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١

٨٧کالسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد   
   

  

DD وDين فاصله ها  يي تع يبرا ‐۱  يابيه ي زاوDيبرا. ک استفاده شدهي از روش پاراالکت′=3

5 قرائت آن    يکه خطا  2 قرائت ي با خطا  يابيه  ي زاو ′Dياست و برا  ±′′ نسبت .  استفاده شده  ±′′

  د؟يدا کني را پD فاصلهي نسبيبه خطا ′D فاصلهي نسبيخطا

  2)د      6.1)ج      2.1)ب      1)فال

∑،Aهانس نقط يانس کووار يس وار ي اگر ماتر  ‐٢ A ت نقطـه  يار موقع ي، انحراف مع  د باشA)    بـه 

∑متر مربعي سان       چقدر است؟045موتي در آز)يمترسانت ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

A 41
12  

   3)د      5.2ج      2)ب     5.1)الف

BAXY رابطه YوX يدفر تصا ين دو متغ  ي ب ‐٣  يب همبـستگ ين ضـر  يبنابرا.  برقرار است  =+

  چقدراست؟Y و Xنيب

   ±1)د      +1)ج      0)ب    −1) الف

 توان با خود    ي را م  ي نقفطه نشانه امتداد   يستگاهيح خارج از ا   ينوس تصح ي س يه ا ي تا چه زاو   ‐٤

   آن امتداد مورد نظر باشد؟يرياندازه گ يراه بيکه دقت دو ثانيآن برابر گرفت در صورت

   ε≥05.1)د    ε≥06.1)ج    ε≥0180)ب    ε≥09.1)الف

0310يسيـ ر آن انحـراف مغناط    يـ ه شده و در ز    يدر ته 1984 ک نقشه   ي ‐۵ ـ  ′ رات ييـ  و تغ  ي غرب

 ي منطقـه را بـرا     يسيـ راف مغناط انحـ . د شـده اسـت    يـ  ق ي شرق )عشار درجه ا ( آن   15.0انهيسال

  د ؟ي حساب کن1996سال

  يشرق3.00)د    يشرق3.30)ج    يغرب3.00)ب    يغرب3.30)الف
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٢

ـ يريـ ک کوپـل انـدازه گ    ين هر کدام با     ي زم يک مثلث در رو   ي يه ها ي زاو ‐۶  کـه  يابيـ يـه ا زاو ب

4 قرائت آن  يخطا  مجاز مثلـث در چـه حـد         يه ا ي بست زاو  يخطا.  شده اند  يريگ است اندازه  ′′

  است؟

7)الف 21)ب      ′′ 71)ج      ′′ 52)د      ′′ ′′  

لـومتر و اخـتالف     ي ک 20 بفاصله يل به افق طول   يح تبد ي تصح ي برا ppm2که دقت ي در صورت  ‐۷

  از باشد، دقت اختالف ارتفاع چقدر است؟يست متر مورد نيارتفاع دو

cmh)الف 5.2≤∆δ   ب(cmh 4≤∆δ    ج(cmh 8≤∆δ    د(cmh 10≤∆δ     

mLAC و φ=030 نقـاط ثابـت و     B و Aريـ  در شکل ز   ‐۸ mLAB و =200 02 و =100 ′′=φσ 

 متـر  ي چنـد سـانت  LACσل شـود، يره تبدي به دا C مطلق نقطهي خطايضيکه بيدر صورت. باشد

  است؟ 

    3)ب      ۵) الف

  2)د      1)ج  

 ي اتفـاق  يخطـا  استفاده شده اگر     يمتر50ک متر   ي از   ي متر 200ک فاصله ي يريگ در اندازه  ‐۹

 بدسـت   ي مترکش ن سه بار  يانگين فاصله از م   ي متر و ا   ي سانت ±2ي هر دهنه مترکش   يرياندازه گ 

   متر کدام است؟ي بر حسب سانتيي نهايآمده باشد خطا
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٣

 ي رو )ي افقـ  ( متـر    10 بضلع ي متر رئوس مربع   91 و 90 و 95 و 100 چهار نقطه با ارتفاعات    ‐۱۰

 متـر  85کـسان يرا با ارتفـاع    ن چهار نقطه    ين ا ين ب يم سطح زم  يچنانچه بخواه .  باشند ين م يزم

  د برداشته شود چند متر مکعب است؟ي که بايم حجم خاکيبرسان

  1900)د    1000)ج     990)ب    900)الف

اسيـ م نقـشه بـا مق  يخـواه  ب%5کنواختيب يک منطقه با شيکه از ي در صورت ‐۱۱
5000

ه يـ  ته1

ـ  يح تبـد  ي توان از تصح   ي بر حسب متر م    يم تا چه طول   ينمائ  يخطـا (افـق صـرفنظر نمـود       ه  ل ب

  . ) متريلي م2.0ميترس

  900)د      800)ج     700)ب     600)الف

رطول براب  يري مجاز در اندازه گ    ي نسب يگر خطا ا ‐۱۲
20000

ب، يه ش ي باشد تا چند درصد زاو     1

  افق صرفنظر نمود؟ه ل بيح تبديتوان از تصح يم

  Gr57)د      057)ج    Gr6.28)ب    6.280)الف

56 فاصله دو نقطه   ‐۱۳ , NN ـ         6810ني زمـ  يعـ ي سطح طب  ي رو ن در  ي متـر بـوده و ارتفـاع دورب

ب يه شـ  يـ باشـد زاو  ي متـر مـ    20.3برابـر 6Nال در نقطه    نگ متر و ارتفاع سي    60.1 برابر 5Nنقطه

)روينشانه )2150 56ن دو نقطه  ياختالف ارتفاع ب  .  است −′ , NN    ت و انکسار در    ي با اعمال اثر کرو

  ) شوديگر صرفنظر ميحات دياز خطاها و تصح(:  عبارتست ازيبردارت نقشهحد دق

  −45.624)د    −90.621)ج    −72.615)ب    +52.612)الف

12ياس ها يمق دو نقشه به     ي را در رو   يل شکل يمستط ني قطعه زم  ‐۱۴ , EE ميـ م نموده ا  ي ترس .

