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نمونه سواالت تستى

 آزمون اول به صورت رایگان با ذکر منبع قابل
استفاده است

https://t.me/rsgistehran
https://t.me/rsgistehran
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اصول تفسیر عکس های هوایی

؟صحیح نیستدر خصوص عکس های هوائی کدام یک از موارد زیر  -31

 الف( عکس هوائی به لحاظ هندسه تصویر برداری، تصویری است قائم

ب( عکس های هوائی دارای اطالعات زیادی از سطح زمین هستند ولی مستلزم فرآوری و تفسیر می باشند

 ج( میزان دقت عکس های هوائی به اعمال تصحیحات هندسی بستگی دارد

 هوائی تابعی از توپوگرافی منطقه استد( مقیاس عکس 

؟صحیح استکدام یک از گزینه های زیر در رابطه با خصوصیات راهنمای عکس یا فتو اندکس -32

 الف( بر روی فتو اندکس عکس ها بزرگتر از اندازه واقعی خود قرار داده می شوند

 ب( فتو اندکس بر خالف نقشه دارای مقیاسی متغیر است

ای هوائی که بر روی فتو اندکس قرار داده می شوند بزرگتر از مقیاس فتو اندکس استج( مقیاس عکس ه

 د( هیچکدام

( می باشد؟Oکدام یک از تعاریف زیر بیان کننده مرکز تصویر )-33

 الف( مرکز اپتیکی عدسی

یدب( از به هم پیوستن نشانه های اطمینان واقع در چهار گوشه و یا وسط اضالع عکس به دست می آ

 ج( نقطه دید 

 د( گزینه الف و ج 

تغییرات فاصله بین نقطه اصلی و نقطه نادیر در عکس های هوائی متاثر از چه عاملی است؟-34

الف( تغییر در ارتفاع پرواز هواپیما
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 ب( تغییرات فاصله اصلی

 ج( تغییرات زاویه عکس برداری 

د( فاصله کانونی دوربین عکس برداری

معادل کدام یک از مقیاس های لفظی زیر است؟ 1:250000مقیاس عددی -35

زمین  روی متر 2500برابر با  نقشه روی متر سانتی الف( هر

زمین روی متر 25000برابر با  نقشه روی متر سانتی ب( هر

 زمین  متر روی 250برابر با  نقشه روی متر سانتی ج( هر

 زمین  کیلومتر روی 25برابر با  نقشه روی متر سانتی د( هر

سانتی متر ، برابر با چند متر مربع خواهد بود؟ )عدد 1مساحت دایره ای به شعاع  1:10000در عکس هوائی با مقیاس  -36

(3.14پی برابر با 

 3140000الف( 

  31400ب( 

  314ج( 

 د( هیچکدام

باشد، مقیاس عکس چقدر خواهدمیلی متر  20کیلومتر و بر روی عکس  0.4چنانچه فاصله بین دو نقطه بر روی زمین -37

بود؟

  1:2000الف( 

 1:200000ب( 

  1:20000ج( 

  1:10000د( 

شده است، فاصله 65عدد روزنه نسبی آن برابر با   2برای یک دوربین عکس برداری هوائی با قطر دریچه دیافراگم  -38

برداری چه رابطه ای با عدد روزنه نسبی آن  کانونی این دوربین چقدر بوده است؟ و قطر دریچه دیافراگم یک دوربین عکس

دارد؟
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میلی متر ـ رابطه مستقیم 32.5الف( 

 میلی متر ـ رابطه معکوس 32.5ب( 

 میلی متر ـ رابطه مستقیم 130ج( 

 میلی متر ـ رابطه معکوس 130د( 

در کدام یک از موارد زیر پوشش طولی عکس هوائی افزایش می یابد؟-39

رواز ـ افزایش زاویه دید الف( کاهش ارتفاع پ

 ب( افزایش ارتفاع پرواز ـ افزایش زاویه دید

 ج( کاهش ارتفاع پرواز ـ کاهش زاویه دید

 د( افزایش ارتفاع پرواز ـ کاهش زاویه دید

افزایش ارتفاع پرواز هواپیما در زمان عکس برداری هوائی چه تغییراتی را در عکس های تهیه شده ایجاد می کند؟-40

  مجاور های عکس بین مشترك افزایش پوششالف( 

 ب( به وجود آمدن گپ در عکس ها

ج( کاهش سطح پوشش زمینی و افزایش مقیاس عکس

د( افزایش سطح پوشش زمینی و کاهش مقیاس عکس

. فیلم پانکروماتیک به کدام بخش از طیف الکترو مغناطیس حساسیت دارد؟ )بر حسب میکرون(41

 0.7تا  0.25الف. 

