایش نیست(تشکیل جدول پیمایش بسته با همه ستون ها و وارد کردن اطالعات زمینی
  .نمره کسر می گردد 25/0نمره نفرات بعد هر کدام  1تحویل دادن نهایی کار به شرط صحیح بودن از نظر سرعت نفر اول 

  نمره 5/1 دون عجلهتسلط کامل حین عملیات و سرعت عمل ب
  نمره 2 و پیش نویس ها و کروکی مرتب و تمیز بودن عملیات و محاسبات و جداول

  

10  
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  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

خواهشمند است قبل ازشروع آزمون عملی ‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
  : به نکات ذیل توجه فرمایید   عملیات نقشه برداری عمومیدرس 

  .یدیظ فرمایکی از عوامل مهم امتیاز آور سرعت عمل بدون عجله می باشد، لطفا زمان را لحا  – 1
  .از شارژ بودن باتری دستگاه ها اطمینان حاصل نمائید – 2
  .از عملکرد صحیح و قابل قبول  و کالیبره بودن دستگاه ها مطمئن شوید – 3
سه ایستگاه را طوری مشخص کنید که حتی االمکان با یکدیگر اختالف ارتفاع مناسب و فاصله  – 4

  . متر داشته باشند 100حدود 
لطفا جواب صحیح را از هر راه حل مختلف قبول نموده و ریز بارم بندی آن را به صالحدید انجام  – 5

  .دهید
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

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

  
  
  
  
  
  

  نقشه برداری:رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 80  :  مدت آزمون عملی                                            12/1390/ 17   : تاریخ برگزاری 
  

  نمره      25جمع بارم                                                            3   : تعداد سئوال 
  
  
  
  
 
 

  : 3کار عملی شماره 
 کاربرد رایانه در نقشه برداری                            



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
  
  کاربرد رایانه در نقشه برداری  

  ».الزامی و دارای نمره می باشد  EXCELهنرجوی محترم نوشتن فرمول در نرم افزار «
  

 : ، EXCELدر نرم افزار  - 1

 .فایلی را در درایو مناسب با نام دلخواه ذخیره نمایید  -

را تشکیل داده، صحت عملیات را بررسی و ارتفاع   EXCEL در ترازیابی منظم و شکیل عملیات ترازیابی زیر جدول کروکیبا توجه به  -
 .)میلی متر است 35دقت کیلومتری .(تصحیح شده را محاسبه نمایید

 )دقیقه 25 -نمره 9( .متر می باشد G ،46/65متر و ارتفاع نقطه  A ،65ارتفاع نقطه  -

  
 :،  AUTO CADدر نرم افزار  -2

 .و مناسب با نام دلخواه ذخیره نماییدفایلی را در درای -

 6( .)نیاز به نوشتن حروف و اعداد نیست.(ترسیم کنید 3/0 انتهایو  ابتداچندخطی با پهنای  POLYLINEبا دستور  را ABCDEشکل  -
 )دقیقه 15 -نمره

 



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
  
  کاربرد رایانه در نقشه برداری  
 

 :،  AUTO CAD CIVIL 3Dدر نرم افزار   -3

 .منحنی تراز پالن زیر را با فواصل ارتفاعی نیم متری رسم کنید -

 .منحنی میزان فقط در محدوده شبکه بندی و پالن ترسیم شود -

 .متری می باشد 25ابعاد شبکه  -

 .ارتفاع نقاط روی پالن مشخص شود -

 .منحنی های اصلی گذاشته شود) ارتفاع(برچسب -

 .باشد )2شماره(زردو منحنی های فرعی  )1شماره(قرمزرنگ منحنی های اصلی  -

 )دقیقه 40 -نمره 10(.)ابتدا مختصات نقاط را تک تک مشخص کنید(راهنمایی -

  



  »نقشه برداری« رشته »                                کاربرد رایانه در نقشه برداری  «ریز بارم سواالت عملی درس
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی یازدهمین د

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

  همکار محترم با سالم   1
نمره در نظر  25/0سوال را همزمان تحویل هنرجویان داده و زمان را نیز لحاظ فرمایید، و هنگام تصحیح نمره تحویل زودتر را  سهلطفا هر 