1 دو نقـشه   ين در رو  ي و نسبت دو عرض زمـ      10اسي که نسبت دو مق    يدر صورت 
'

1

10d
d

 باشـد   =

2 دوين در روينسبت دو طول زم
'
2

d
d

   نقشه کدامند؟

)الف
100

)ب    1
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  10)د      1)ج      1
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٤

ه يزاواگر قرائت تار وسط،     . مياوده استفاده نم  يکيت آناالکت ي از تئودول  يمتري در روش استاد   ‐۱۵

ــرا  ــاع دســتگاه ب ــائم و ارتف ــداد  يق ــاســتقرار تئودول(ABامت ــه )B و شــاخص در Aت دري  ب

51840متر،يلي م 2050بيترت متـر باشـند    30.14ن دو نقطه    يز اختالف ارتفاع ا   ي متر و ن   56.1 و ′

) بر حسب متر کدامند؟ABيفاصله افق )100=K  

 164.91)د    137.44)ج    146.91)ب    73.44) الف

يم با دقت نسب   يب مال ي با ش  يطولها در منطقه ا    يريگاندازه‐۱۶
1250

تـا  . ده اسـت  يـ  انجام گر  1

  ل به افق صرفنظر کرد؟يح تبدي توان از تصحي بر حسب درصد ميبيچه ش

  4)د      3)ج      5.2)ب    25.1)الف

 50 کـشش  يرويـ گـراد و بـا ن     يدرجـه سـانت   20 ي در دمـا   ي فـوالد  ي نـوار  يقـ ي طول حق  ‐۱۷

ب يو ضـر   متـر يلـ يم45.0 متـر، ضـخامت آن   يسانت1ن نوار يعرض ا.  متر است  995.49وتنين

6106.11يساط طـول  ب انبـ  ي متر مربع و ضر    يليوتن بر م  ي ن ×5102انگي ک درجـه   يـ  ي بـرا  ×−

 گـراد   ي درجه سانت  30 ين نوار در دما   ي آن که طول ا    ي کشش الزم برا   يروين.  گراد است  يسانت

  ؟وتن استي متر شود چند ن50

 140)د    4.64)ج     46.6)ب    35.6)الف

ن يـ زان نقـشه ا   يـ  م ياگر فاصله منحنـ   .  درجه است  45ي ا منطقه رب د يه ش ين زاو ي بزرگتر ‐۱۸

ن نقـشه بـر حـسب       ي توان در ا   ي را که م   ي شود، حداقل ابعاد عوارض    ينيش ب ي پ ي متر 2منطقه

  ) متريلي م15.0يمي ترسيخطا( متر نشان داد کدام است؟ يسانت

  70)د      60)ج      40)ب     30)الف

 بـه کمـک     Mن ارتفـاع نقطـه    يي متر معلوم است به منظور تع      50.1736 به ارتفاع  A نقطه ‐۱۹

 يريـ ر انـدازه گ   يـ ن دو نقطه به شرح ز     ياره فشار هوا و درجه حرارت درا      زان الحر يشار سنج و م   ف

  بر حسب متر کدام است؟Mشده است ارتفاع نقطه 
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٥

0710ب برابر ي به ترتMنقطه رفشار هوا و درجه حرارت د , 34mmHg  

0660ب برابر ي به ترتAفشار هوا و درجه حرارت در نقطه , 22mmHg  

  1412)د    1247)ج    1125)ب    1903)الف

 ارتفاع   (B نقطه ير رو يستقر و به م    متر م  1500 به ارتفاع معلوم   A نقطه ي را رو  يتي تئودل ‐۲۰

ـ  يکه بلنـد  يورت نموده در ص   ي نشانه رو  ) باشد ي متر م  15.15۱۵ برابر Bنقطه ـ ن و قرا  يث دورب ت ئ

AB,0350ب امتداد يه ش ي بوده و زاو   يوسط مساو  رتا اضل قرائت تار بـاال     تف.  بدست آمده باشد    ′

)؟  متر کدام استيليحسب من بريو پائ )100=k  

  1858)د    1588)ج    1515)ب    1151) الف

. ر انجام شـد  يک ساختمان قرار دارد مشاهدات ز     ي که در سقف     Mن ارتفاع نقطه  يي تع ي برا ‐۲۱

  ).متر باشد125 برابر با A که ارتفاع نقطهيدر صورت(ن نقطه بر حسب متر کدام است؟ يارتفاع ا

  14.135) د    85.135)ج    73.128)ب    25.128)الف

 يريـ  قـرار اسـت انـدازه گ       ي با دو قطر به روش مثلث بند       ي به صورت چهار ضلع    ي شبکه ا  ‐۲۲

