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 ۱

  برداري نقشه مباني 

  متر كدام است؟  برحسب ميلي0Aابعاد كاغذ ‐۱
  ۱(1189841×  ۲(297210×  ۳(594420×  ۴(23801680×  

  ي مرئي چند ميكرون است؟ طول موج اشعه‐۲
  ۱(۰/۱  ۲(۵۰/۰  ۳(۵/۱  ۴(۰/۲  

  ؟باشد نمي GIS گزينه از نرم افزارهاي كدام‐۳
  ۱(Caris  ۲(Orackle  ۳(Photoshop  ۴(Arcview  

  تر است؟  دقيقGPSكدام روش تعيين موقعيت با ‐۴
  استاتيك)۴  كينماتيك)۳  ايست ـ رو)۲  استاتيك سريع)۱  

  برداري مورد استفاده قرار گرفت؟ ي نقشه  به عنوان ابزار كار رشتهGPSاز چه سالي دستگاه ‐۵
  ۱(۱۹۹۴  ۲(۱۹۶۴  ۳(۱۹۷۳  ۴(۱۹۸۳  

  شوند؟ برداري را دارند چه ناميده مي  نقشهوسايلآوري اطالعات كه قابليت اتصال به  هاي جديد جمع سيستم‐۶
  ۱(GIS  ۲(Host key  ۳(Digitizer  ۴(SDR  

  واحد درخشندگي يك ستاره چه نام دارد؟‐۷
  وات)۴  قدر)۳  استار)۲  نور)۱  

  شود؟  مياستفادههاي صوتي از كدام رابطه  ياب براي تعيين عمق آب در عمق‐۸
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  شود؟  كدام نقشه تعيين ميدر» ملك«ي  محدوده‐۹
  هوايي)۴  شهري)۳  توپوگرافي)۲  استركاد)۱  

  د؟نگير هاي توپوگرافي در كدام مقياس قرار مي از نظر مقياس، نقشهها  بندي نقشه در تقسيم‐۱۰
  خيلي بزرگ)۴  بزرگ)۳  كوچك)۲  متوسط)۱  

  )برداري نقشه( هندسه 

  .تر باشد بزرگ. . . . . اي است كه از  ي منفرجه، زاويه زاويه‐۱۱

)۲   گراد۲۰۰)۱  
2
π ۴   درجه۱۸۰)۳  راديان(πراديان   

  ي ارتفاعي چه نام دارد؟ متمم زاويه‐۱۲
  افقي)۴  زنيتي)۳  مجانب)۲  شيب)۱  

  .برابر طول همان پاره خط است. . . . . ي تصوير يك پاره خط حداكثر  اندازه‐۱۳
  يك دوم)۴  يك)۳  يك سوم)۲  يك چهارم)۱  

   درجه باشد چيست؟۶۰ي آن  نام مثلثي كه يك زاويه‐۱۴
  نامشخص)۴  متساوي االضالع)۳  متساوي الساقين)۲  قائم الزاويه)۱  

  باشد؟  در مثلث روبرو صحيح مي Cي  كدام گزينه در مورد زاويه‐۱۵
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  .باشند مي. . . . .  ديگر مساوي باشند، آن دو مثلث با هم هرگاه دو زاويه از مثلثي با دو زاويه از مثلث‐۱۶
  متنافر)۴  متناسب)۳  متشابه)۲  برابر)۱  

  ي تبديل مختصات قائم الزاويه به مختصات قطبي كدام است؟ رابطه‐۱۷

  ۱(22 yxr ( و =+
x
y(tan 1−=θ  ۲(22 yxr ( و =+

x
y(tan 1−=θ  

  ۳(22 yxr ( و =+
y
x(tan 1−=θ  ۴(22 yxr ( و =+

y
x(tan 1−=θ  

A 

C  

B  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مرحله كشوري ـ نقشه برداريهماهنگ علمي عملي نهمين دوره مسابقات 

 ۲

  .ي بين آن دو ضلع زاويه. . . . . ضرب دو ضلع در  حاصل. . . . . مساحت مثلث برابر است با ‐۱۸
  ر ـ كسينوسدو براب)۴  دو برابر ـ سينوس)۳  نصف ـ كسينوس)۲  نصف ـ سينوس)۱  

