
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  - 1367   طاهري رودکناري، شاهین،  : سرشناسه
 بـرداري کـاردانی پیوسـته..../مولفین شـاهین      شـده کنکـور نقشـه    بنـدي  تشریح کامل سـواالت طبقـه   : عنوان و نام پدیدآور 

 کوهستانی. رودکناري، ساجد ناصري طاهري    

  .1393  نوآور، تهران :  : مشخصات نشر 
 ص.568 : مشخصات ظاهري 

   978-600-168-180-6 : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 
 ها آزمون --ایران  --ها و مدارس عالی  دانشگاه : موضوع 

  (عالی) ها ها و تمرین آزمون --   برداري نقشه : موضوع 

 (عالی) راهنماي آموزشی --   برداري نقشه : موضوع 

   - 1367  کوهستانی، ساجد،  ناصري : فزودهشناسه ا 

 LB    2353ط/27134ت5 1393 : رده بندي کنگره 

 378/1664      : رده بندي دیویی 

  3473617 : شماره کتابشناسی ملی 

 

 

 

 

 برداري بندي شده کنکور نقشه تشریح کامل سؤاالت طبقه

 
 صري کوهستانیمهندس شاهین طاهري رودکناري ـ مهندس ساجد نا : مؤلفین 

 نوآور ناشر:  

 نسخه 1000 شمارگان:  

 محمدرضا نصیرنیا مدیر تولید:  

 نوبت چاپ:  

 978ـ600ـ168ـ180ـ6 شابک:  

 
 

 نمایشگاه دائمی و مرکز فروش:

 ایرانیان،  تمانساخ دانشگاه خ به نرسیده ژاندارمري شهداي فخررازي، خ انقالب، خ  ـ خ تهران: نوآور

 6 دوم، واحد ، طبقه58 پالك

  66484189: تلفن
 66405084 - 66955878، کتابفروشی الیاس تلفن: 1310فروردین پالك  12: تهران خ انقالب، نبش خ 1فروشگاه 
 66402579-66413998، کتابفروشی گوتـنبرگ تلفن: 1212: تهران خ انقالب، مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک ملت، پالك 2فروشگاه 
 66405385 - 66409924، کتابفروشی صانعی تلفن: 1312فروردین و اردیبهشت، پالك  12: تهران خ انقالب، بین خ 3فروشگاه 
 03112213751: اصفهان، م انقالب، خ چهار باغ عباسی ابتداي خ سید علی خان، کتابفروشی مهرگان تلفن: 4فروشگاه 
 04113341986ـ  04113341669ه دانشگاه، اول خ دانشگاه، کتابفروشی عالمه تلفن: : تبریز، خ امام، فلک5فروشگاه 

 
براي ناشـر محفـوظ و منحصـراً     1348سال  بکلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصو

(از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،       باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از ایـن کتـاب    متعلق به نشر نوآور می

وي دي، فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیـره)    برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی دي، دي عکس

 گیرند. ت و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار میـرام اسـاً حـوده و شرعـوع بـر نوآور ممنـازه کتبی از نشـدون اجـب



 

 
 

 
 

 مقدمه
 ي نسبت محیط دایره به قطرش آگاه است. به نام او که از اندازه

 

هـاي هنرسـتان، هنرآمـوزان مسـلط      اي نوشته شده اسـت کـه در دوره   این مجموعه در اصل براي جوانان دیپلمه
راکـز  اند و در نتیجه بـراي موفقیـت درآزمـون ورودي م    اند و یا خود به هر دلیل درسشان را خوب نخوانده نداشته

سـاله   3آموزش عالی فنی کشور باید دانسته هاي خود را تکمیل نمایند و با این وجود با دقت و زحمـت فـراوان   
اي که  بندي شده و با شیوه اي، کلیدي و طبقه سعی شده است که مطالب مورد نیاز هنرجویان به طور کامل، نکته

دوین گردد البته دانشـجویان کالسـهاي مقـدماتی    و ت تألیف ترین هنرجویان قادر به فهم آن هستند حتی ضعیف

هاي کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و  ي کاردانی ناپیوسته و همچنین شرکت کنندگان در آزمون دانشگاه در دوره

 توانند از این کتاب استفاده کنند. برداري نیز می ي نقشه نظام مهندسی رشته
نیل به اهداف برنامه ي درسی رشته ي نقشه برداري برداشته  امید است کتاب حاضر بتواند گام کوچکی در جهت