 0.7تا  0.3ب. 

 0.9تا  0.4ج. 

 0.9تا  0.25د. 

. فیلم رنگی در چه صورتی انتخاب مناسبی جهت عکس برداری هوایی نمی باشد؟42
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الف. ارتفاع پرواز متوسط باشد.

 ب. ارتفاع پرواز زیاد باشد.

 ج. ارتفاع پرواز کم باشد.

 د. گزینه الف و ج.

تر است؟ . جهت تهیه نقشه پالنی متری کدام مورد مناسب43

 الف. دوربین تک عدسی.

 ب. دوربین پانورامیک.

 ج. دوربین چند عدسی.

 د. دروبین استریپ.

( و Haze. در مقایسه بین فیلم پانکروماتیک و مادون قرمز رنگی در رابطه با تحت تاثیر قرار گرفتن از عناصر اتمسفری )44

 و نفوذ در آب برای پانکروماتیک و مادون قرمز رنگی( hazeنفوذ در آب کدام یک از موارد زیر صحیح است؟) به ترتیب 

 خوب ، ضعیف. –الف. خوب ، متوسط 

خوب ، متوسط. –ب. متوسط ، متوسط 

 خوب ، ضعیف. –ج. متوسط ، متوسط 

 خوب ، متوسط. –د. خوب ، متوسط 

 . کدام مورد صحیح است؟45

 ناحیه سبز است.الف. درخشندگی گیاهان در ناحیه مادون قرمز نزدیک کمتر از 

 ب. قدرت تفکیک فیلم به فاصله کانونی عدسی بستگی دارد.

ج. در تصاویر ارتوفوتو خطای ناشی از جا به جایی برطرف ولی ناشی از تابیدگی باقی است.

 د. در یک عکس نقشه جابهجایی ارتفاعات و اختالف مقیاس وجود دارد.
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دین ماه چه نوع سنجنده ای و چه نوع قدرت تفکیک مکانی مناسب . جهت پایش وضعیت شادابی پوشش گیاهی برای چن46

 است؟

متوسط . –الف. عکس برداری هوایی 

 باال. –ب. عکس برداری هوایی 

 متوسط. –ج. سنجنده ماهواره ای 

 باال. –د. سنجنده ماهواره ای 

. در چه ص.ورت می توان با یک دوربین آنالوگ عکس هوایی تهیه نمود؟47

 حساس فیلم را نسبت به این بخش حساس نماییم.الف. قشر 

 ب. فیلم را در شرایط سرد ظهور نماییم.

 ج. چنین امکانی وجود ندارد.

 د. موارد الف و ب.

 135میلی متر و فاصله کانونی  6متر و مقدار جابه جایی برابر با  A 200متر، ارتفاع نقطه  2500. چنان چه ارتفاع پرواز 48

تا مرکز عکس و مقدار جا به جایی روی سطح مقیاس متوسط چقدر است؟ )بر حسب سانتی  Aصله نقطه میلی متر باشد، فا

 متر(

 11 –8.5الف.  

11 – 7.5ب. 

.13 – 8.5ج. 

.13 – 7.5د. 

. در صورت ثابت بودن همه عوامل افزایش فاصله کانونی و کاهش ارتفاع به ترتیب چه تاثیری بر مقیاس عکس هوایی 49

 دارند؟
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 بزرگتر . –الف. بزرگتر 

 بزرگ تر. –ب. کوچک تر 

کوچک تر. –ج. کوچک تر 

 کوچک تر. –د. بزرگتر 

. کدام مورد در تفسیر مفسر را کمتر دچار اشتباه می نماید؟50

 الف. سایه

 ب. نقش

 ج. اندازه

 د. عامل مکان
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ریاضیات و آمار
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شهری و روستاییغرافیای ج

تصاد کالن متاثر از کدام دسته عوامل زیر است؟در کشورهای جهان سوم سیاست اق -76

الف( عوامل داخلی ـ قیمت انرژی در بازارهای بین المللی ـ قیمت کاالها در بازارهای جهانی

 ب( عوامل طبیعی ـ قیمت انرژی در بازارهای ملی ـ قیمت کاالها در بازارهای ملی

 قیمت کاالها در بازارهای جهانیج( عوامل خارجی ـ قیمت انرژی در بازارهای بین المللی ـ 