  ترين وتر يك دايره چه نام دارد؟ بزرگ‐۱۹
  طولا)۴  كمان درخور)۳  قطر)۲  شعاع)۱  

 مـساحت  S(آيـد؟   حجم احجامي كه داراي يك قاعده در يك طرف و يك نقطه در طرف ديگر باشند از كدام رابطه به دسـت مـي         ‐۲۰
  ) ارتفاعhقاعده و 
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  عمومي برداري نقشه 

متر باشد ميزان اختالف   ميلي۱۲۵۰ برابر Bي   متر و قرائت شاخص روي نقطه۶۲/۱ برابر Aي  چه قرائت شاخص روي نقطه چنان‐۲۱
  متر است؟ ارتفاع اين دو نقطه چند سانتي

  ۱(۳۷/۰  ۲(۷/۳  ۳(۳۷  ۴(۳۷۰  
ي افقي بين دو منحني تراز متـوالي    متري ترسيم شده است، حداقل فاصله۵/۲هاي تراز به فاصله  ي توپوگرافي با منحني    يك نقشه ‐۲۲

  براي تأمين شيب هفت درصد چند متر است؟
  ۱(۱۷۵/۰  ۲(۵/۱۷  ۳(۷۱/۳۵  ۴(۲۸۰  

WN برابر ABاگر زاويه حامل ‐۲۳ o40 باشد، ژيزمان BAرجه است؟ چند د  
  ۱(۳۲۰  ۲(۲۲۰  ۳(۱۴۰  ۴(۱۳۰  

A),(اگر مختصات ‐۲۴ mAC( كدام است؟ C باشد، مختصات 200100 200=(  
  )۹۵/۲۶۴ و ۳۰/۸۶)(۱  
  )۰۱/۲۶۴ و ۵/۸۵)(۲  
  )۸۳/۲۶۳ و ۲۸/۸۵)(۳  
  )۲۶۴ و ۲۰/۸۵)(۴  

   چند درجه است؟23PPبا توجه به شكل داده شده ژيزمان ‐۲۵
  ۱(۱۷۸  
  ۲(۱۸۷  
  ۳(۲۲۷  
  ۴(۲۷۲  

   چند گراد است؟EAدر شكل مقابل ژيزمان ‐۲۶
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  ۱(۳۵  
  ۲(۲۳۵  
  ۳(۳۰۰  
  ۴(۳۲۰  

ES به ترتيب  AN و   AMي حامل و طول افقي دو امتداد          زاويه‐۲۷ o35 ،۱۲۰ متر و WS o55 ،۱۳۰ي  باشـد، فاصـله   تر مـي  مMN 
  چند متر است؟

  ۱(۱۵/۴۴  ۲(۵۱/۴۴  ۳(۹۲/۱۶۷  ۴(۹۲/۱۷۶  
حـداكثر خطـاي بـست    . باشـد   متـر مـي  ۳۱۰ و ۲۸۰ و ۲۶۰ و ۳۰۰ و ۲۵۰هـا   ي طـول  در يك پيمايش پـنج ضـلعي بـسته، انـدازه      ‐۲۸

  ) ثانيه گراديαd=20(مسطحاتي چقدر است؟ 
  ۱(۰۱۹/۰  ۲(۰۶۱/۰  ۳(۱۹۰/۰  ۴(۶۱۰/۰  
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 ۳

گيـري شـده اسـت،     باشـد، انـدازه   يابي كه خطاي قرائت لمب افقي آن سه ثانيه مـي     هاي داخلي يك شش ضلعي بسته با زاويه         زاويه‐۲۹
  باشد؟ اي مجاز چند ثانيه مي خطاي بسته زاويه

  ۱(۱۹  ۲(۲۶  ۳(۴۰  ۴(۴۵  
  گردد؟ ي مجهول نشانه روي مي هدر كدام روش تعيين مختصات، دوربين روي نقاط معلوم مستقر شده و به نقط‐۳۰

  بندي سه زاويه)۴  ترفيع)۳  بندي مثلث)۲  تقاطع)۱  
  باشد، چه نام دارد؟ ي فدراسيون روسيه مي اي كه كنترل آن به عهده سيستم تعيين موقعيت ماهواره‐۳۱

