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فن جمع آوری اطالعات از روی عکس های گرفته شده به صورت قیاسی یا رقومی از اشیا  به علم و -1

 ها در یک سیستم مبنای مشخص اطالق می شود. و محیط اطراف آن

 توپوگرافی (4    مسیرنقشه  (3 فتوگرامتری (2  کاداستر (1

کدام یک از شاخه های نقشه برداری زیر برای تهیه نقشه های ثبتی امالکی مورد استفاده قرار  -2

 می گیرد؟

 نقشه برداری نظامی (1

 ودزینقشه برداری ژئ (2

 نقشه برداری زیرزمینی (3

 نقشه برداری کاداستر (4

 بایستی ،کیلومتر( 11*11به دلیل وسعت بیشتر زمین )بیشتر از  ،در کدام شاخه از نقشه برداری -3

 انحنای زمین را هم در نظر گرفت؟

 هیدروگرافی (4ودزی   ژئ (3کارتوگرافی     (2مستوی     (1

 گویند. کمیت اندازه گیری شده با مقدار واقعی آن کمیت را اختالف بین -4

 ( اشتباه4         ی واقعیخطا( 3خطای هندسی        (2خطای ظاهری       (1

 مورد تعریف خطا و اشتباه کدام گزینه صحیح می باشد؟ در -5

 مقدار خطا کوچک است و منفی یا مثبت بودن آن مشخص نیست. (1

 اشتباه کوچک است و منفی یا مثبت بودن آن مشخص نیست. ( مقدار2

 نمود. مقدار خطا را می توان با کنترل مشاهدات تشخیص داده و حذف (3

  صحیح است. 3و  1گزینه  (4

 

 

http://sazeplus.com/


3  

 درجه بندی ناصحیح میر )شاخص( جزءکدامیک از خطاها است؟ -6

 خطای سیستماتیک (4اشتباه استادیمتری    (3خطای طبیعی     (2خطای انسانی      (1

 خطای ماکزیمم چقدر می تواند باشد؟ -7

 برابر خطای متوسط هندسی 3( 1

 هندسیبرابر خطای متوسط  2( 2

  برابر خطای متوسط هندسی 2.2( 3

 برابر خطای متوسط هندسی  3.2( 4

 محاسبه خطای متوسط هندسی: است مطلوب یک فاصله را چهار بار اندازه گیری کرده ایم.-8

2552 2553 2556 2554 

1) 7.10± 

2) 7.12 ± 

3) 7.10± 

4) 7.12 ± 

 گویند. ...اختالف هر مشاهده از مقدار میانگین را -9

 خطای ظاهری (1

 خطای واقعی (2

 خطای میانگین (3

 اشتباه (4
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 ؟اندکدمعوامل ایجاد خطاها  -11

 محاسباتی ،دستگاهی ،انسانی (1

 محیطی ،شخصی ،انسانی (2

 طبیعی ،دستگاهی ،انسانی (3

 کرویت زمین ،دستگاه ها ،( ابزارها4

 ؟است ماکدها  x محورخطای بست  ،با توجه به جدول پیمایش بسته -11

1) sinG  = ∑ ∆𝑥𝑖 = ∑ 𝐿𝑖xe  

2) cosG  = ∑ ∆𝑥𝑖 = ∑ 𝐿𝑖xe 

3) ax-bx=xe 

4 )ay-by=xe 

 جزو کدام دسته از خطاها می باشد؟ ،تئسانتراژ و قرا ،نشانه روی ،خطای عدم تراز کردن -12

 ( انسانی4( دستگاهی      3طبیعی      (2سیستماتیک      (1

 کدامیک از جمالت زیر صحیح است؟ -13

 دالیل درست نبودن یک اندازه گیری اشتباه و خطا می باشد. (1

 خطا شامل دو خطای سیستماتیک و تدریجی است. (2

 خطا از فراموشی یا عدم مهارت نقشه بردار ناشی می شود. (3

  خطای اتفاقی دارای جهت و اندازه مشخص است. (4

 خطاهای زاویه یابی به دو دسته به شرح زیر تقسیم می شوند؟ -14

 خطاهای طبیعی و دستگاهی  (2خطاهای اتفاقی و طبیعی       (1

 خطاهای سیستماتیک و اتفاقی (4خطاهای اتفاقی و انسانی       (3
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