از باشـد   ي با دو قطر مورد نظر ن      ين چهار ضلع  ي ا ي برا يه ا ي ثان 4 بست يکه خطا يتدر صور . شود

ن شـبکه  يـ  اي امتـدادها ي بـرا يريـ  انـدازه گ يه در دست تعـداد کوپلهـا    ي با دقت ثان   ينيو دورب 

  کدامند؟

  25)د      13)ج      9)ب      3)الف

  قرائت جلو  قرائت عقب  وضعيت شاخص  ايستگاه شاخص  ايستگاه ترازياب

1S  A  1250  ميمستق  ‐  

2S  B  2480  1470  ميمستق  

3S  C  3160  1860  معکوس  

  M  2190  ‐  معکوس  
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٦

از اسـت   يـ  آن مـورد ن    يه بـرا  ي که دقت دو ثان    ي امتداد ي نقطه نشانه برا   يستگاهي خارج از ا   ‐۲۳

  آن نوسي را بـا سـ     يستگاهيـ ا زح خارج ا  يه تصح ي توان زاو  ي م دا کرده است چه موقع    يضرورت پ 

  برابر گرفت؟ 

    ε≥056.1)د    ε≥067.1)ج    ε≥077.1)ب    ε≥097.1)الف

  : ازياب ناشي طوليرات اختالف فاز در دستگاهيي تغ‐۲۴

  .  استينيانعکاسات زم) الف

  .  دستگاه استيرات دورييتغ) ب

  . است يط جوي شرايچگونگ) ج

 ب انعکاس استي، خط وضوح و ضريري، موج حامل، موج اندازه گيه وروديزاو) د

NMPهيـ  زاو يريـ  انـدازه گ   ي مطابق شکل برا   ‐۲۵  در  M'ت در نقطـه   يـ  تئودول Mي بـه جـا    ˆ

داده شـده انـدازه    ير و انـدازه هـا  يـ  زيبا توجه به قرائتها  .  قرار گرفته است   Mي متر 20فاصله

NMPهيزاو    بر حسب گراد کدام است؟ˆ

  

mMNmMP 82100:  فواصل==

35.2230G  P    

172.2545G  

  

N  

  

  

M'                       

  

P

N

M
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٧

  

195.1030G  M    

  

      139.0808)ب        134.9822)الف

  193.0808)د        143.9282)ج

در .  شـود يريـ گ انـدازه ي با دو قطر قرار است به روش امتدادي چهار ضلعي شبکه ايايزوا ‐۲۶

21ممي ماکز يکه خطا يصورت از ي مورد ن  ين چهار ضلع  ي شده ا  يري اندازه گ  ياي مجموع زوا  ي برا ′′

5 با دقت  يتيباشد و تئودول    يرد تعداد کوپلهـا   ي استفاده قرار گ    مورد يري اندازه گ  ي بخواهد برا  ′′

   هر امتداد کدام است؟ي برايريمورد استفاده اندازه گ

   25)د      13)ج      7)ب    3)الف

م بـه روش اخـراج عمـود        ي خـواه  يو مـ   داده شـده     ي به عنوان خـط هـاد      AB خط راست  ‐۲۷

ه يـ ن زاو يکتـر يم نزد ياده کن ي پ )متري سانت 5.2 مجاز يبا خطا ( آن   يمتر10 را به فاصله     Dنقطه

   بر حسب درجه کدام است؟يانحراف مجاز عمود اخراج

  1)د      5.2)ج      5)ب      4)الف

ه يـ  متـر اسـت چنانچـه زاو       يلـ يم2ت  يـ ک دستگاه تئودول  ي يم تراز استوانه ا   ي فاصله تقس  ‐۲۸

  د متر است؟ه باشد شعاع انحناء سطح تراز چني ثان30ماتي از تقسيکي يروروب

  45.10)د    25.11)ج    75.13)ب    35.15)الف

 N نقطـه  ي متـر  140 و M نقطـه  ي متـر  70اب در فاصـله   يـ ، دستگاه تراز  يابيک تراز ي در ‐۲۹

 متـر باشـد     825.3 و 363.2بيـ  بـه ترت   N و Mر در نقاط  ي م يمستقر شده است اگر قرائت رو     

ــسبتاً دق   ــاع ن ــتالف ارتف ــاخ ــا    (قي ــرفتن خطاه ــر گ ــا در نظ ــسار وکرويب ــانک ــ ا)تي ن دو ي

)نقطه )MN HH    بر حسب متر کدام است؟ −

  461.1)د    +461.1)ج    −461.0)ب    −461.1)الف



تهران، خيابان كارگر شمالي، باالتر از تقاطع جالل آل احمد، دانشكده فني : آدرس
  .دانشگاه تهران، ساختمان مركزي، گروه مهندسي نقشه برداري

 

٨

 يکبـار در رو   يست را   يـ  ن يد آن افقـ   يـ اب کـه محـور د     يک دستگاه تراز  ير  يق شکل ز  ي مطا ‐۳۰

ب يــ بــه ترتB وA قــائم مــستقر در نقــاطي شــاخص هــايتقر نمــوده و بــر رو مــسMنقطــه

 A نقاط يمستقر نموده و بر رو    N نقطه   يگر آن را بر رو    يد ر متر و با   يلي م 3989 و 3245اعداد

 يون بـرا  يماسـ يح کل ي تـصح  مقـدار . ميـ  متر را خوانده ا    يلي م 1960 و 1018ب اعداد ي به ترت  Bو