  . …نمره کسر گردد 5/0و نفر سوم  25/0که پاسخ ها را به صورت صحیح تحویل داده ) از نظر زمان(بگیرید، به این معنی که از نفر دوم
  
  

  نمره 5/0یل ذخیره فا
  تشکیل جدول و وارد کردن اطالعات

واحدها چه میلی متر و چه متر، و روش حل جدول از هر روش صحیح قابل  (نوشتن و بسط دادن فرمولحل جدول با 
  .)البته حتما با فرمول همراه باشند. قبول است

 5/0هر کدام  ای قرائت هو ستون ها نمره 1ستون های اختالف ارتفاع، ارتفاع، تصحیح و ارتفاع تصحیح شده هر کدام 
  نمره 5/5نمره جمعا 

  نمره 5/1نمره جمعا  5/0خطا و خطای حداکثر و تصحیح هر کدام 
  نمره 5/1فرمت بندی، نحوه فرمول نویسی، نظم 

  
 BS IS FS ΔH H CO H C نقطه

A ٦٥٠٠٠ ٠ ٦٥٠٠٠       ٢٥٤٣ 

B ٦٥٥٤٨ ٦ ٦٥٥٤٢ ٥٤٢ ٢٠٠١ ٢٠٠١ ٢٠٠١ 
C ٦٥٨٥١ ٦ ٦٥٨٤٥ ٣٠٣ ١٦٩٨   ١٦٩٠ 
D ٦٤٨٦٣ ١٢ ٦٤٨٥١ ٩٩٤- ٢٦٨٤   ٣٢٠٣ 
E ٦٥٥٢٩ ١٨ ٦٥٥١١ ٦٦٠ ٢٥٤٣ ٢٥٤٣ ٢٥٤٣ 
F ٦٥٠٢٤ ١٨ ٦٥٠٠٦ ٥٠٥- ٣٠٤٨   ٢٨٤٢ 

G     ٦٥٤٦٠ ٢٤ ٦٥٤٣٦ ٤٣٠ ٢٤١٢ 

e= -٢٤   
e max = ٢٤٫٢٦ ok 

c= ٦   

  
  

  
  

  

9  

  



  »نقشه برداری« رشته »                                کاربرد رایانه در نقشه برداری  «ریز بارم سواالت عملی درس
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی یازدهمین د

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  نمره 5/0ذخیره فایل 
  نمره 75/0م هر امتداد صحیح ترسی

  .))نمره تعلق گیرد 5/0اگر با دستور الین یا دستور دیگری ترسیم شود، (نمره 5/1ترسیم با فرمان پلی الین 
  نمره 1 .)در کتاب آورده شده است(برای ترسیم 3/0پهنای 

 
 

  

6  

 



  »نقشه برداری« رشته »                                در نقشه برداری کاربرد رایانه  «ریز بارم سواالت عملی درس
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی یازدهمین د

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

 (manual)یی نقاط را مستقیماگر هنرجو(نمره  AUTO CAD CIVIL 3D  ،3آوردن صحیح نقاط در محیط   3
  .)نیز قابل قبول است استفاده ننماید،  EXCELو از نرم افزار  نماید AUTO CAD CIVIL 3Dوارد 

  نمره1 نمایش ارتفاع نقاط
  نمره 3ترسیم منحنی تراز نیم متری 
  نمره 1نمایش ارتفاع منحنی اصلی 

  نمره 1رنگ صحیح منحنی های تراز 
  نمره 1 پالن ترسیم منحنی ها در محدوده
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  کاربرد رایانه در نقشه برداری :نام درس 
  

  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار
  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

دارابودن قابلیت نصب نرم افزارهای   1 رایانه و متعلقات 1
OFFICE وAUTOCAD CIVIL 3D

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
  
  

   :توضیحات ضروری 
  .ازای یک هنرجو در نظر گرفته شده است بهوسایل فوق 

  AUTOCAD CIVIL 3Dو  2007ترجیحا نگارش   OFFICEقبل از شروع آزمون نرم افزار  
 .روی سیستم رایانه نصب باشد 2010ترجیحا نگارش 

  .نیاز به پرینتر و اسکنر نیست
 
  
  
  
  