  ۱(Glonass  ۲(GPS  ۳(Navstar  ۴(Galileo  
  توان آن را ترسيم كرد؟ عيت حداقل چند نقطه از اين منحني، مياگر مسير يك جوي آب به شكل منحني باشد، با تعيين موق‐۳۲

  ۱(۲  ۲(۳  ۳(۴  ۴(۶  
  . . . . . .و شمال . . . . . اي است بين شمال  انحراف مغناطيسي، زاويه‐۳۳

  جغرافيايي ـ حقيقي)۴  جغرافيايي ـ مغناطيسي)۳  مغناطيسي ـ شبكه)۲  جغرافيايي ـ شبكه)۱  
  ربع چهارم باشد، ژيزمان آن امتداد چند گراد است؟اگر زاويه حامل امتدادي در ‐۳۴

  ۴۰۰ ‐) زاويه حامل)(۴  ۲۰۰) + زاويه حامل)(۳  ۲۰۰ ‐) زاويه حامل)(۲  ي حامل زاويه)۱  
  )n=ها   و تعداد طولL=طول (شود؟  اي محاسبه مي ترين قطر يك چند ضلعي از چه رابطه بزرگ‐۳۵
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  موقعيت تعيين هاي روش 

  رسد چه نام دارد؟ زماني كه خورشيد به بيشترين ارتفاع مي‐۳۶
  ظهر خورشيدي)۴  ظهر ارتفاعي)۳  ظهر واقعي)۲  ظهر شرعي)۱  

  ي افق سماوي يك محل چه نام دارد؟ ه با صفحهستاري امتداد  زاويه‐۳۷
  سمت الرأس)۴  اعتدالين)۳  ارتفاع)۲  اكلپتيك)۱  

  باشد؟ ترين ستاره به زمين بعد از خورشيد چند سال نوري مي ي نزديك فاصله‐۳۸
  دو)۴  چهار)۳  هشت)۲  شانزده)۱  

۳۹‐LMT يعني زمان  . . . .  
  خورشيدي)۴  نجومي)۳  استاندارد)۲  محلي)۱  

۴۰‐Traverseيعني چه؟   
  مثلث بندي)۴  پيمايش)۳  ترفيع)۲  تقاطع)۱  

  شود؟ ي ترازيابي استفاده مي هاي محلي زمين از كدام درجه براي بررسي حركات پوسته‐۴۱
  ۱(۱  ۲(۳  ۳(۴  ۴(۲  

),(اي داراي مختصات     نقطه‐۴۲ زي قـاچ  النهـار مركـ   ي اين نقطه از نصف فاصله.  استUTM در سيستم مختصات 4500000350000
  چند كيلومتر است؟

  ۱(۵۰  ۲(۱۵۰  ۳(۳۵۰  ۴(۴۵۰  
  كنند؟ در كدام سيستم تصوير يك استوانه را بر نصف النهار مماس مي‐۴۳

  UTM)۴  كاتور مه)TM  ۳)۲  المرت)۱  
  .دهد نشان مي. . . .  ارتفاع را از سطح GPSي  گيرنده‐۴۴

  اسفروئيد)۴  يدژئوئ)۳  زمين)۲  بيضوي)۱  
  ي زمين در خط استوا، چند كيلومتر با محاسبات امروزي اختالف دارد؟ مورد محيط كرهمحاسبات اراتستن در ‐۴۵

  ۱(۸  ۲(۵۰  ۳(۸۰۰  ۴(۱۰۰۰  
  مقدماتي فتوگرامتري 

  گويند؟ در طراحي نقاط كنترل زميني روي اندكس، نقاط ارتفاعي را چه مي‐۴۶
  تي متريآل)۴  ميزان)۳  كنترلي)۲  پالني متري)۱  
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 ۴

  .درجه باشد. . . . . ي تابش خورشيد  برداري هوايي موقعي است كه زاويه بهترين زمان براي عكس‐۴۷
  ۱(۱۰  ۲(۲۰  ۳(۳۰  ۴(۴۰  

  شود؟ كدام عمليات انجام مي» عكاسي«ي   ي نقشه به روش فتوگرامتري، پس از مرحله در مراحل تهيه‐۴۸
  نقشه برداري)۴  مثلث بندي)۳  طراحي نقاط كنترل زميني)۲  تهيه)۱  