   ؟ متر استيليچند م  متر20فاصله

  

  99)د      89)ج      79)ب     69)الف

ت بـر   يـ  از آنجا که امکـان اسـتقرار تئودول        Dت نقطه ين موقع يي مطابق شکل، به منظور تع     ‐۳۱

4513530يايوجود نداشته، زوا   Cو B وA نقاط معلوم  يرو ′′′=α   9393610 و ′′′=β انـدازه-

85051250هي متر زاو  BC=04.904 و AB=27.855 شده و فواصل   يريگ ′′′=ABC  محاسبه 

   کدامند؟CوA ياياند زواشده

  

202358,215366)الف 00 ′′′=′′′= AC  

210161,717457)ب 00 ′′′=′′′= AC  

512168,204162 )ج 00 ′′′=′′′= AC  

225151,238152)د 00 ′′′=′′′= AC    

M A B N20m 20m 20m

A

B

C

D

α β
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٩

  در بـرج اطـراف     ين ارتفاع سقف طبقـه ا     يي تع ي برا يات برج ساز  يک عمل ين اجراء   ي در ح  ‐۳۲

)يمحوطه با استفاده از نقطه ارتفاع دار       )mBM ر و از   يـ  مطـابق جـدول ز     يابيـ  تراز =70.1650

 بـر حـسب متـر کـدام     )N نقطـه  (ن صورت ارتفاع سـقف يدر ا. ق پله ها انجام گرفته است    يطر

  است؟

F.S. B.S.  P.N.  

  1540  BM  

    ميمستق1980  مي مستق 0703

    معکوس0830  معکوس2932

  N    معکوس1750

  

  342.1657)د    342.1675)ج    638.1649)ب    638.1694)الف

 Aطـه اگر ارتفـاع نق . ب دار قرار گرفته اندي شي مطابق شکل در سقف تونل B و A دو نقطه  ‐۳۳

maصد متر باشـد و فواصـل    mb و =530.1 mAB طـول مـؤرب   =680.2 ه يـ و زاو=525.35

15بيش 30 30′    چند متر است؟Bارتفاع.  شده باشند يري اندازه گ′′

  

  65.109)د    65.110)ج    65.101)ب    50.100)الف

  ... .ت عبارتست از يون در تئودوليسماي کلي خطا‐۳۴

  ت يل محور تئودوليم) الف

  ي بر محور ثانويعمود نبودن محور اصل) ب
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١٠

   يدگانيم نبودن محور ديدر امتداد مستق) ج

   ي بر محور اصليگانديعمود نبودن محور د) د

  د؟ي دانيتر مقيدق ت راي استقرار تئودوليک از روشهاي کدام ي تونليها پروژهيدر اجرا ‐۳۵

   ي فلزي سکوياستقرار رو) الف

   از نوع کرن ي ستونچه هاياستقرار رو) ب

   از نوع کرنيهاهي سه پاياستقرار رو) ج

  لد ي از نوع ويهاهي سه پاياستقرار رو) د

 را با دقتيره ايط دايمح اگر  ‐۳۶
1000

 يره با چـه دقتـ  يم، مساحت داي کرده باشيري اندازه گ1

  قابل محاسبه است؟

)الف
3140

)ب    1
2000

)ج    1
1000

)د    1
500
1   

ب ي شـ  ي متـر کـه در امتـداد ضـلع بزرگتـر دارا            ×3010ل با ابعاد  ي به شکل مستط   ينيزم ‐۳۷

م ي خـواه ي اسـت را مـ  ي در جهت ضلع کوچکتر کامالً تـراز و افقـ       يکنواخت ده درصد است ول    ي

   است؟ياج به چند متر مکعب خاکبرداريم احتيمسطح نمائ

  300)د     450)ج        900)ب    4500)الف

. ليات ساختماني، ترازيابي هندسي مطابق جدول زير انجام شده است در يک عم‐۳۸

MPمقدار HH   بر حسب متر کدام است؟−

H  F.S  B.S  P.N  
 
 
 
 
 

1970/300 
 
  
  
 

 
3470 

  صفر مير در سقف
۱۰۳۶  
 

3830 
  صفر مير در سقف

3685 
  مير در سقفصفر 

۱۱۳۶  
۱۹۷۲  

  
  
۱۴۹۰  

  
۲۴۳۰  

M 
 
 
 
 
N 
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١١

 P 
 

 
  

  ۱۷۳/۸)د    ‐ ۱۷۳/۸)ج    +۹۹۳/۴)ب    ‐۹۹۳/۴)الف

 متر مي باشد، ۳۱۰ و ۲۸۰ ، ۲۶۰، ۳۰۰ ، ۲۵۰ ضلعي بسته، به طولهاي ۵ در يک شبکه ‐۳۹

در (حداکثر خطاي بست مسطحاتي با توجه به بزرگترين قطر شبکه بر حسب متر کدام است ؟ 

02ه دقت اندازه گيري دراين شبکهصورتي ک   ). باشد» ثانيه گرادي  « ′′

  ۶۱۰/۰) د    ۱۹۰/۰)ج    ۰۶۱/۰) ب    ۰۱۹/۰) الف

 ارتفاع H.S«  بر حسب متر کدامند 2P و1P با توجه به جدول ترازيابي داده شده، مقادير‐۴۰

 ؟»خط ديد

H  H.S  I.S  B.S  P.N  

250/000 

248/466 

249/530  

 

