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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مـصنفان         

نـشر پارسـیا    براي ناشر محفوظ و منحـصراً متعلـق بـه      1348مصوب سال   
از قبیـل هـر    (لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از ایـن کتـاب              . باشد  می

برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه          توکپی، اسکن، عکس  نوع چاپ، ف  
) دي، فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیـره          وي  دي، دي   صورت اینترنتی، سی  
ممنوع بوده و شرعاً حرام است و متخلفـین         نشر پارسیا   بدون اجازه کتبی از     

   .گیرند تحت پیگرد قانونی قرار می



 

  
  
  
 

هـاي ایـن انتـشارات، بـه استحـضارتان           قدردانی از اعتماد شما بـه کتـاب        ضمن ارج نهادن و   نشر پارسیا   
سازي و نشر     هاي مختلف آماده    رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه             می

ت خود را براي ارائۀ کتابی درخـور و شایـستۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه                       کـار    کتاب، تمامی سعی و هم
اقل           تالش کرده  اند و   بسته هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر          اند که اثري را ارائه نمایند که از حد

ت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفی.  
هم احتمال بروز ایراد    هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز             رغم تمامی تالش    وجود، علی   بااین

دیگـر، ایـن    ازسـوي . نقـص و اشـکال دانـست    توان الزاماً مبـرّا از    و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی          
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی          انتشارت بنابه تعهدات حرفه   
هـاي    ز طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب           ویژه ا   دارد از هر طریق ممکن، به     
  .هاي بعدي رفع نماید ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی  لذا دراین 
اید  محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده       و یا ایرادهاي شکلی یا      

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتـشارات،                پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش     
ف کـرده   ایـد، لطـ     اي یادداشت نموده    ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه           

عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، 
عمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه                 ها و ویرایش    تا این موارد بررسی شده و در چاپ        هاي بعدي کتاب ا

  .رددپربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گ
دانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، به منظور  نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعه

که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،           تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی           
شدة  همان کتاب و یا چاپ اصالحرسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از   متناسب با میزان اصالحات، به

نمایـد، و   عنوان هدیه، به انتخاب خودتـان، برایتـان ارسـال مـی            آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به         
مۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی شود که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقد.  
کارهـاي شـما      ز هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقـادات و راه       آورندگان کتاب، ا    و پدید نشر پارسیا   همچنین  

عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مـشتاقانه               
   .نمایند استقبال می

  
  

  66484191- 2: تلفن  
  www.noavarpub.com   
  info@noavarpub.com 
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  کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان          

  

ب سال  ب        و آیین  1348 مصونـشر  ، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق بـه          1350نامۀ اجرایی آن مصو
ل، نمودارهـا، جـداول، تـصاویر ایـن     لذا هر گونه استفاده از کل یا قـسمتی از مطالـب، اشـکا      . استپارسیا  

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یـا قـسمتی از    کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت 
ۀ پـی دي اف از کتـاب،                        کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهیـ

ـ         عکس  وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي         هبرداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار ب
دون اجازة کتبی از             شرعاً نیـز حـرام     ممنوع و غیرقانونی بوده و    نشر پارسیا   صوتی یا تصویري و غیره ـب

 .گیرند  قرار میپیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 
ه به اینکه هیچ کتابی از کتب          د یـا پـی دي اف و مـوارد          صـورت فایـل ور      بـه نشر پارسـیا    با توج

کـه هـر      چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی                این
را نشر پارسـیا    سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب                  

ان امـور اینترنتـی ایـن       در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـ               
ت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت       ها  انتشارات، که مسئولی

پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی                  می
 طریـق وزارت فرهنـگ و     باشد، وکیل قـانونی انتـشارات از        غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می       

و نیـز سـایر مراجـع    ) اي و اینترنتـی  پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  (پلیس فتاارشاد اسالمی،   
قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات                