و مورد استقبال هنرجویـان قـرار گیـرد و کمبـودي از کمبودهـاي موجـود را از لحـاظ کتـب فارسـی در رشـته           
برداري برطرف ساخته و متخصصین فن و هنرجویان عزیز اشتباهات احتمالی را یادآوري فرمایند تا در چاپ  نقشه

 یح شود.هاي بعدي تصح

بـرداري   ي نقشـه  ي اسـاتید رشـته   ازکلیـه را  یم تا مراتب تشکر و قدردانی خوددر این جا فرصت را گرامی می دار

ي یک تهران و مرکز آموزش عالی فنی کرمان و دانشگاه آزاد اسالمی  دانشکده فنی انقالب اسالمی پسران شماره
خداوند متعال بـراي   ایم، به عمل آوریم.از یشان را داشتهامندي از راهنمایی و تجارب  سعادت بهرهواحد بناب که 

 م.یاین عزیزان آرزوي سالمتی و سربلندي را دار
نسبت به  را و انتقادات خود نظرات، پیشنهادات در پایان از تمامی اساتید بزرگوار و همکاران گرامی تقاضا دارم که

 نمایند.ارسال  Info@noavarpub.com این مجموعه به آدرس اینترنتی

 برداري ي نقشه ي روزافزون علوم ژئوماتیک و جامعه با امید به توسعه
 

 شاهین طاهري رودکناري و ساجد ناصري کوهستانی 

 



 

 

 فهرست مطالب
 مقدمه

 
 برداري مبانی نقشه/  بخش اول

 ینقشه و نقشه خوان یاساس فیتعار/  فصل اول
 آن ي خچهیو تار يبردار نقشه/  فصل دوم
 آن يبند میو تقس يبردار نقشه يها اخهش/  فصل سوم

 ینیزم يبردار نقشه نینو يها يآور فن/  فصل چهارم
 )GPS( یجهان تیموقع نییتع ستمیبا استفاده از س يبردار نقشه/  فصل پنجم
 ییایاطالعات جغراف ستمیس/  فصل ششم
 يدورکاو/  فصل هفتم
 یکارتوگراف/  فصل هشتم

 
 برداري عمومی نقشه/  بخش دوم

 یابیتراز يکاربردها/  صل اولف
 یابی زاویه/  فصل دوم
 یابی فاصله/  فصل سوم

 مبنا يو امتدادها تیموقع نییتع/  فصل چهارم
 شیستگاهیمختصات ا نییتع/  فصل پنجم
 تایبرداشت جزئ/  فصل ششم
 کردن نقاط ادهیپ/  فصل هفتم

 
 هاي تعیین موقعیت روش/  بخش سوم

 آن يو کاربردها تیوقعم نییبا تع ییآشنا/  فصل اول

 يبردار مختصات در نقشه يها ستمیسطح مبنا و س/  فصل دوم

 يبردار در نقشه ریتصو يها ستمیس/  فصل سوم

 ینیزم تیموقع نییتع/  فصل چهارم

 آن يبر رو تیموقع نیینقشه و تع/  فصل پنجم

 1 ینجوم تیموقع نییتع/  فصل ششم

 2 ینجوم تیموقع نییتع/  فصل هفتم
 

 فتوگرامتري مقدماتی/  هارمبخش چ
 فیو تعار اتیکل/  فصل اول

 ییهوا يها عکس ي هندسه/  فصل دوم

 ینیبرجسته ب/  فصل سوم

 يسه بعد دیاصول پاراالکس و د/  فصل چهارم

 ينقشه به روش فتوگرامتر هیمراحل ته/  فصل پنجم
 

 1 میکارگاه محاسبه و ترس/  بخش پنجم
 يزیر قابل برنامه حساب نیبا ماش ییآشنا/  فصل اول

 میبه روش مستق یافق ي فاصله يریگ اندازه/  فصل دوم

 میمستقریروش غ به  یافق ي فاصله يریگ اندازه/  فصل سوم

 خطا و انواع آن/  فصل چهارم

 فاصله يریگ موانع در اندازه/  فصل پنجم

 ساده لیبا وسا هیزاو يریگ اندازه/  فصل ششم



 