  
  
 



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  1کاربرد رایانه در نقشه برداری سوال :کارگاه                                      نقشه برداری:     رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    نمره 5/0  ذخیره فایل 

                    نمره 5/5  ستون ها
خطا و خطای حداکثر و 

  تصحیح
  نمره 5/1

  
                

فرمت بندی، نحوه فرمول 
  نمره 5/1  نویسی، نظم 

  
                

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                    نمره 9  جمع
  

  خانوادگی و مهر و امضاء رئيس حوزه و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١دگی آزمونگرخانوا نام و نام



  
  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه

  2کاربرد رایانه در نقشه برداری سوال  :کارگاه                                      نقشه برداری:     رشته 
  

  عوامل امتیازآور
  

شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    نمره 5/0  ذخیره فایل 

                    نمره 3  ترسیم هر امتداد صحیح 

                    نمره 5/1  ترسیم با فرمان پلی الین

                    نمره 1  برای ترسیم 3/0پهنای 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                    نمره 6  جمع
  

 خانوادگی و مهر و امضاء رئيس حوزه و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



  
  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه

  3کاربرد رایانه در نقشه برداری سوال  :کارگاه                                      شه بردارینق:     رشته 
  

  عوامل امتیازآور
  

شماره منتخب            
  بارم

  

                  

آوردن صحیح نقاط در 
 AUTOمحیط 

CAD CIVIL 3D 
  نمره 3

  
                

                    نمره1  نمایش ارتفاع نقاط
ز نیم ترسیم منحنی ترا

  نمره 3  متری
  

                

                    نمره 1 نمایش ارتفاع منحنی اصلی 
رنگ صحیح منحنی های 

  نمره 1  تراز
  

                

ترسیم منحنی ها در 
  محدوده پالن

  نمره 1
  

                

                      

                      

                      

                    نمره 10  جمع

  
 خانوادگی و مهر و امضاء رئيس حوزه و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر نام و نام                         و امضاء     ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

خواهشمند است قبل ازشروع آزمون عملی ‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
  : به نکات ذیل توجه فرمایید   اربرد رایانه در نقشه برداریکدرس 

  .مائیداز سالم بودن سخت افزار های رایانه مانند ماوس و کی بورد اطمینان حاصل ن – 1
 AUTOCAD CIVIL 3Dو  AUTO CADو EXCELاز اجرا شدن مناسب نرم افزار های  – 2

 .مطمئین شوید

  .یدمی باشد، لطفا زمان را لحاظ فرماییکی از عوامل مهم امتیاز آور سرعت عمل بدون عجله  – 3
لطفا جواب صحیح را از هر راه حل مختلف قبول نموده و ریز بارم بندی آن را به صالحدید انجام  – 4

  .دهید
 
 



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

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

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

  
  
  
  
  
  

  نقشه برداری:رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه  150  :  مدت آزمون عملی                                            12/1390/  17  : تاریخ برگزاری 
  

  نمره  30جمع بارم                                                              4     : تعداد سئوال 
  
  
  
  
 
 

  : 1کار عملی شماره
 2و ترسیم  محاسبهکارگاه                              



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
  2کارگاه  محاسبه و ترسیم 

  
  ».مسائل الزامی و دارای نمره می باشد همه حل برای هرا رابطه و هنرجوی محترم نوشتن«

 1:80و مقیاس ارتفاعی  1:750را با مقیاس طولی  5Aتا  1Aپروفیل طولی مربوط به مسیر  - 1
 .رسم کنید

  
قابل رسم  A4منطقی در نظر بگیرید، تا پروفیل در کاغذ  دلخواه، اما مبنای ارتفاعی را   -      

  .باشد
  .، می باشد 2+  550را  A1کیلومتراژ نقطه  -

  .ا ذیل پروفیل تشکیل دهیدو ارتفاع ر کیلومتراژجدول مشخصات شامل نقطه،  -  
  )دقیقه 35 - نمره 8(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .متر 60درپالن رقوم دار زیر مطلوبست حجم عملیات خاکی مربوط به سطح پروژه  -2

 
 )دقیقه 25 -نمره 5( .متر مربع می باشد 48مساحت پنج ضلعی  -

 .نوشتن روابط و راه حل الزامی می باشد -

  
  