  ؟باشد نميي پاراالكسبار، داراي كدام عالمت  روي شيشهي شناور  نقشه‐۴۹
  ۱(×  ۲(o  ۳(•  ۴(+  

  .ديده شود. . . . .  تصوير تا ۷/۰نمايي  با بزرگ‐۵۰
   بزرگتر۳/۰)۴   كوچكتر۳/۰)۳   كوچكتر۷/۰)۲   بزرگتر۷/۰)۱  

  گيرد؟ اي صورت مي در مشاهده با محورهاي ديد موازي بدون لوازم اپتيكي، تقارب و تطابق به ترتيب در چه فاصله‐۵۱
  متر  ميلي۲۵۰نهايت ـ  بي)۲    نهايت متر ـ بي  ميلي۲۵۰)۱  
  نهايت بينهايت ـ  بي)۴  متر  ميلي۲۵۰متر ـ   ميلي۲۵۰)۳  

  تواند ببيند، چه نام دارد؟ اي كه تحت آن چشم، جسمي را مي زاويه‐۵۲
  قدرت تفكيك چشم)۲    ي حقيقي هنگام ديد زاويه)۱  
  ي دو چشمي زاويه)۴    قطر ظاهري ديد)۳  

  متري هستند؟ ي كانوني چند ميلي ي نقشه معموالً داراي فاصله هاي مورد استفاده در تهيه دوربين‐۵۳
  ۱(۶۱۰  ۲(۲۱۰  ۳(۱۵۳  ۴(۸۸  

۵۴‐Isocentre pointي   يعني نقطه . . . . .  
  همبار)۴  مركزي)۳  نادير)۲  اصلي)۱  

  شود؟ اي استفاده مي هاي عكسبرداري هوائي، براي تعيين مقياس از چه وسيله در دوربين‐۵۵
  حباب تراز)۴  ساعت)۳  ارتفاع سنج)۲  ي اصلي دوربين فاصله)۱  

  برداري نقشه در رايانه كاربرد 

   داراي چند سطر است؟Excel2003 نرم افزار sheetهر ‐۵۶
  ۱(۳  ۲(۲۵۶  ۳(۶۵۵۳۶  ۴(۱۶۷۷۷۲۱۶  

   نشان داده شود، محل قرارگيري ماوس كجاست؟رو روبه ماوس به شكل Excelاگر در نرم افزار ‐۵۷
  بين دو ستون)۲  بين دو سطر)۱  
  در روي محيط سل)۴  در داخل سل)۳  

   چيست؟Excelفزار ا نام نوار ابزار زير در نرم‐۵۸
  
  

  عنوان)۴  فورمتينگ)۳  استاندارد)۲  منو)۱  
  دهد؟  چه كاري انجام ميFormat Cells در Borderي   گزينهExcelدر نرم افزار ‐۵۹

  ها تنظيم نحوه قرار گرفتن نوشته)۲    تنظم نوع خط)۱  
  تنظيم رنگ آميزي)۴    كشي تنظيم خط)۳  

  مايانگر چه مختصاتي است؟ ن"x,y" مختصات Auto CADدر نرم افزار ‐۶۰
  مطلق قطبي)۴  مطلق دكارتي)۳  نسبي قطبي)۲  نسبي دكارتي)۱  

  شود؟  از كدام دستور استفاده ميAuto CAD سطري، ستوني يا قطري در نرم افزار يبردار براي كپي‐۶۱
  ۱(Array  ۲(Offset  ۳(Rotate  ۴(Mirror  

  توان نوشت؟  تا چند حرف را ميSDRmap نرم افزار jobبراي مشخصه ‐۶۲
  ۱(۳  ۲(۸  ۳(۱۶  ۴(۳۲  

  شود؟  براي چه منظوري استفاده ميSDRmap در نرم افزار Plot natural LSگزينه ‐۶۳
  ترسيم پروفيل عرضي)۴  ترسيم پروفيل طولي)۳  محاسبه پيمايش)۲  محاسبه جدول ترازيابي)۱  
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 ۵