 د( عوامل خارجی ـ قیمت انرژی در بازارهای ملی ـ قیمت کاالها در بازارهای ملی

جفرافیدانان جهت شناخت و تفکیک شهر از روستا در سطح جهانی کدامیک از مالك های زیر را اساس کار خود قرار می-77

دهند؟

الف( مالك های سیاسی

 ب( مالك های اقتصادی

 ج( مالك های اجتماعی

 د( مالك های جمعیتی

کدامیک از گزینه های زیر جزء ویژگی های منطقه گذار می باشد؟-78

 الف( دربردارنده صنایع سنگین است

 ب( نیروی انسانی منطقه فاقد مهارت های الزم است

 ج( مردم این منطقه سطح سواد پائینی دارند

منطقه نوعی همانندی دیده می شود د( در فعالیت های تجاری و خدماتی این

است؟ صحیحکدامیک از گزینه های زیر -79

الف( در کشورهای در حال توسعه رشد جمعیت ارتباطی با مهاجرت جوانان روستائی به شهرها ندارد

 ب( اشتغال دائمی مهاجران روستائی به شهرها با مدت زمان اقامت آن ها در شهرها ارتباط دارد

 ران روستائی در سنین پیری به شهرها مهاجرت می کنندج( بیشتر مهاج

 د( توزیع جمعیت مجدد ناشی از مهاجرت های روستائی به شهرها، مطلقا به نفع کشور است
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در کشورهای اروپائی طرح جغرافیای روستائی متاثر از کدامیک از عوامل زیر است؟-80

 الف( جنگ جهانی اول

ب( عملکرد انقالب صنعتی 

 جهانی دومج( جنگ 

 د( هیچ کدام

در مباحث جغرافیای انسانی، تیپ روستاها توسط کدام دسته از عوامل زیر بیشتر متاثر می شود؟-81

الف( ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی

 ب( ساختارهای اجتماعی ـ سیاسی

 ج( ساختارهای فرهنگی ـ اجتماعی

 د( ساختارهای سیاسی ـ اقتصادی

ان یک موضوع استراتژیک عمرانی در چه دوره ای اهمیت زیادی یافته است؟اصالحات ارضی به عنو-82

 1970تا  1950الف( پس از جنگ جهانی دوم ـ در سال های 

 1950تا  1930ب( قبل از جنگ جهانی دوم ـ در سال های 

تا جنگ جهانی اول  1780ج( پس از انقالب صنعتی در اروپا ـ در سال های 

 جهانی اول و دومد( در سال های بین جنگ 

تقسیم اراضی دولتی در چه سالی آغاز شد؟-83

1329الف( 

1331ب( 

1335ج( 

1337د( 

در کدامیک از موارد زیر قانون ارث بری اعمال نمی شد؟-84

الف( دولت های سوسیالیستی
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ب( دولت های غیر سوسیالیستی 

 ج( کلخوزها

 د( گزینه الف و ج

است؟ صحیحر خصوص مفهوم کارکردهای فضائی کدامیک از گزینه های زیر د-85

 الف( فعالیت های سیاسی ـ اجتماعی 

 ب( فعالیت های انسانی و روابط حاکم بر آن ها

ج( فعالیت های اقتصادی و روابط حاکم بر آن ها

 د( فعالیت های اجتماعی

است؟ صحیحکدامیک از گزینه های زیر -86

 ز انسانی )فرهنگی( استالف( چشم انداز طبیعی بخشی از چشم اندا

 ب( چشم انداز فرهنگی یک مفهوم مکانی ـ فضائی است

 ج( چشم انداز طبیعی به واسطه تاثیرگذاری مداوم و پویای گروه های انسانی بر یکدیگر و بر محیط طبیعی به وجود می آید

در چشم انداز طبیعی ناشی می شوداقتصادی، از دخالت های انسان  –د( چشم انداز فرهنگی عالوه بر روابط خاص اجتماعی 

در کشورهای صنعتی پس از جنگ جهانی دوم کدامیک از عوامل زیر سبب جمعیت پذیری روستاها شد؟-87

الف( پیشرفت های نظامی 

 ب( استفاده از اتومبیل

ج( پیشرفت صنایع سنگین

 د( مهاجرت

ر می رفت؟در دوره اسالمی برای مفهوم شهر کدامیک از موارد زیر به کا-88

الف( خشت

ب( قصبه

ج( شهرستان

د( خشتر

بنیان و اساس توسعه شهرها به عنوان نقاط سوق الجیشی پر اهمیت در زمان مادها کدام است؟-89
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الف( سیاسی ـ اقتصادی