  
  
  

 )متر(ارتفاع نقاط
فاصله بین 

 )متر(نقاط

A1 1080/5 
  

15 
A2 1083/77 

20 
A3 1084/53 

30 
A4 1080/53 

37 

A5 1078/34 
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
  

  2کارگاه  محاسبه و ترسیم 
  
  

با طول استاندارد استفاده شده و زاویه افقی برحسب گراد به  AB به روش پاراالکتیک از شاخص  S1 ,  S2در اندازه گیری فاصله افقی بین دو نقطه  -3
بدست را  S1 , S2له افقی بین دو نقطه فاص. جدول کوپل را تشکیل داده، و زاویه حاصل از کوپل را محاسبه نمایید. روش کوپل قرائت گردیده است

 )دقیقه 25 - نمره 4(.)نوشتن راه حل الزامی می باشد.انجام شده است S2، روی  ABو استقرار شاخص افقی  S1استقرار دوربین بر ( .آورید

  
  
  
  
  
  

 A4در کاغذ  پیمایش راشکل راه حل، مختصات ایستگاه ها را محاسبه و در انتها جدول پیمایش تشکیل داده و با نوشتن زیر  بازپیمایش کروکی برای  -4
 .) ها در نظر بگیرید yهنگام رسم، شمال را در امتداد مثبت محور (.ترسیم کنید

 .مبدا مختصات و مقیاس رسم را دلخواه، اما منطقی در نظر بگیرید -

برابر S3و زاویه  S 70 Wبر حسب درجه  S2 به   S3 متر و زاویه حامل امتدادبرحسب  S1=(100 , 200)    ,    S2=(50 , 240 )مختصات  -
 )دقیقه 65 -نمره 13( .درجه می باشد 7512/109با 

  
   

  
  



  
  2کارگاه محاسبه و ترسیم :نام درس 

  
  نام وسایل مصرفی مورد نیاز 

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  مقدار/تعداد نام ماده ویاجنس ردیف

 A4 5 کاغذ 1
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
  .ازای یک هنرجو در نظر گرفته شده است بهوسایل فوق : توضیحات ضروری 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  2کارگاه محاسبه و ترسیم  :نام درس 

  
  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

  4500کاسیو  1 ماشین حساب 2
   1 اشل 3
   1 مداد و پاک کن 4
   1 خودکار 5
  گرادی 400درجه و  360 1 نقاله 6
   1 خط کش 7
     
     
     
     
     

  
  
  

  .ازای یک هنرجو در نظر گرفته شده است بهوسایل فوق : توضیحات ضروری 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  1سوال  2محاسبه و ترسیم :کارگاه                                      نقشه برداری:     رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
  شماره منتخب           

  بارم 
  

                  

                    نمره 0/5 درنظر گرفتن ارتفاع مبنای مناسب

                    نمره 1/5  ترسیم درست فواصل افقی با مقیاس

                    نمره1/5  ترسیم درست فواصل قائم با مقیاس

 نمره1  محاسبه کیلومتراژ صحیح نقاط
  

                  

                    نمره 1  ترسیم صحیح پروفیل

                    نمره 1/5  تشکیل جدول زیر پروفیل

                    نمره 1  تمیزی کار

                      

                      

                      

                      

                    نمره8  جمع
  يس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام

  



  1390ای مرحله استانی اسفند  ندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفهجدول بارم ب
  2سوال  2محاسبه و ترسیم  :کارگاه                                      نقشه برداری:     رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
  شماره منتخب           

  بارم 
  

                  

                    نمره 0/75 محاسبه عمق خاک پنج ضلعی 

                    نمره 1  محاسبه حجم پنج ضلعی 

                    نمره 0/5  محاسبه مساحت مثلث 

                    نمره 0/5  محاسبه عمق خاک مثلث

                    نمره 1  محاسبه حجم مثلث

                    نمره 0/75  محاسبه حجم کل

                    نمره 0/5  مرتب بودن محاسبات

                      

                      

                      

                      

                    نمره5  جمع
 خانوادگی و مهر و امضاء رئيس حوزه و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام

  
  