 یمساحساده  لیبا وسا یاتمسطح ي نقشه ي هیته/  هفتم لفص

 یمساح ي ساده لیکردن طرح با وسا ادهیپ/  فصل هشتم

 یابیمهم در تراز فیتعار/  فصل نهم

 یابیمختلف تراز يها روش/  فصل دهم

 )میمستق یابی(تراز یهندس یابیتراز/  فصل یازدهم

 یهندس یابیخطا در تراز/  فصل دوازدهم

 یهندس یابیدر تراز یاتیکنترل عمل/  فصل سیزدهم

 میترس ي ساده لیو کار با وسا ییآشنا/  فصل چهاردهم
 

 2کارگاه محاسبه و ترسیم /  بخش ششم
 یابیتراز يکاربردها/  فصل اول

 یابی هیزاو/  فصل دوم

 یابی فاصله/  فصل سوم

 مبنا يو امتدادها تیموقع نییتع/  فصل چهارم

 یستگاهیمختصات ا نییتع/  فصل پنجم

 اتیت جزئبرداش/  فصل ششم

 کردن نقاط ادهیپ/  فصل هفتم
 

 برداري) هندسه (نقشه/  بخش هفتم
 يادآوری/  فصل اول

 تصویر/  فصل دوم

 برداري کابردهاي تشابه در نقشه/  فصل سوم

 برداري کاربرد مثلث در نقشه/  فصل چهارم

 دستگاه مختصات/  فصل پنجم

 ي مساحت محاسبه/  فصل ششم

 ي حجم محاسبه/  فصل هفتم

 برداري کاربرد دایره و بیضی در نقشه/  صل هشتمف
 

 مساحی/  بخش هشتم
 آن ي ساده لیو وسا یمساح/  فصل اول

 ي افقی به روش مستقیم گیري فاصله اندازه/  فصل دوم

 ي افقی به روش غیرمستقیم گیري فاصله اندازه/  فصل سوم

 خطا و انواع آن/  فصل چهارم

 ري فاصلهگی موانع در اندازه/  فصل پنجم

 گیري زاویه با وسایل ساده اندازه/  فصل ششم

 ي مساحی ي مسطحاتی با وسایل ساده ي نقشه تهیه/  فصل هفتم

 ي مساحی پیاده کردن طرح با وسایل ساده/  فصل هشتم

 تعاریف در ترازیابی/  فصل نهم

 هاي مختلف ترازیابی روش/  فصل دهم

 مستقیم)ترازیابی هندسی (ترازیابی /  فصل یازدهم

 خطاها در ترازیابی هندسی/  فصل دوازدهم

 کنترل عمیالت در ترازیابی هندسی/  سیزدهمفصل 

 

 کنکورهاي سراسري

 منابع و مأخذ



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 اول بخش

 برداري مبانی نقشه



 

 فصل اول

 تعاریف اساسی نقشه و نقشه خوانی

 خالصه فصل

 نقشه خوانی تعاریف اساسی نقشه و
 کروکی 

 »کروکـی آن منطقـه  «دقیـق اسـت   ي  نمایش ترسیمی موقعیت تقریبی عوارض یک منطقـه را کـه فاقـد انـدازه    

 نامند.  می

 نقشه 

سطح زمین به طـور یکسـان در   هاي  افقی که پدیدهاي  نقشه تصویر قائم عوارض سطح زمین است بر روي صفحه
است که عوارض مرئی و نـامرئی سـطح زمـین را بـا دقـت      اي  وسیلهآن کوچک شده باشد. به عبارت دیگر نقشه 

 دهد.  می نسبت به سطح زمین نشانتر  هندسی در یک مقیاس کوچک

 مقیاس نقشه 

نظیرشان بر روي زمین وجود دارد، مقیاس گویند. در واقـع مقیـاس   هاي  نسبتی که بین ابعاد روي نقشه و اندازه
باشد بدین معنـا کـه هـر چـه مقیـاس نقشـه        می رف دقت نقشه نیزعم باشد که می ضریب کوچک کردن واقعیت

 خواهد بود. تر  قت آن بیشدباشد تر  بزرگ

 
 انواع مقیاس 

این مقیاس را به صورت  مقیاس کسري یا عددي: -الف
1000

1

n
روي  متـر  میلـی دهند که در آن هر  می نشان 

 باشد.  می متر بر روي زمین nنقشه معادل 

در این نوع مقیاس نسبت یک طول روي نقشه به طـولی معـادل در    اس لفظی (توصیفی) یا گفتاري:مقی -ب