 ب( اجتماعی ـ فرهنگی

 ج( نظامی ـ سیاسی

 د( نظامی ـ بازرگانی

از نظام های حکومتی است؟ تمایز مطلق طبقات اجتماعی ویژگی بارز کدامیک-90

الف( سامانیان

ب( سلوکیان

ج( ساسانیان

د( اشکانیان

در دوره اسالمی مهم ترین عامل تعیین کننده موقعیت مدارس در شهرها، کدامیک از موارد زیر بود؟-91

 الف( جنبه علمی

ب( جنبه مذهبی

 ج( جنبه سیاسی

 د( گزینه ب و ج

. کدام یک از افراد زیر در بررسی اشکال مختلف سکونت گاه های روستایی بر ویژگی های طبیعی بهره برداری از زمین 92

 تاکید داشت؟

الف. راتزل.

ب. هانس بوبک.

ج. کارل ریتر.

د. البر دومانژون.

ی روستایی به بررسی چه نوع عرصه هایی می پردازد؟. جغرافیا93

 اجتماعی. –الف. اقتصادی 

 فضایی. –ب. مکانی 
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کارکردی. –ج. ساختاری 

 اکولوژیکی. –د. محیطی 

 . کدام یک صحیح است؟94

الف. موقعیت محلی در یک روستا به ارتباط یک روستا با روستاهای دور و نزدیک اشاره دارد.

 ن گذار جغرافیای انسانی است.ب. کارل ریتر بنیا

 ج. دوالبالش معتقد است که الگوی سکونت روستایی با نظام کشاورزی در ارتباط است.

 د. سکونت گاه هایی که مبتنی بر کوچ شبانی هستند را سکونت گاه غیر دائم می نامند.

. نظریه مکان مرکزی از کیست و برای کدام منطقه طراحی شد؟95

 شیکاگو. –ن الف. ویلیام گریسو

 جنوب آلمان. –ب. ویلیام گریسون 

 شیکاگو . –ج. والتر کریستالر 

 جنوب آلمان. –د. والتر کریستالر 
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و جغرافیای زیستیژئومورفولوژی 

. کدام گزینه نتیجه تشکیل ریفت زاگرس می باشد؟96

 الف. تشکیل مجموعه های افیولیتی

 ب. گسترش جنگل های مردابی.

 ج. تشکیل سازند شمشک.

 د. قطعه قطعه شدن پالت فرم ایران.

 . کدام یک از ویژگی های چاله لوت است؟97

 الف. پوسته آن از سنگ های بازیک است.

 سته قاره ای آن در سیمرید پیشین ساخته شده است.ب. پو

 ج. تحت فعالیت های تاالسوکراتیک ساخته شده است.

 د. هیچ کدام.

. کدام یک جز سازند های پرکامبرین ایران مرکزی است؟98

 الف. الیکا.

 ب. شمشک.

 ج. تاشک.

 اللون.

 . کدامیک از پیامد های حرکت کوهزایی الرامید است؟99

 تشکیل رسوب های تبخیری در مرکز ایران. –های آئوسن  الف. فعالیت

 کوه ای اولیه زاگرس. –ب. فعالیت های آئوسن 

تشکیل رسوب های تبخیری در مرکز ایران. -ج. کوتاه شدگی و فشردگی چین ها 

 تشکیل رسوب های تبخیری در مرکز ایران. -د. فعالیت های آئوسن 

 ن از چیست؟. وجود افیولیت ها در یک منطقه نشا100

 الف. فعالیت آتش فشانی.
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ب. وجود یک ریفت قاره ای.

 ج. وجود گسل.

 د. موارد ب و ج.

. سرد شدن ناگهانی گدازه ها چه نوع بافتی را ایجاد میکند؟101

 الف. سوزنی.

 ب. خمیری.

 ج. شیشه ای.

 د. ذره بینی.

 ره(. قسمت های مشخص شده در شکل را تعیین نمایید؟)به ترتیب شما102

 دایک . –الف. الکولیت 

 سیل .  –ب. الکولیت 

 دایک . –ج. باتولیت 

 سیل. –د. باتولیت 

 . کدام گزینه صحیح نیست؟103

 الف. نفت جز کانی های تشکیل دهنده ی پوسته زمین است.