 

P2  

  P1 

2536  

A 

B 

C  

  

        ۰۰۲/۱ ، ۰۶۶/۲۵۲) ب      ۰۰۲/۱ ، ۰۰۲/۲۵۱ )الف

  ۰۷۰/۴ ، ۰۷۰/۲۵۴) د      ۰۲/۱۰ ،۰۰۲/۲۶۰) ج

 در منطقه اي ناهموار که خطوط تراز آن مطابق شکل مشخص گرديده است محدوده اي ‐۴۱

 متر کامالً مسطح و افقي ۲۳ را خواهيم در ارتفاع ABCD)( متر۲۰به شکل مربع به ضلع 

 ، A ،  Bارتفاع نقاط« حجم خاکبرداري يا خاکريزي چند متر مکعب خواهد بود؟ . نمائيم

CوD است20/5 ،20/3 ،22/5 ،21/5  به ترتيب برابر . «  
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١٢

  

  ۷۲۰) د     ۵۴۰) ج    ۳۶۰) ب    ۱۸۰) الف

 متر، اگر ۲۰/۱۲ به اختالف ارتفاع  B و نقطه A در يک عمليات تاکئومتري بين ايستگاه‐۴۲

03100 ميليمتر و زاويه شيب۰۴۵۲قرائت تار پايين روي مير   باشد، قرائت تار باال و فاصله ′

 شده تار وسط روي ارتفاع دستگاه قرار داده« افقي بين دو نقطه بر حسب متر کدام است؟ 

  ».است

    ۱۳۳/۱ و ۸۴/۶۵) ب      ۳۱۳/۱ و ۸۴/۶۵) الف

    ۱۳۳/۱ و ۸۴/۵۶)  د      ۳۱۳/۱ و ۸۴/۵۶) ج

grGAX در شکل زير با فرض‐۴۳ mYA و=280 mX و=1000 A  ، در صورتي که =1500

1825داراي مختصاتC بدانيم نقطه  / 323CX m=904 و / 380CY m= است پس از 

رخ .......  و در صورت وجود اشتباه، مي توان گفت که اين اشتباه در C و Bمحاسبه مختصات

  . داده است

  

  BCطول )د    ABطول )ج    Bزاويه ) ب    Aزاويه ) الف
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١٣

 درترازيابي مثلثاتي بر حسب  B و A با توجه به اطالعات داده شده اختالف ارتفاع دو نقطه‐۴۴

  کدام است؟متر 

 ارتفاع دوربين = ۴۰/۱متر     ارتفاع نشانه روي = ۲  متر  Aايستگاه

 حالت دوم حالت اول نشانه روي به

B 86 04 11′ ′′  53552730 ′′′  

 

  ضريب انکسار  = L AB  ۱۳/۰ =۳کيلومتر    شعاع کره زمين  R  =۶۲۰۰کيلومتر 

  ۰۴/۲۰۶) د    ۰۴/۶۰۲) ج    ۰۴/۲۶۰) ب    ۰۴/۶۲۰) الف

 از ير در نقطـه ا   يـ ، قرائت م  يري مس يک پروژه از طرح هندس    ي يسطح يت آبها ي هدا ي برا ‐۴۵

ب دو  ي متـر بـا شـ      يسانت25 به ارتفاع    يطه تا قالب  ن نق ي متر است، اگر فاصله ا     يلي م 1488پروژه

   متر است؟يلي نقطه چند مير روي متر باشد، قرائت ميسانت95درصد مثبت برابر 

  1291)د    1275)ج    1257)ب    1219)الف

ح ک شبکه در سط   ي نقاط   ي خطا يضي نصف قطر اطول ب    ي متر برا  يليم 9.4 چنانچه دقت    ‐۴۶

 کـه   ين شبکه درحالت  ي در ا  Pانس نقطه يانس کوار يس وار ياز باشد و ماتر   ي مورد ن  %95نانياطم

∑ وزن واحد در نظر گرفته شده اند برابر        يک نوع بوده و دارا    يمشاهدات از    ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

P 21
 باشـد،   12

   شوند؟يري اندازه گيست باچه دقتي بايدن به دقت فوق مشاهدات مي رسيبرا

)ب    32)الف
2
)ج      3

3
)د    32

2
3  

S يستگاه کمکـ  يـ  از ا  ASBهيـ ن زاو يي تع ي برا ‐۴۷ ه يـ  اسـتفاده شـده و زاو      AS امتـداد  ي رو ′

BSA ــر′ ــدازه گ030براب ــ ان ــده، در صــورتيري mSBکهي ش ــند، SS′=3.0 و=250 ــر باش  مت

   کدام است؟ASBهيزاو

84290)الف 6130)ب    ′ 0 45290)ج    ′ 20300)د    ′ ′  
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١٤

. متر محاسبه شده اسـت    B،25 و   A اختالف ارتفاع دو بنچ مارک     يابيات تراز يک عمل ي در   ‐۴۸

 ي عقب و جلو دارا    يرهاي، م يبايم که در تمام مدت تراز     ي متوجه شو  يات صحرائ ياگر پس از عمل   

 چند  ABح شده ي، اختالف ارتفاع تصح   )ABخارج از امتداد  ( به سمت خارج بوده اند       05انحراف

  متر خواهد بود؟

  301.26)د    000.25)ج    905.24)ب    230.23)الف

 دهنه قرائـت عقـب و جلـو بـه           10ک بنچ مارک  ي به منظور ارتفاع دادن به       يابيک تراز ي در   ‐۴۹