  1390استانی اسفند  ای مرحله جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  3سوال  2محاسبه و ترسیم  :کارگاه                                      نقشه برداری:     رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
  شماره منتخب           

  بارم 
  

                  

                    نمره 0/5 تشکیل جدول کوپل

                    نمره 1 5/  روابط ومحاسبات سه قسمت مجهول جدول کوپل

                    نمره 0/5  طول شاخص استاندارد

                    نمره 1 5/  روابط ومحاسبات پاراالکتیک

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                    نمره4  جمع
  

 خانوادگی و مهر و امضاء رئيس حوزه و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر نام و امضاء                             نام و ١خانوادگی آزمونگر نام و نام
  

  



  
  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه

  4سوال  2یم محاسبه و ترس :کارگاه                                      نقشه برداری:     رشته 
  

  
  عوامل امتیازآور

  
  شماره منتخب           
  بارم

  

                  

  نمره 1  تشکیل جدول پیمایش باز
  

                

                    نمره 3  محاسبه ژیزمان ها

                    نمره 2  محاسبه تغییرات طول و عرض

                    نمره 75/0  تغییرات طول و عرض روابط

                    نمره x , y  2محاسبه 

                    نمره x , y  75/0 روابط
  وارد کردن اعداد در جدول

  
    نمره 1

                

                    نمره 5/1  ترسیم 

                    نمره1  مرتب بودن و تمیزی کار 

                      

                    نمره 13  جمع
  خانوادگی و مهر و امضاء رئيس حوزه و امضاء                         نام و نام ٢گی آزمونگرخانواد و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



  »نقشه برداری« رشته »                                 2کارگاه محاسبه و ترسیم  «ریز بارم سواالت عملی درس
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی ددهمین یاز

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

  
  
  
  
1  

 
   همکار محترم با سالم

نمره در  25/0لطفا هر چهار سوال را همزمان تحویل هنرجویان داده و زمان را نیز لحاظ فرمایید، و هنگام تصحیح نمره تحویل زودتر را 
 .نمره کسر گردد 5/0و نفر سوم  25/0به صورت صحیح تحویل داده که پاسخ ها را  )از نظر زمان(نفر دوماز نظر بگیرید، به این معنی که 

  .زیر الزامی نیست فقط به ترسیم پروفیل کمک می کند تشکیل جدول
 

 ارتفاع مبنا -ارتفاع  ارتفاع کیلومتراژ A1فاصله از مبدا  نقاط

A٣٫٥ ١٠٨٠٫٥ ٥٥٠+٢ ٠ ١ 
A٦٫٧٧ ١٠٨٣٫٧٧ ٥٦٥+٢ ١٥ ٢ 
A٧٫٥٣ ١٠٨٤٫٥٣ ٦٠٠+٢ ٣٥ ٣ 
A٣٫٥٣ ١٠٨٠٫٥٣ ٦٦٥+٢ ٦٥ ٤ 

A١٫٣٤ ١٠٧٨٫٣٤ ٧٦٧+٢ ١٠٢ ٥ 

  .ر الزامی است همه جزئیات شکل زی
  .بزرگتر نشود قابل قبول است A4به شرطی که پروفیل از کاغذ  34.1078ارتفاع مبنا هر عدد کوچکتر از 

  نمره 0/5درنظر گرفتن ارتفاع مبنای مناسب 
  نمره 1/5 ترسیم درست فواصل افقی با مقیاس
  نمره1/5 ترسیم درست فواصل قائم با مقیاس

  نمره 1 نقاط محاسبه کیلومتراژ صحیح
  نمره 1ترسیم صحیح پروفیل 

  نمره 1/5تشکیل جدول زیر پروفیل 
  نمره 1 تمیزی کار

  

  
  
  
8  

  



  »نقشه برداری« رشته »                                 2کارگاه محاسبه و ترسیم  «ریز بارم سواالت عملی درس
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ تان های فنی وره مسابقات علمی عملی هنرسیازدهمین د