 ب. میکرولیت ها در اثر سرد شدن خیلی سریع گدازه تشکیل شده اند.

ی خارج شود مخروط آتش فشانی تشکیل می شود.ج. اگر گدازه در امتداد شکاف های

 د. سنگ های رسوبی دارای کانی های شفاف هستند.

. منشور بازالتی نتیجه کدام فرآیند است؟104

 الف. درز برگشتی.

 ب. درز انقباضی.

 ج. ترموکالستی.
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د. آتش فشان.

ود؟. در متالشی شدن حرارتی در چه صورت دانه های ریز لیمون تشکیل می ش105

 الف. درجه حرارت باال باشد.

 ب. درجه حرارت پایین باشد.

 ج. سنگ یخ زده و متخلخل باشد.

 د. درجه حرارت پایین و سنگ از دانه های مختلف االندازه تشکیل شده باشد.

. شکل رو برو در اثر کدام فرآیند تشکیل شده است؟106

 الف. چین دیاپیری 

 ب. دگرگونی مجاورتی.

 ی هم شیب.ج. چینه بند

 د. دگر شیبی زاویه ای.

. واکنش هیدرولیز بر روی کدام یک از کانی های زیر تاثیر گذار تر است؟107

 الف. سیلیس.

 ب. کانی های آهن دار.

 ج. میکای سفید.

 د. هیچ کدام.

 . کدام گزینه صحیح است؟108

قه سست باشد رخ می دهند.الف. لغزش های وسیع در مناطقی که سطح فوقانی طبقه سخت وسطح زیرین طب

 ب. جا به جایی یک قشر گلی بر یک سطح زیر بنای ثابت ژلی فلوکسیون نام دارد.

 ج. وجود آب، رسوبات ریز دانه و عامل شیب برای فرآیند ریزش ضروری است.

 د. حفره انفصال نوعی سولی فلوکسیون است.
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؟. استقرار پایدار یک اکوسیستم به کدام جز بستگی دارد109

 الف. تجزیه کننده ها 

 ب. گیاهان.

 ج. عوامل مصرف کننده.

 د. همه موارد.

. به اکوسیستم هایی که به دلخواه انسان استقرار یافته اند..............گویند.110

الف. بسته

ب. کامل.

ج. تقریبا بسته.

د. ناقص.

.... است.. مقدار کالری تثبیت شده در گیاهان نشان دهنده ی ............111

.Gross primary productionالف. 

 . net primary productionب. 

 .secondary productionج. 

 د. گزینه الف و ب.

 . کدام گزینه صحیح است؟112

الف. در هرم التون موجودات باید از نظر مدت زمان رشد و حجم با یکدیگر هماهنگ باشند.

 انرژی شیمیایی را دارند.ب. موجودات مصرف کننده توانایی تولید 

 ج. اکوسیستم یک سیستم تقریبا باز است.

 د. استقرار پایدار اکوسیستم به عوامل تجزیه کننده بستگی دارد.

. اگر در یک منطقه گیاهی از خانواده کاکتاسه یافت شود آن منطقه در کدام رده از پهنه های توزیع جغرافیایی قرار 113

 میگیرد؟
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 الف. ناپیوسته

 بومی.ب. 

ج. پیرامون زمینی.

 د. جهان وطنی.

. ساختار در یک اکوسیستم به کدام مورد اشاره دارد؟114

 الف. توزیع فضایی

 ب. انرژی 

 ج. نظم بوم شناختی

 د. هیچ کدام.

. توان تولید به کدام مورد مربوط است؟115

 الف. میزان گیاهان.

 ب. مواد مغذی موجود در خاك.

 شده خورشید. ج. میزان انرژی تثبیت

 د. تولید اولیه ناخالص.



    ID : RSGISfree

 ID:RSGISfree

24

سنجش از دور و سیستم اطالعات مکانی

ستون داشته باشیم حجم تصویر را بر حسب بایت  6166سطر،  5666تعدا  TMچنان چه در یک تصویر سنجنده  -116

 .بیت( 8متر، قدرت تفکیک رادیو متریک  30، قدرت تفکیک مکانی 7کدام گزینه است؟ ) تعداد باند 

244555892الف. 

 344618219ب. 

 210311101ج. 

 254100111د. 

کدام سنجنده در محاسبه ارتفاع باالی ابرها کاربرد دارد؟ -117

ASTERالف. 

MODISب. 

CASIج. 

AVIRIد. 