ۀ خـسارات وا   پیگرد قانونی و قـضایی   قضایی، خاطیان را مـورد       رده بـه ایـن    قـرار داده و کلّیـ
  .گردد  انتشارات از متخلّف اخذ می

ۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریـسو،       همچنین درصورتی  که هر کتابفروشی، اقدام به تهی
رسـانی تخلّفـات      اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع                

زعین محت        و رم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،         کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و م
اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قـضایی اقـدام بـه اسـتیفاي                 

  .نماید حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

  .نیز حرام است از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً 
انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّـف از قبیـل                  

 و  021 66484191 - 2هـاي هاي انتشارات نــوآور بـه شـماره         مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن       
 و یـا از     info@noavarpub.com و یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس           09123076748

به این انتشارات ابالغ نمایند، تا       www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت        
  عمـل آیـد،    از تضییع حقوق ناشـر، پدیدآورنـده و نیـز خـود خواننـدگان محتـرم جلـوگیري بـه                  

.عنــوان تــشکّر و قــدردانی، از کتــب انتــشارات نــوآور نیــز هدیــه دریافــت نماینــد   و نیــز بــه  



 

 

  
 حمتشر و نامحدود کرامتش که است پروردگار آن شایسته ستایش و سپاس حمد،

 انـسان  بـه  و سـاخت  آشـنا  قلم با و آموخت را بشریت که پروردگاري .است پایان بی
  .بگیرد خدمت به را علم که داد آن رخصت
 در تـا  کـن  یـاریم  و ده قـرارم  راهـت  جویـان  حقیقـت  و درگاهـت  شاکران از خدایا

  .نمایم عرضه شایستگی به آموختم که را آنچه و نلغزم آموختن
شده همراه  بندي   دهد که براي یادگیري اگر مباحث به صورت طبقه          می تجربه نشان 

با درسنامه و سواالت مربوطه خوانده شود نتیجـه بهتـري خواهـد داشـت بنـابراین                 
 همچنـین چـون ایـن آزمـون     ،تصمیم بر آن شد که کتابی به این شیوه نگارش کنم 

 در ایـن    .باشد پیدا کردن مباحث براي داوطلبـان بـسی راحتتـر اسـت              می اب باز کت
بنـدي شـده مـورد      کتاب کلیه سواالت آزمون نظام مهندسی به صورت کامال طبقـه          

  .بررسی قرار گرفته است
  :شده استبندي   فصل به صورت طبقهدهاین کتاب شامل 

 فـصل چهـارم   ،ئـودزي  فصل سـوم ژ ، فصل دوم فتوگرامتري ،فصل اول نقشه برداري   
 فـصل شـشم     ، فصل پنجم میکروژئـودزي    ،)GPS(سیستم تعین موقعیت جغرافیایی     

، فـصل   )GIS( فصل هفتم سیستم اطالعات جغرافیـایی        ،مطالب تئوري نقشه برداري   
هـا و فـصل     ها، فصل نهم شامل کلیه سواالت مقررات      هشتم کلیه مطالب مهم نشریه    

  .باشدها میدهم جدول
وجـود دارد و سـپس سـواالت آزمـون ورود بـه حرفـه           اي   هدرسـنام براي هر مبحث    

ارشد همـراه   هاي   نظام مهندسی و سواالت تالیفی و کنکور      هاي   کارشناسان و کاردان  
هـاي   از فرمـول  اي   هبا پاسخ کامال تشریحی آورده شده و در پایان هـر فـصل خالصـ              

تواند به    می گرانیمورد نیاز و ضروري ذکر گردیده لذا داوطلب بدون هیچ دغدغه و ن            
الت کتب دیگر که در رابطـه  ا همچنین سعی بر آن شده که اشک،این کتاب اتکا کند   
  .دباشد رفع و تصحیح گرد  میبا نظام مهندسی

امیدوارم با تالیف این کتاب توانسته باشم کمکی به جامعه مهندسان کـرده باشـم از      
اي اصالح و بهتر شدن کتـاب     خواننده محترم تقاضامندم با انتقادات و پیشنهادات بر       