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

2    
حجم عملیات خاکی= حجم عملیات خاکی پنج ضلعی+ حجم عملیات خاکی مثلث

V=V1+V2 
  حجم پنج ضلعی

V1=A/5 * ( ∑Hi )
A1=48 m2

  نمره 0/75 پنج ضلعی محاسبه عمق خاک             
65.23-60=5.23       66.47-60=6.47       66.20-60=6.20      63.11-60=3.11     64.71-60=4.71
  ∑Hi=25.72                V1=(48 * 25.72)/5 =246.912 m3

هم برای نوشتن رابطه و هم برای پاسخ صحیح منظور فرمایید، اگر هنرجویی رابطه (نمره  1محاسبه حجم پنج ضلعی 
نحوه انجام و جاگذاری را درست انجام داده علیرغم اینکه به پاسخ صحیح نرسیده باشد نمره ای فراخور  را ننوشته اما
  .)تعلق گیرد

  
  حجم مثلث

V2=A/3 * ( ∑Hi )
اگر هنرجو مساحت صحیح را بدون نوشتن راه حل در رابطه حجم قرار (نمره  0/5محاسبه مساحت مثلث            

  .)دهد نمره کامل منظور گردد
A2=(3*4)/2=6 m2          

  نمره 0/5 مثلث محاسبه عمق خاک        
66.47-60=6.47       66.20-60=6.20     66.82-60=6.82
∑Hi=19.49                V2=(6 * 19.49)/3 =38.98 m3

فرمایید، اگر هنرجویی رابطه را  هم برای نوشتن رابطه و هم برای پاسخ صحیح منظور(نمره  1محاسبه حجم مثلث 
ننوشته اما نحوه انجام و جاگذاری را درست انجام داده علیرغم اینکه به پاسخ صحیح نرسیده باشد نمره ای فراخور 

  .)تعلق گیرد
هم برای نوشتن رابطه و هم برای پاسخ صحیح منظور فرمایید، اگر هنرجویی رابطه را ( 0/75 حجم کلمحاسبه 

وه انجام و جاگذاری را درست انجام داده علیرغم اینکه به پاسخ صحیح نرسیده باشد نمره ای فراخور ننوشته اما نح
  .)تعلق گیرد

  
V=V1+V2                 V=246.912+38.98=285.892 m3

  نمره0/5مرتب بودن محاسبات 

5 

 



  »نقشه برداری« رشته                              »    2کارگاه محاسبه و ترسیم  «ریز بارم سواالت عملی درس
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی یازدهمین د

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

  محاسبه زاویه افقی حاصل از کوپل   3
  .از هر روش صحیح نمره تعلق گیرد

 زاویه هر حالت به راست دایره دایره به چپ قراولروی استقرار
زاویه حاصل از 

 کوپل

S1 
A 399,9985 199,9975 2,2525 

2,2515 
B 2,251 202,248 2,2505 

L=LB-LA=2.251-399.9985=-397.748+400=2.2525
R=RB-RA=202.248-199.9975=2.2505
AS1B=(L+R)/2=(2.2525+2.2505)/2=2.2515

 میانگین ه راستدایره ب دایره به چپ قراولروی استقرار
زاویه حاصل از 

 کوپل

S1 
A 399,9985 199,9975 399,998 

2,2515 
B 2,251 202,248 2,2495 

A=(LA+RA±200)=(399,9985+199,9975+200)/2=399,998
B=(LB+RB±200)= (2,251+202,248-200)/2=2,2495
AS1B=B-A=2,2495-399,998=-397,7485+400=2,2515

  نمره 5/0 کوپل تشکیل جدول
هم برای نوشتن رابطه و هم برای پاسخ صحیح منظور فرمایید، اگر (روابط ومحاسبات سه قسمت مجهول جدول کوپل

هنرجویی رابطه را ننوشته اما نحوه انجام و جاگذاری را درست انجام داده علیرغم اینکه به پاسخ صحیح نرسیده باشد 
  نمره 5/1 .)نمره ای فراخور تعلق گیرد

 نمره 5/0 )متر2(ستاندارد طول شاخص ا
هم برای نوشتن رابطه و هم برای پاسخ صحیح منظور فرمایید، اگر هنرجویی رابطه را (روابط ومحاسبات پاراالکتیک 

ننوشته اما نحوه انجام و جاگذاری را درست انجام داده علیرغم اینکه به پاسخ صحیح نرسیده باشد نمره ای فراخور 
  نمره 5/1 .)تعلق گیرد