 نقطـه   ي متـر بـرا    146.25ت ارتفـاع  يمتر انجام و در نها    15 متر و    30 متوسط يب با طولها  يترت

 B و Aيخ چوب يون، دو م  يماسي کل يسپس به منظور کنترل خطا    . ده است يمذکور محاسبه گرد  

ح يارتفاع تصح . ر انجام شده است   ي ز يگر انتخاب و مطابق شکل قرائتها     يکديمتر از   75به فاصله   

   مارک چند متر است؟شده بنچ

  

  

  60.26)د    06.25)ج    09.24)ب    03.22)الف

  

متـر  40 که طول متوسـط هـر ضـلع آن           ي ضلع ۲۰ش ممتد يمايک پ يم اضالع   يبخواه ر اگ ‐۵۰

يک و با دقت نسب    ياست را به روش پاراالکت    
2000

 کـه   ينـ يش را بـا دورب    يماي رئوس پ  ياي و زوا  1

4ه با آن  يک کوپل زاو  ييريجهت اندازه گ    الزم جهت   يم، تعداد تکراها  ي کن يري است اندازه گ   ±′′

  د باشد؟يک چقدر باي پاراالکتياي زوايرياندازه گ

  1)د      4)ج      5)ب      6)الف

B C A

C B A
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١٥

mABليل به افق فاصله ما    يند تبد ي در فرا  ‐۵۱ ، دقـت انـدازه     θ=05.3ب  يه شـ  ي با زاو  =200

ي به دقـت نـسب     يم در محاسبه فاصله افق    ير چه حدود باشد تا بتوان     ب د يه ش ي زاو يريگ
10000

1 

  م؟يبرس

  ′3)د      ′1)ج      ′2)ب      ′5)الف

 BM نقطـه   از ينـ يرزمي ز يمتر در کف راهرو    94ارتفاع   به   Pاده کردن نقطه  ي به منظور پ   ‐۵۲

 شـاخص   ي را شـروع کـرده بـر رو        يابيـ به ارتفاع صد متر که در سقف راهرو قرار دارد عمل تراز           

ز عـدد   ينPص مستقر در نقطه      شاخ يم در رو  يا متر را خوانده   76.3 عدد BMمعکوس در نقطه  

   چند متر است ؟P در نقطهيا خاکبرداري يزين صورت ارتفاع خاکريمتر قرائت شده، در ا12.1

  12.1)د   42.1)ج    36.3)ب     76.3)الف

 يه بـرا  يـ  ثان 12يمم خطـا  ي مسطح بـا مـاکز     ي در منطقه ا   ي به صورت مثلث بند    يا شبکه ‐۵۳

1,30 با مشخصات    يني آن قرار است با دورب     هايمثلث ′′== dXM    ک و  يـ بـار اسـتقرار اتومات

   قدر است  چيرين اندازه گي اياز براي مورد نيکوپلها.  شوديريه گ متر انداز100حداقل طول

   4)د      3)ج      2)ب      1)الف

) و Mن اختالف ارتفاع دو نقطه دور     يي تع ي برا ‐۵۴ )PH MP∆    ي مثلثات ي از اختالف ارتفاع سنج 

 پـس از مـشاهدات      ) ننـد ي ب يگر را نم  يکدي دو نقطه     (ميبا انتخاب نقاط واسطه استفاده نموده ا      

  :زجه محاسبات عبارتند اينت

45.8
57.24
44.15
68.18

−=∆
−=∆
−=∆
−=∆

PC

BC

BA

MA

h
h
h
h

  

  : بر حسب متر عبارتست از∆MPHاختالف ارتفاع دو نقطه

  78.29)د  +57.42)ج    −00.18)ب    +00.18)الف
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١٦

6يطـول ب انبـساط    ي بـا ضـر    يوار فـوالد  له ن يک طول به وس   ي يرير اندازه گ   د ‐۵۵
0

111 10
C

−× 

دن به دقت  يرس يبرا
30000

م؟ ي حرارت هـست   يريندازه گ ا  تا چه حد، مجاز به داشتن خطا در        1

  ».ر خطاها صرفنظر شودير سايکه از تاثيدر صورت« 

  c05.4±)د    c05.1±)ج    c00.3±)ب    c01±)الف

 از هـم، از روش      km4 فاصـله   به نقطه مورد نظر بـه      MB..کي از   يت ارتفاع ي در انتقال موقع   ‐۵۶

 ثابـت   يط بـه کـار گرفتـه شـده خطـا          ي کـه بـا شـرا      يم استفاده شده بـه نحـو      ي مستق يابيتراز

  ن عمل چقدر است؟ي مجاز درايلومتر بوده، حداکثر خطاي در هر کmm12±يابيتراز

  mm24±)د  mm36±)ج    mm72±)ب    mm100±)الف

1اسيمق  با ي پوشش ي نقشه ها  ‐۵۷
2000

بطـور اسـتاندارد ابعـاد      (.  برگ اسـت   153ک شهر ي از   

cmcmکادر متن نقشه   8060  پوشـش  يهام نقشه ياگر بخواه . )دي را فرض کن   ×
2500

 از  1

  چند برگ خواهد شد؟. ميه کنين شهر تهيا

  95)د      96)ج      97)ب     98)الف

ه بـا  يـ  قرائـت زاو  ي که خطـا   يتي با تئودول  يگون بسته دوازده ضلع   يک پل ي ياي در قرائت زوا   ‐۵۸