 روي نقشه معادل هزار متر روي زمین است.  متر سانتیشود، مثالً یک  می بیاناي  روي زمین با جمله

و هـر  مقیاس خطی عبارتست از پاره خطی که به فواصل مساوي تقسـیم شـده   مقیاس ترسیمی یا خطی:  -ج

دهد. این پاره خط از چپ به راست مدرج شـده اسـت و در قسـمت     می قسمت آن طول معینی از زمین را نشان
نقشـه را بـا آن   تـر   قسـمت تسـاوي تقسـیم و واحـدهاي کوچـک     qقبل از تقسیم صفر یک واحد را بـه  چپ آن

 گویند.  می مقیاسکنند که این قسمت را پاشنه  می گیري اندازه

 



ال/  ٨  بر بند شد كنكو نقشه  طبقهتشريح كامل سؤ

 :توان بیان کرد آن است که همان نسـبتی کـه امکـان     می که براي مقیاس ترسیمیاي  ت ویژهخصوصیا نکته

دارد ابعاد نقشه تحت شرایطی از قبیل خشکی یا رطوبت هوا یا سردي یا گرمی و حتی کوچک و بزرگ کردن آن 
 نماید. می چاپ و تکثیر تغییر پیدا کند، طول مقیاس نیز همراه با آن تغییرهاي  با دستگاه

 نسبت مساحت یک منطقه در روي نقشه به نسبت مساحت همان منطقه در روي زمـین  مقیاس مساحتی: -د

 باشد.  می

 
 ها از نظر مقیاس: بندي نقشه تقسیم 

از تر  کوچک مقیاس با مقیاس کوچکهاي  نقشه -الف
200000

1
 جغرافیایی)هاي  (مانند نقشه 

متوسط مقیاس با مقیاس هاي  نقشه -ب
200000

1
تا  

10000

1
 توپوگرافی)هاي  قشه(مانند ن 

بزرگ مقیاس با مقیاس هاي  نقشه -پ
10000

1
تا  

1000

1
 شهري)هاي  (مانند نقشه 

ها) با مقیاس  خیلی بزرگ مقیاس (پالنهاي  نقشه -ت
1000

1
تا  

50

1
 ساختمانی)هاي  (مانند نقشه 

  لقدملنقشه و قدم ي  براي خواندن نقشه، دانستن اصول تهیه اول بررسـی مراحـ   ،براي پیاده کردن نقشه او

 نقشه است. ي  تهیه

  .انطباق امتدادي از نقشه با امتداد نظیرش در طبیعت توجیه نقشه نام دارد 

 ها، استفاده از امتداد شمال و جنوب است.  بهترین راه توجیه براي نقشه 

 برداري  ها در نقشه انواع شمال 

متداد نصف النهار همـان نقطـه رو بـه    شمال جغرافیایی هر یک از نقاط سطح زمین اشمال جغرافیایی (حقیقی): 

 (شـمال حقیقـی) مشـخص    TNمعمـوالً بـا عالمـت    هـا   سمت قطب شمال است. شمال جغرافیایی را روي نقشه
 سازند. می

دهد را شمال مغناطیسی آن نقطه گویند به این ترتیـب   می جهتی را که عقربه قطب نما نشانشمال مغناطیسی: 
اطیسی گویند. ایـن شـمال را در نقشـه    ندهد شمال مغ می مغناطیسی نشان ي امتدادي را که نوك شمالی عقربه

 دهند.  می (شمال مغناطیسی) نمایش MNمعموالً با حروف 
را شمال شبکه گویند. به عبارت دیگـر امتـداد شـمالی متعامـد روي     ها  yجهت مثبت امتداد محور  شمال شبکه:

 نامند. می نقشه را شمال شبکه یا شمال شبکه قائم الزاویه

 :سـاعت هـاي   که هر امتداد نسبت به شمال (حقیقی یا مغناطیسی) در جهت حرکت عقربـه اي  زاویه آزیموت 
  شود. می نشان داده AZسازد و با حرف  می

  :آزیموت حقیقی آزیموت حقیقی یا جغرافیایی)( TAZ حقیقیاست که بین امتداد شمال اي  هر امتداد زاویه 