  .مرا یاري کنند
  

Info@noavarpub.com 
  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

پــدر و مــــادر عـزیـزم کــه در تمام مــراحل 
  زندگی یار و پشتیبان من بــودند

  



 

 

  اول فصل
  برداري نقشه

  مقیاس -1 -1
  .زمین روي نظیرشان ابعاد به نقشه روي ابعاد نسبت

  
  مقیاس =

  
 بـه  بایـد  حتمـا  ه شـود  داد مایل طول اگر یعنی داده شود،  قرار افقی ي فاصله کسر مخرج در باید :نکته
 .است) قائم (ارتوگونال تصویر یک نقشه چون شود تبدیل افقی طول
   :مساحت با مقیاس رابطه

2 map

earth

A
S

A
=

  
 .باشداحت روي زمین میمس: earthAمساحت روي نقشه و : mapAمقیاس، :  Sدر این رابطه 

  2S1 A1( )
S2 A2

=  

3S1    :باحجم مقیاس رابطه V1( )
S2 V2

=  
 از حجـم  و دارد رابطـه  مقیـاس  دو تـوان  به با پس شده تشکیل عدد دو ضرب از مساحت درواقع :نکته
  .دارد رابطه مقیاس سه توان به با پس شده تشکیل عدد سه ضرب
1  : هم م واحدهاي  تبدیل 2 31dcm 10 m 1cm 10 m 1mm 10 m− − −= = =  

3 4 21km 10 m 1Hec 10 m= =  
  .شود می اعمال قرینه عالمت با تبدیالت این عکس

1m 10dcm 1m 100cm 1m 1000 mm= = =  
  

1 متر روي نقشه   30×18مساحت ساختمانی به ابعاد     ) 1
75

باشـد؟    مترمربـع مـی      چند سـانتی   
  )87کارشناسان اسفند (
1 (960   2 (96   3 (6/9  4 (480  

  1گزینه 
2 map

earth

A
S

A
=

  

  ي تصویر دو نقطه برروي نقشه فاصله
 ي افقی همان دو نقطه برروي زمین فاصله
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2 2 4 2 21( ) 0.096 0.096 10 960
75 30 18

x x m cm cm= → = → × =
×    

متـر و فاصـله        میلـی  6/21 رابـر    1:5000 در روي نقشه به مقیاس       A,Bفاصله میان دو نقطه     ) 2
متـر اسـت مقیـاس نقـشه چقـدر اسـت؟         سـانتی 64/8همین نقطه روي یک نقـشه برابـر       

  )87کارشناسان اسفند (
1 (1:12500  2 (1:25000  3 (1:1250  4 (1:5000  

  3گزینه 
3

1 1
22

2 2 2

1
21.6 10 15000
8.64 10 1250

S l S
S l S

−

−

×
= ⇒ = ⇒ =

×    
 شـده  ترسیم مربعمتر سانتی 32 است هکتار 18/0 که زمینی قطعه مساحت نقشه روي در) 3

  ) 84 آذر کارشناسان (است؟ متر سانتی چند متر 540 طول نقشه وروي
1 (44   2 (54  3 (72  4 (82   

  3 گزینه
2 map

earth

A
S

A
=

  
4

2 32 10 1S S
1800 750

−×
= ⇒ =  

1 X X 72cm
750 540

= ⇒ =  
  . توجه شود که واحد صورت و مخرج باید با هم برابر باشد: نکته

همچنین . شود می10000یا تقسیم بر  ×−410متر مربع به متر مربع  به منظور تبدیل سانتی
4 20.18 0.18 10Hec m=  .باشد می×

  
 جهت در کیلومتر 8 آن عرض و شمال تجه در کیلومتر 18 شکل مستطیل زمین طول) 4

1 نقشه زمین این از بخواهیم اگر باشد  میغرب
2000

 استاندارد نقشه شیت چند نماییم تهیه 
 کارشناسان) (باشد متر می  سانتی60×80 نقشه استاندارد ابعاد(؟ بود خواهد نیاز مورد