  دهد؟  چه عملياتي را انجام ميF1 دكمه SDRmapدر جدول ترازيابي ‐۶۴
  وارد كردن ارتفاع نقطه آخر)۲  د كردن ارتفاع نقطه اولوار)۱  
  حذف كردن يك خط)۴    اضافه كردن يك خط)۳  

  شود؟  باعث چه عملياتي ميSDRmap در نرم افزار Panگزينه ‐۶۵
  تغيير مقياس و جابجايي)۴  عكس بزرگ نمايي)۳  نمايي بزرگ)۲  ترسيم مجدد)۱  

  كارگاه تكنولوژي 

  متر است؟ ي دو مركز عكس از همديگر حدوداً چند ميلي اي، فاصله هاي آينه پهنگام كار با استرئوسكو‐۶۶
  ۱(۵۵  ۲(۶۵  ۳(۹۰  ۴(۲۵۰  

  كنند؟ ي نادير را چگونه تعيين مي هاي هوايي نقطه در عكس‐۶۷
  .شود محل بلندترين نقطه كه با استرئوسكوپ تعيين مي)۲  ها شال ماركفيدومحل تقاطع )۱  
  محل تقاطع خطوط قائم موازي)۴  پتيكي با خط شاقوليي محور ا محل تقاطع زاويه)۳  

  شود؟ براي حذف خطاي كرويت زمين و كليماسيون در ترازيابي از كدام روش استفاده مي‐۶۸
  .كنيم از شكل استفاده مي)۲  .دهيم دوربين نيوورا در وسط دهنه قرار مي)۱  
  .دهيم تغيير ميها را  جاي شاخص)۴  .كنيم هاي اتوماتيك استفاده مي از دوربين)۳  

ار و كرويت زمين در سنجش اختالف ارتفاع، هنگامي كه نتوانيم ترازياب را وسط دو نقطه قرار دهيم از چه                    سبراي رفع خطاي انك   ‐۶۹
  شود؟ روشي استفاده مي

  تدريجي)۴  مختلط)۳  متقابل)۲  شعاعي)۱  
   صحيح كدام است؟در يك ترازيابي، نقاط مطابق جدول قرائت روبرو برداشت شده است، گزينه‐۷۰

F.S I.S  B.S نقاط  
۳۲۱۰    ۲۱۷۰  A 

  ۲۸۵۰    B 
  ۱۵۸۰    C 

  ۱(ACDB HHHH <<<   
  ۲(DBAC HHHH <<<  
  ۳(CDBA HHHH <<<  
  ۴(CABD HHHH <<<  

۳۷۰۰    ۲۰۰۱  D 
  ؟شود نميش چه خطائي ي بين ترازياب از شاخص عقب و شاخص جلو، باعث كاه تساوي فاصله‐۷۱

  موازي نبودن محور دوربين و خط هادي تراز)۲  قائم نبودن محور چرخش دوربين)۱  
  خطاي افقي نبودن محور نوري دوربين ترازياب)۴  عدم تعامد محور چرخش دوربين با محور اصلي)۳  

  ي قائم چند درجه است؟  درجه باشد، زاويه‐۲ي شيب محور دوربين با افق  اگر زاويه‐۷۲
  ۹۲)۴  ۸۸)۳  ۲۶۸ و ۹۲)۲  ۲۷۲ و ۸۸)۱  

   چند درجه است؟A به روش كوپل در جدول روبرو ثبت شده است، زاويه Aي  نتايج قرائت زاويه‐۷۳
  ايستگاه  طنقا  دايره به چپ  دايره به راست

5281205 ′′′o  518125 ′′′o  B 
  ۱(025478 ′′′o  ۲(0512129 ′′′o  
  ۳(035478 ′′′o  ۴(015478 ′′′o  

  o284  523104 ′′′o  C 
A  

  )k=100(ي بين دو نقطه چقدر است؟  مطابق شكل اختالف ارتفاع و فاصله‐۷۴
   متر۱۲متر و   ميلي۴۵۰)۱  
   متر۱۲۰متر و   ميلي۳۵۰)۲  
   متر۱۲۰متر و   ميلي۴۵۰)۳  
   متر۱۲متر و   ميلي۳۵۰)۴  