 شود.  می ساعت تشکیلهاي  ت عقربهبا امتداد مفروض در جهت حرک

 :آزیموت مغناطیسی  آزیموت مغناطیسی)( MAZ است که بین امتداد شمال مغناطیسی با اي  هر امتداد زاویه

 شود. می ساعت تشکیلهاي  امتداد مفروض در جهت حرکت عقربه

 :آزیموت شبکه  آزیموت شبکه یا ژیزمان)( GAZ ل شـبکه بـا   است که بـین امتـداد شـما   اي  هر امتداد زاویه

 شود. می ساعت تشکیلهاي  امتداد مفروض در جهت حرکت عقربه



 : نيتعابخش  ساس نقشه  نقشه خو  ٩/  ف 

 شود. می خورشید استفاده ربراي تعیین تقریبی امتداد شمال و جنوب جغرافیایی در روز از نو 

 سـاعت شـمار و عـدد مربـوط بـه ظهـر       ي  محل خورشید در ظهر واقعی روي نیم ساز زاویه بین عقربه تعیین
صبح جهت یابی کنیم باید با  10باشد و در ساعت  12وان مثال، اگر ظهر شرعی حدود ساعت شرعی است. به عن

جهـت   12و  10در امتداد خورشید قرار داده شود.آن گاه نیم ساز بـین اعـداد    10ساعت عدد ي  چرخش صفحه

 هد. می شمال و جنوب را نشان

 اند از: اهمیت و لزوم تهیه نقشه عبارت 

بـرق و خطـوط انتقـال نیـرو، شـناخت معـادن       هاي  کشی راه ها، ایجاد نیروگاه آبیاري، زههاي  ایجاد سدها، کانال

شناسی و جنگل بانی، عملیات نظامی، دفاعی و تهاجمی، تأسیسات و مخازن و منـابع آب و   زیرزمینی، امور زمین
رسانی به  و تجهیزات آببهداشت محیط، طرح ساختن و نگهداري وسایل ي  در زمینه ریزي برنامهها،  خانهتصفیه 

و دفـع   آوري جمـع افـراد جامعـه، برقـراري روش صـحیح و بهداشـتی بـراي       ي  منظور تأمین آب سالم براي همه

و تأمین شرایط بهداشتی در اماکن، نصب دقیق کارخانجات و ماشـین آالت،  ها  فضوالت انسانی، فاضالب ها، زباله

 ایجاد فضاي سبز در داخل و خارج شهر.

تعیـین  هـاي   بـه فصـل پـنجم روش   » اي نقشه یا راهنماي نقشه اطالعات حاشیه«لعه کامل براي مطا

 موقعیت مراجعه شود. 

 

شکل رو به رو مربوط به کـدام مقیـاس    -1

 است؟

 ) کسري4 ) ترسیمی3 ) مساحتی2 ) توصیفی 1

بین ها  به نقشه هایی که مقیاس آن -2
1000

1
تا  

50

 گویند؟ می است چه 1

 ) متوسط مقیاس4 ) کوچک مقیاس 3 لی بزرگ مقیاس ) خی2 ) بزرگ مقیاس 1

 شود؟ می نقشه از چه مقیاسی استفادهي  براي حفظ مقیاس در تغییر اندازه -3

 ) ترسیمی 4 ) مساحتی 3 ) عددي2 ) توصیفی1

افقـی را  ي  سطح یک منطقـه و عـوارض آن بـر روي یـک صـفحه     ي  تصویر ساده و کوچک شده -4

 گویند.  می ..............

 ) عکس هوایی4 عکسی ي  ) نقشه3 ) کروکی 2 ) نقشه 1

نقشه هایی با مقیاس  -5
200000

تا  1
10000

 شوند؟ می محسوبها  جز کدام دسته از نقشه 1

 ) خیلی بزرگ مقیاس4 ) متوسط مقیاس 3 ) بزرگ مقیاس 2 ) کوچک مقیاس 1

 گویند؟ می به نمایش ترسیمی موقعیت تقریبی عوارض نقاط چه -6

 رقومی ي  ) نقشه4 ) نقشه3 ) کروکی 2 عکسی ي  ) نقشه1

 متر باشد مقیاس نقشه کدام است؟ 120و روي زمین  متر میلی 4دو نقطه روي نقشه ي  اگر فاصله -7

1 (
30

1 2 (
300

1
 3 (

3000

1 4 (
30000

1
 

شده است. اگر این طول در روي نقشه بـه   گیري اندازهمتر  450طولی در روي زمین به طور افقی  -8