21آن د يـ ه را چنـد کوپـل با      يـ قه، هـر زاو   ي بست دو دق   يدن به حداکثر خطا   ي رس ي است برا  ±′′

  قرائت کرد؟

  کوپل3)د    کوپل2)ج    کوپل1)ب    کوپل5.0)الف

. م شـده انـد  ي ترسـ يمتـر  5.2 تراز بـه فاصـله   ي هاي، منحنيفک نقشه توپوگرا  ي يرو  در ‐۵۹

  ب هفت درصد چند متر است؟ين شي تامي براي تراز متوالين دو منحنيحداقل فاصله ب

  متر175.0)د  متر5.17)ج    متر71.35)ب    ترم280)الف

  ؟ح کدام استي شود ، جمله صحيده مي نقاط مطابق جدول قرائت نقاط ديابيک ترازي در ‐۶۰
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١٧

F.S I.S  B.S  نقاط 

3210  2170 A  

  2850   B  

  1580   C  

3700   2001 E  

  

E)الف B A CH H H H〈 〈 EBAC)ب    〉 HHHH 〈〈〈   

CEBA) ج HHHH ACEB)د    〉〉〉 HHHH 〈〈〈  

.  گـراد اسـت    ۱۰۰يه قائم امتداد نشانه رو    ي و زاو  m۱۵۰ن تاکتومتر برابر    ي دورب ي فاصله افق  ‐۶۱

ر يـ اختالف ارتفـاع محـل م     .  باشد ي م 2.5mي و ارتفاع نقطه نشانه رو     mm۱۵۰۰نيارتفاع دورب 

  ن کدام است؟ ينسبت به محل دورب

  −m5.1)د    −m1)ج    m5.1)ب    +m1) الف

ه به صورت کوپـل     يت در حد ثان   يک دستگاه تئودول  يا با   ي بسته، زوا  ي ضلع ۱۶ک شبکه   ي در   ‐۶۲

 باشد و هر    يه شصت قسمت  ي ثان ۱۲ه  ي هر امتداد زاو   ين دستگاه برا  ياگر دقت ا  . قرائت شده است  

  ن شبکه کدامند؟ ي بست مجاز ايطا کوپل قرائت شده باشد، خ۳۶ه يزاو

02)الف 8) ب    ′′ 5.6)ج      ′′ 7.5)د     ′′ ′′  

. موده و به رئوس شبکه ها ارتفاع داده شده است          ن ي، آن را شبکه بند    ينيح زم ي جهت تسط  ‐۶۳

ـ  ن دريب زميم شي که بخواهيدر صورت ه   1A (ي شـرق ‐ي امتـداد غرب  و در امتـداد  1D( 10% ب

ح شــده باشــد، ي تــسطD1  به ارتفاع ين قبالً بطور کليب باشد و اگر زمي جنوب بدون ش-شمال

 اطـراف   يواره هـا  يـ و د  کنـد    ير نمـ  ييـ  تغ D1ت  يوضع( .دي را محاسبه نمائ   يات خاک يحجم عمل 

    ) باشدي ميعمود
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   يزي متر مکعب خاکر۴۵۰) ب    ي متر مکعب خاکبردار۴۵۰) الف

   ي متر مکعب خاکبردار۹۰۰) د    ي متر مکعب خاکبردار۶۰۰) ج

  اي  نقـشه  يو متـر اسـت در ر      400ني زمـ  ي که هر ضلع آن رو     ين مربع شکل  ي مساحت زم  ‐۶۴

  اس نقشه کدامند؟ يمق.  متر مربع استيسانت ۲۵۰۰برابر 

) الف
400
) ب    1

800
) ج    1
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   صفري خطاها بجز خطاي که از تماميدر صورت. ک کوپل قرائت شده استي يه قائمي زاو‐۶۵

5251870 ′′′=DV  

  ن چقدر است ؟ي صفر لمب دوربيم خطاي لمب صرفنظر کن

01342720 ′′′=RV  

521000)الف 12000)ب      ′′′ ′′′     

24100)ج 24000) د        ′′′ ′′′ 

ر يمس کي از آکس ي نقاط۵ تا ۱ نقاط  ه کي داده شده در صورتيابي با توجه به جدول تراز‐۶۶

م، ارتفاع  ي ارتباط ده  ۵ به   ‐%۲۵کنواخت  يب  ي را با ش   ۱م نقطه   ي متر باشد و بخواه    ۲۵به فواصل   

 يکـ ين  ي با ارتفـاع زمـ     ۱ارتفاع پروژه در نقطه     ( برابر است با     ۳ در نقطه    يزيا خاکر ي يخاکبردار

 ؟ )است

Hm F.S  I.S  B.S  نقاط  
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    1560    1  

    1710    2  

  3500    0060  3  

    1960    4  

  2510      5  

  

  يزيمتر خاکر۱,۰۳) ب    ي متر خاکبردار۱,۰۳) الف

  ي  متر خاکبردار۶۹) د     يزي متر خاکري سانت۶۹) ج

اب شـاخص در  يـ  کـه در اسـتقرار دوم تراز  ي سوال قبل در صورت  يابي با توجه به جدول تراز     ‐۶۷