توان به دست آورد،   متري، اگر محدويت ديد مطرح نباشد، حداكثر طول افقي كه مي۴ري با ترازياب و شاخص  تمدر روش استادي  ‐۷۵
  چند متر است؟

  ۱(۲۰  ۲(۴۰  ۳(۲۰۰  ۴(۴۰۰  

۱۷۵۰ 

B 
A 

۰۵۵۰ ۱۵۰۰ 
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 ۶

   چيست؟G9فرمول سل ‐۷۶
  

  ۱(=G8+F8  
  ۲(=G8+F8/1000  
  ۳(=G8+F9  
  ۴(=G8+F9/1000  

  
  دهد؟  انجام ميAutoCAD رازفاشكل روبرو كدام كار را در نرم ‐۷۷

  ترسيم خط و كمان)۲  ترسيم نقطه و خط)۱  
  دايره ترسيم نيم)۴  ترسيم كمان)۳  

  تبديل كرد؟) ۲(را به شكل ) ۱(توان شكل   ميAutoCADبا كدام دستور در نرم افزار ‐۷۸
  ۱(Offset  
  ۲(Mirror  
  ۳(Fillet  
  ۴(Chamfer  

  شود؟  چگونه نوشته ميExcelعدد پي در نرم افزار ‐۷۹
  ۱(۱۴/۳  ۲(Pi  ۳(Pi()  ۴(Pi()/200  

  دهد؟  چه كاري را انجام ميlasso گزينه SDRmapدر نرم افزار ‐۸۰
  تغيير مثلث بندي)۴  ترسيم نماي سه بعدي)۳  انتخاب قسمتي از منطقه)۲  انتخاب همه نقاط)۱  

  ۳ رياضي 

),(در بازه‐۸۱ 343    مركز و شعاع بازه به ترتيب كدام است؟ −

23 و 4)۲  −32 و 2)۱      −32 و 3)۴  +32 و 3)۳  −
  ؟نيستكدام رابطه تابع ‐۸۲

  ۱(}y|x|)y,x{( 0=+    ۲(}x|y|)y,x{( 0=+

  ۳(}xyy)y,x{( 023 =−+  ۴(}
x

y|)y,x{(
1

1
2 +

=  

xcos)x(fاگر ‐۸۳ 21 و = xx)x(g )gof)(( مقدار =−
4
π كدام است؟   

  ۱(
2
2  ۲(1  ۳(2  ۴(

2
1  

اگر ‐۸۴
x

x)
x
x(f

2
1

1
2 +

=
+
+ ،)x(fعبارت است از  :  

  ۱(
12
42

+
+

x
x   ۲(

12
2

+x
x  ۳(

42
1
−

−
x

  ۴(
x

x
2

12 −  

۸۵‐
11

11

53

53
−−

++

∞→ +

+
nn

nn

n
limبرابر است با  :  

  صفر)۴  ۲۵)۳  ‐۲۵)۲  +∞)۱  
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 ۷

          كدام است؟ a پيوسته باشد مقدار x=0اگر تابع مقابل در نقطه ‐۸۶






<

≥+
=

0
2

0

xxsin
x

xax
)x(f  

  ۳)۴  ۱)۳  ۲)۲  صفر)۱  
10151015مشتق عبارت ‐۸۷ 122 )xxxx(   :  برابر است باx=0 در ++++

  ۱(۲۰۲  ۲(۱۰۰  ۳(۱۰۱  ۴(۲۰۰  

شيب خط مماس بر منحني ‐۸۸
23

6
2

2

+−

−+
=

xx
xxy 2 در نقطه=x كدام است؟   

  ۱(۵  ۲(۴  ۳(۴‐  ۴(۵‐  

با استفاده از تعريف مشتق، حد عبارت ‐۸۹
π−

−
x

xcosx
4

  وقتي024
4
π

→x كدام است؟   

  ۱(
2

1
π

+  ۲(
2
π   ۳(

2
1

π
−  ۴(

2
π

−  

بـع  ترين مساحت آنهـا چنـد واحـد مر    باشد، بيش  مي۱۲هايي كه مجموع طول قاعده و ارتفاع وارد بر قاعده آن برابر             بين مثلث  از‐۹۰
  است؟ 

  ۱(۱۶  ۲(۱۸  ۳(۲۰  ۴(۲۴  