  ) 86شهریور
1 (60  2 (66   3 (72  4 (75   

  4 گزینه
کنیم و همچنین ابعاد زمین را نیز باید از کیلـومتر بـه متـر تبـدیل                 ابتدا ابعاد نقشه را به متر تبدیل می       

  .شود
2 map

earth

A
S

A
=

  
2

6
1 x (0.8) (0.6)( ) 75

2000 8 18 10
× ×

= =
× ×

  
  

تـوان بـراي ترسـیم     متر بزرگترین مقیاسی را که مـی      سانتی 25×25براي کاغذي به ابعاد     ) 5
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کارشناسـان اسـفند    ( کیلومتر در نظر گرفت کدام اسـت؟         3/0 در   6/0ي زمینی به ابعاد       نقشه
87(  

1 (1
2300

   2 (1
2400

  3 (1
2500

  4 (1
2750

  
  2گزینه 

2 map

earth

A
S

A
=

  4
2

6
25 25 10 1
0.3 0.6 10 1700

S S
−× ×

= → =
× ×  

  .شویم لژاندر و حاشیه دور تا دور نقشه نیز باید در نظر بگیریمها متوجه میبا توجه به گزینه
  .باشدمتر می سانتی6  سانتی متر می باشد و لژاندر2ه یحاش

4
2

6

25 (25 2 2) 21
25 (25 2 2 6) 15

15 21 10 1
0.3 0.6 10 2400

cm
cm

S S
−

→ − − =
→ − − − =

× ×
= → ≈

× ×    
1مقیاس بااي   نقشه تهیه چهنچنا) 6

1000
 درمتـر    میلـی  2/0 ترسـیم  خطـاي  و باشد موردنظر 

 اسـت؟  چقـدر  داد نـشان تـوان     مـی  نقشه این در که طولی حداقل گردد فرض نقشه مقیاس
  ) 86شهریور کارشناسان(
1 (200  2 (20  3 (2  4 (2/0  

  2 گزینه
= مقی������اس خط����اي روي نقش����ھ
   خط��اي روي زمی��ن

31 0.2 10( ) 20cm
1000 x

−×
= =  

  .باشدخطاي روي زمین معادل حداقل طولی است که در نقشه قابل رویت می: نکته
  

1 مقیاس در نقشه برروي زمین قطعه یک مساحت) 7
2500

 اسـت  مربـع متـر     دسـی  4 معادل 
 حـدودا  نقـشه  از ملـک  ابعـاد  استخراج خطاي و است چقدر زمین قطعه این واقعی مساحت
 کارشناسـان ) (باشـد  نقشه مقیاس درمتر   میلی 2/0 قرائت تشخیص خطاي اگر (است؟ چقدر
  ) 90آذر

  m5 هکتار، m4/3   4 (6/1 هکتار، m5/2  3 (16 هکتار، m4/1  2 (5/2 هکتار، 25) 1
  .نیستها  گزینه از یک هیچ در ابعاد استخراج خطاي که چه گر 1 گزینه

2 map

earth

A
S

A
=

  
2

21 4 10( ) x 250000
2500 x

−×
= ⇒ =  

31 0.2 10 x 0.5
2500 x

−×
= ⇒   ملک ابعاد استخراج خطاي:=
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72.826شعاع زمین دایره شکلی که مساحت آن         )8  1:50000 متر مربع اسـت روي نقـشه    ×10
  )94کارشناسان مرداد(چند سانتی متر است؟

   سانتی متر6)4   سانتی متر 10)3   سانتی متر5/7)2   ر سانتی مت12)1
  4گزینه

2

7 2

S R

2.826 10 R R 2999.240m
1 r r 6cm

50000 2999.23

= π

× = π → =

= ⇒ =
  

  
1 مقیـاس  بـا  شـهري  منطقه یکي   نقشه روي در) 9

500
 مـساحت  .اسـت  گردیـده  ترسـیم  

 قطـر  .اسـت  شدهگیري    اندازه مربعمتر   سانتی 0384/8 دایره شکل به میدان یکي   محدوده
  ) 91شهریور کارشناسان (است؟ متر چند زمین روي در میدان این