 داده شود مقیاس نقشه کدام است؟ نشان متر سانتی 5ي  اندازه

1 (
30000

1
 2 (

20000

1
 3 (

2000

1 4 (
1000

1
 

 
 
 



ال/  ١٠  بر بند شد كنكو نقشه  طبقهتشريح كامل سؤ

 ؟باشد نمی زیر صحیحهاي  کدام یک از گزینه -9

 ) قطب نما براي تعیین شمال مغناطیسی کاربرد دارد. 1
 ) آزیموت مغناطیسی ژیزمان است. 2

 ) شمال جغرافیایی با شمال حقیقی تفاوتی ندارد. 3

ست که آن امتداد با شمال حقیقی با امتداد شمال آن در جهت حرکت ااي  ) آزیموت یک امتداد زاویه4

 سازد.  می ساعتهاي  عقربه

 زیر صحیح است؟هاي  کدام یک از گزینه -10

 برداشت شده بزرگ باشد. ي  بزرگ مقیاس به نقشه هایی گویند که ابعاد قطعههاي  ) نقشه1
 کنند. می تهیهبزرگ هاي  توپوگرافی را معموالً با مقیاسهاي  ) نقشه2

 شوند. می بزرگ مقیاس محسوبهاي  شهري به عنوان نقشههاي  ) نقشه3
 واقعی ترسیم شوند. ي  توان اندازه هایی که نسبتاً کم هستند با همان اندازه می بزرگ مقیاسهاي  ) در نقشه4

 اندکس نقشه عبارتست از: -11

 ) راهنماي اتصال نقشه 4 ) مقیاس نقشه 3 سري نقشه ي  ) شماره2 ) عنوان نقشه 1

 ؟باشد نمی نقشه از منطقه مربوطهي  زیر مستلزم تهیههاي  کدام یک از فعالیت -12

 ) امور زمین شناسی و جنگل بانی 1

 و دفع فضوالت انسانی آوري جمع) برقراري روش صحیح و بهداشتی براي 2
 آبیاري هاي  ) احداث سد و کانال3

 ر) تخلیه بار کشتی در سواحل بناد4

 شود؟ می تعیین تقریبی امتداد شمال و جنوب جغرافیایی در روز به کدام طریق انجام -13

 ) با استفاده از دوربین نجومی 2  ) با استفاده از آفتاب 1

 قطبی ي  ) با استفاده از ستاره4 انحراف محل ي  ) با استفاده از زاویه3

 اولین قدم براي خواندن نقشه چیست؟ -14

 نقشه ي  ) بررسی مراحل تهیه2   ) توجیه نقشه1
 ) استفاده از امتداد شمال و جنوب نقشه4  نقشهي  ) دانستن اصول تهیه3

 زیر است؟هاي  شهري کدام یک از مقیاس ریزي برنامهاز نظر کاربردي بهترین نقشه در  -15

1 (
2500

1
 2 (

50000

1
 3 (

100000

1
 4 (

1000000

1
 

 دارد؟ انطباق امتدادي از نقشه با امتداد نظیرش در طبیعت چه نام -16

 ) توجیه نقشه 4 ) مقیاس نقشه3 ) پیاده کردن نقشه2 ) خواندن نقشه 1

 شود؟ می از امتداد شمال و جنوب استفادهها  جهت نیل به کدام هدف در نقشه -17

 ) توجیه نقشه  4) پیاده کردن نقشه3 ) خواندن نقشه2 نقشه) تعیین مقیاس 1

تر  توپوگرافی مناسبهاي  نقشهي  براي تهیه برداري شهنقدر ها  از نقطه نظر دقت کدام نوع مقیاس -18

 است؟

 ) خیلی بزرگ مقیاس4 ) بزرگ مقیاس3 ) کوچک مقیاس2 اس) متوسط مقی1

باشـد بایـد   تر  بزرگاي  شهري از نظر دقت و مقیاس هر چه مقیاس نقشههاي  نقشهي  در مقایسه -19

. ................... 

 معمول گردد. ا ه گیري اندازهدر تري  ) دقت کم1

 معمول گردد.ها  گیري اندازهدر تري  ) دقت بیش2

 ) سعی بر آن باشد که در تمام موارد اصول ترسیم رعایت شود.3

 3و  2هاي  ) گزینه4