 
S1S2=b/2*cotan(s1/2)=2/2*1/tan(2,2515/2)=56,55 m 

  

4  

 



  »نقشه برداری« رشته »                                 2کارگاه محاسبه و ترسیم  «ریز بارم سواالت عملی درس
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی یازدهمین د

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

4    
  نمره 1تشکیل جدول پیمایش باز

رقم اعشار، به صورت درجه دقیقه ثانیه یا گراد به شرط صحیح بودن قابل  4بر حسب درجه تا (محاسبه ژیزمان ها
  ).نیز علیرغم جواب نادرست نمره ای فراخور تعلق گیردو فرمول حل  هبه را(نمره  1هر امتداد  .)قبول است

GS1S2
   ∆XS1S2=50-100= -50       ∆YS1S2=240-200= +40     
 ربع چهارم
V S1S2=tan-1 (|∆X|/|∆Y|)= tan-٥١٫٣٤٠٢=(٥٠/٤٠) ١ º     G S1S2=٣٦٠-V S١S٣٦٠=٢-

٥١٫٣٤٠٢  =٣٠٨٫٦٥٩٨ 
      º70=180-250=  180 ±  2S3S G=3S2S G     º250=180+70=2S3S V 180+ =2S3S Gربع سومW     º70S  =2S3S V     

140,2488=   180+  39,7512 -=  180 ± 109,7512 - ٣  ±١٨٠  =٧٠± S 3S2S G= 4S3S G
  نمره75/0نمره فرمول ها  5/0هر کدام  محاسبه تغییرات طول و عرض

∆X=L * sin G        ∆Y=L * cos G
∆XS2S3= 60,21 * sin 70=56,579              ∆YS2S3= 60,21 * cos 70=20,593
∆XS3S4= 57,81 * sin 140,2488=36,967                 ∆YS3S4= 57,81 * cos140,2488=-44,446

 نمره75/0فرمول ها نمره  5/0هر کدام  x , yمحاسبه                   
Xi=  Xi-1 + ∆X       Yi=  Yi-1 + ∆Y
XS3=50 + 56,579 = 106,579          YS3 = 240 + 20,593 = 260,593
XS4= 106,579+ 36,967 = 143,546       YS4= 260,593 + - 44,446 = 216,147

  نمره 1وارد کردن اعداد در جدول
 ΔX ΔY X Y )درجه(ژیزمان طول )درجه(زاویه  ایستگاه

S1 ‐‐‐‐‐‐ 
        100 200 

‐‐‐‐‐‐‐ 308,6598 ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ 
S2 ‐‐‐‐‐ 50 240 

60,21 70 56,579 20,593 
S3 109,7512 106,579 260,593 

57,81 140,2488 36,967 -44,446 

S4 ‐‐‐‐‐‐‐ 143,546 216,147 
        

  ادامه صفحه بعد

13  

  



  »نقشه برداری« رشته »                                 2کارگاه محاسبه و ترسیم  «ریز بارم سواالت عملی درس
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی دیازدهمین 

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

  نمره 5/1ترسیم   4
بزرگتر نشود و شمال  4ترسیم هم از روش مختصاتی و هم طول و زاویه قابل قبول است، البته باید شکل از کاغذ آ

 .)موازی باشد)  Yمثبت محور جهت ( شکل با شمال شبکه

  نمره1مرتب بودن و تمیزی کار 

  

 



  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

خواهشمند است قبل ازشروع آزمون عملی ‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
  : به نکات ذیل توجه فرمایید   2کارگاه محاسبه و ترسیم درس 

  .فرماییدیکی از عوامل مهم امتیاز آور سرعت عمل بدون عجله می باشد، لطفا زمان را لحاظ  – 1
، و هنرجو مقیاس سوال ٰٰقابل حل و رسم باشد 4سواالت به گونه ای طرح شده است که در کاغذ آ – 2

  .رسم شود 4آخر را باید طوری انتخاب نماید تا در کاغذ آ
لطفا جواب صحیح را از هر راه حل مختلف قبول نموده و ریز بارم بندی آن را به صالحدید انجام  – 3

  .دهید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