   متر نگه داشته شود قرائت شاخص چه خواهد بود؟ 500.497 به ارتفاعي نقطه ايرو

  15645)د    0505)ج    0057)ب    ۰۵۶۵)الف

  د؟ي آيکدام رابطه بدست م زاب ايون ترازيماسيه کلي انجام شده زاوي با توجه به قرائت ها‐۶۸
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 .درجـه اسـت   60ن آنهـا    يب ب يه ش ي متر است و زاو    100ب دار يدو نقطه در سطح ش      فاصله ‐۶۹

  باشد؟ياس نقشه چه مي متر باشد مقيلي م10نقشه ن دو نقطه درياگر فاصله ا

(1: 500 1  (1: 5000 2  (1:10000 3  (450000:1  

 مشاهده شود،   Bσ و Aσبي به ترت  ييارهاي با انحراف مع   ي در دو سر   αهي که زاو  ي در صورت  ‐۷۰

 :برابر است باαن مقدار يار بهتريدر آن صورت انحراف مع
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  ؟دهد ينم کدام خطا را کاهش )افق يه ايا مضاعف در قرائت زاوي( کوپلي روش مشاهدات‐۷۱

       ترازين و خط هادي محور چرخش دوربيعدم تواز) ۱

  ين و محور اصلي تعامد محور چرخش دوربمعد) ۲

         ي و محور اصليدگانيعدم تعامد محور د) ۳

   نبودن لمب قائم ي مرکزيخطا) ۴

  ؟ دهد ينمطا را کاهش ر عقب و جلو کدام خياب از مي بودن فاصله ترازي مساويابي در تراز‐۷۲

         تراز ي هاد با خطني نبودن محور دوربيمواز) ۱

   تراز بر محور قائم دستگاه يعدم تعامد خط هاد) ۲

          ن يقائم نبودن محور چرخش دورب) ۳

  ابين ترازي دوربي نبودن محور نوري افقيخطا) ۴

ه يـ  ثان 15 هر امتـداد   يکوپل قرائت وخطا   9ا  ي که زوا  ي در صورت  يک شبکه چهار ضلع   ي در   ‐۷۳

 زان خواهد بود؟ي بست چه مي باشد، آنگاه خطايصد قسمت
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(15 ′′   (201 ′′  (351 ′′  (403 ′′  

ح ي اختالف ارتفـاع اسـتفاده شـود، تـصح         يريگاندازه   ي برا ي که از روش مثلثات    ي در صورت  ‐۷۴

  متر است؟ي متر حدوداً برابر با چند سانت1000 حدوديا دو نقطه با فاصلهيت براي کرويخطا

(12−   (27−  (32+  (47+  

باشــد در آن صــورت XYσانس يــ کواري داراY وXير تــصادفيــه دو متغ کــي در صــورت‐۷۵ 

baxانسيکورا dcy و+   : برابر است با −

(1xyacσ  (2xyac bdσ −  (3xyac bdσ + (4ydxbac xy −+σ    

 قـرار داده و     ABاب را وسـط   يـ ک مرحله تراز  ي باشد   يون م يماسي کل ي خطا ي دارا يابي تراز ‐۷۶

اب را در يـ  متر بـه دسـت آمـده در مرحلـه دوم تراز    يليم∆300ABHپس از قرائت عقب و جلو   

اب يـ  کـه تراز   يد در صورت  يان کن يب متر بدست آمد     يليم304 برابر   ∆ABHقرار داده و  1Mنقطه  

  متر به دست خواهد آمد؟يليباً چند مي تقر∆ABHردي قرار گ2Mدر نقطه

  

(1294    (2300    (3304    (4306  

 که مختصاتي د رصورت‐۷۷
920
920

2Sو
1050
1050

1S2زماني باشد ژNSبه درجه کدام است؟  

  

(1100     (2105    (3120    4300  
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 کـه از    AB عمود بر امتداد   ي را توسط خط   ABCDني که زم  ي با توجه به شکل در صورت      ‐۷۸۰

)وسط آن  )H ند متر مربع   مده چ آنگاه مساحت دو قطعه به وجود آ      (ميم نمائ ي گذرد تقس  يز م ي ن

 »واحد مختصات به متر است« است؟ 

  

(175    (2125    (3250    (4325  

قـسمت   )ه قائميزاو(ينتيه زي زاو A، از نقطهي از منبع آبيوردن فاصله افق بدست آي برا‐۷۹

ـ  ي ب يبا توجه به شکل فاصله افق     . ن منبع قرائت شد   يي و پا  ييباال ن و منبـع آب از کـدام        ين دورب

  فرمول قابل محاسبه است؟

  

(1
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00 tgtg
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(2230 ×= tgDh  

(388cot85cot2 00 ggDh −=  

  .  باشدياطالعات ناقص و قابل محاسبه نم) ۴

  است؟ غلط کدام جمله ي در خصوص روش تاکئومتر‐۸۰
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٢٣

 يريـ  درانـدازه گ   يکـش  توان به حد دقت متر     ي م يق تر در تاکئومتر   يت دق يلوبا انتخاب تئود  ) ۱

  . ديفاصله رس

  . داردين بستگيکول در داخل دوربيرت به فواصل دو تار ي در تاکئومتريمتريب استاديضر) ۲

  .  داردين بستگي داخل دوربي هاي عدسي به فاصله کانون يمتريب استاديضر) ۳

ن روش  ي به دست آوردن اخـتالف ارتفـاع بـد         يشتر باشد خطا  ي امتداد ب  يه شب يهر چقدر زاو  ) ۴

  . ادتر استيز

   