1 (24  2 (16  3 (12   4 (8  
  2 گزینه

2 map

earth

A
S

A
=

  
4

2 21 8.0384 10( ) X 200.96m
500 X

−×
= ⇒ =  

2 2S R 200.96 R R 8 2R 16= π ⇒ = π ⇒ = → =  
  

1اي به مقیـاس    کیلومترمربع در نقشه 26/28زمینی به مساحت    ) 10
10000

 بـه شـکل دایـره    
متـر اسـت؟      شعاع این زمین در روي نقشه با تقریب چند سانتی         . کامل مشخص گردیده است   

  )89کارشناسان اسفند (
1( cm 90  2( cm 60  3( cm 30  4( cm 120  

 3گزینه 
 . مترمربع است )103 ( 2=106هر کیلومتر مربع: نکته

2

2 2 2
6

2

1( ) 0.28260 2826
10000 28.26 10

2826 30

map

earth

A
S

A
x x m cm

R R cmπ

=

= ⇒ = =
×

= → =    
1 مقیاس بهاي   نقشه سطح) 11

5000
 بـا  را نقـشه  ایـن  اگـر  .اسـت  مربعمتر    سانتی 480 برابر 

  ) 87اسفند کارشناسان (شود؟  میچقدر نقشه مساحت کنیم بزرگتر برابر 5/2 پانتوگراف
   مربعمتر   سانتی1800) 2    مربعمتر   سانتی3000) 1
  مربعمتر   سانتی1200) 4    مربعمتر  ی سانت2400) 3
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2  1 گزینه 2 21
4

1

2.5S X( ) X 0.3m 3000cm
S 480 10−

= ⇒ = →
×

  
  

 گیـري   انـدازه  متر 600 نقطه دو بین فاصله 300 شیب زاویه با شیبدار سطح یک امتداد در) 12
1مقیاس بااي   نقشه روي نقطه دو این فاصله .شود می

2000
 کارشناسان( است؟ cm چند حدودا 

  ) 89 اسفند
1 (cm52   2 (cm40   3 (cm35   4 (cm26  

  4گزینه
  

   مقیاس=
  

 حتمـا بایـد بـه       ه شـود   یعنی اگر طول مایل داد     داده شود، ي افقی قرار       باید در مخرج کسر فاصله     :نکته
 .است) قائم(ل طول افقی تبدیل شود چون نقشه یک تصویر ارتوگونا

  
ab 1 abS ab 26cm

ABcos30 2000 519.6
= ⇒ = ⇒ =  

  
1اي با مقیاس      نقشه) 13

2000
 Mي  ي دو نقطـه  فاصله.  متر در دسترس است  2البعد     و متساوي  

زمـین،   بـر روي     MNي مـورب      فاصله. گیري شده است    متر اندازه    میلی 3ي     بر روي نقشه   Nو  
  )91یور کارشناسان شهر(چند متر است؟ 

1 (3  2 (62/3  3 (4  4 (32/6  
  4گزینه 
در حقیقت اختالف ارتفاع دو منحنی میزان . باشدمنظور از متساوي البعد فاصله منحنی میزان می: نکته

 .باشد متر می2متوالی 
 

  

ــاس طــول روي نقشــه = مقی                              طول روي زمیــن
3

2 2

1 3 10 6
2000

6 2 6.32

x m
x

L m

−×
= → =

= + =    
  یابی فاصله -1-2
   فاصله نتعیی هاي روش -1-2-1
  ترسیمی واي  محاسبه روش -1-2-1-1
  مستقیم روش -1-2-1-2

  ي تصویر دو نقطه برروي نقشه فاصله
 ي افقی همان دو نقطه برروي زمین فاصله
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