افزایش قدرت تفکیک مکانی کدام یک از موارد زیر را به دنبال خواهد داشت؟ -118

 الف. کاهش پیکسل های خالص

کاهش تعداد طبقاتی که در یک پیکسل قرار میگیرند. ب.

 ج. کاهش پیکسل های مخلوط

 د. موارد ب و ج 

باشد مقدار دسیمال این پیکسل چند 1111001چنان چه سیگنال ثبت شده با فرمت باینری برای یک پیکسل عدد  -119

خواهد بود؟

111الف. 

121ب. 

131ج. 

101د. 
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ر در مورد خصوصیات طیفی آب، خاك و گیاه صحیح نمی باشد؟کدام یک از موارد زی -120

 از نقاط جذب آب در گیاه است. 0.9الف. 

 ب. آب برای امواج حرارتی رفتاری شبیه به جسم سیاه دارد.

 ج. رفتار گیاه در ناحیه مادون قرمز میانی توسط ساختار داخلی برگ کنترل می شود.

در صد بازتاب در آن ها نسبت به خاك های سیلتی بیشتر است. د. به علت درشت دانه بودن خاك های شنی

 . کدام یک از موارد زیر در مورد پراکنش امواج الکترو مغناطیس صحیح است؟121

 الف. اگر پراکنش امواج نبود در تصاویر ماهواره ای سایه وجود نداشت.

 ب. پراکنش مای نوعی پراکنش مولکولی است.

 ر آبی کمتر از نور قرمز است.ج. مقدار پراکنش ریلی نو

د. پراکنش مای بیشتر از پراکنش ریلی میزان وضوح تصاویر سنجش از دور را کاهش می دهد.

. جهت طراحی یک سنجنده حرارتی کدام بخش طیف الکترومغنایس مناسب تر است و کدام عناصر جوی عامل محدود 122

 کننده هستند؟

 ون ، بخار آب و دی اکسید کربن.میکر 12تا  10میکرون و  5تا  3الف. 

 میکرون ، بخار آب و دی اکسید کربن. 14تا  10میکرون و  4تا  3ب. 

میکرون ، بخار آب و دی اکسید کربن و اوزون.  12تا  10میکرون و  4تا  3ج. 

 میکرون ، بخار آب و دی اکسید کربن و اوزون. 14تا  8میکرون و  5تا  3د. 

در کدام مولفه تبدیل قرار دارند؟ PCAید در تبدیل . بیشترین اطالعات مف123

 الف. دوم.

 ب. سوم.

 ج. اول.

 د. چهارم.
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 . کدام گزینه در مورد تصویر برداری حرارتی صحیح نیست؟124

 الف. تصویر حرارتی فقط با سامانه تصویر بردار دیجیتال قابل اخذ است.

 ی حرارتی است.ب. در هنگام ظهر بهترین زمان جهت تصویر برداری اینرس

 د. آب ها در تصاویر حرارتی شبانه نسبت به زمین تن روشن تری دارند.

تاثیر گذار است.  Spectral Emmissivityج. طول موج حرارتی جذب شده توسط جسم بر میزان 

در بررسی تغییرات یک منطقه با تصاویر با قدرت تفکیک مکانی متفاوت باید .... -125

 میشوند. Resampleدرت تفکیک انتخاب و تصاویر به این واحد الف. حداقل واحد ق

 میشوند. Resampleب. حداکثر واحد قدرت تفکیک انتخاب و تصاویر به این واحد 

 ج. از داده زمینی استفاده می شود.

 د. اگر تصاویر از یک منطقه باشند هیچ گونه تصحیحی الزم نیست.

هران در دسترس باشد کدام ساختار پایگاه داده برای آن مناسب تر است؟مربوط به معابر ت GISچنان چه الیه  -126

.UMLالف. 

 ب. رابطه ای.

.Networkج. 

.Hierarchicalد. 

کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟ -127

کمتر است. Mean Resolution Elementالف. در یک داده دو بعدی هر چقدر قدرت تفکیک مجموعه داده باال تر باشد 

 یک سامانه مختصات جغرافیایی است. UTMب. سیستم تصویر برداری 

 ارتفاع نقاط زمین را بدون در نظر گرفتن عوارض ساخت بشر در نظر می گیرد. DTMج. 

 د. در سیستم های رایانه ای داده های مکانی لزوما از صحت باال برخوردار نیستند.

نوع خاك را اشتباه تشخیص  GISری از انواع خاك جهت مدل سازی در چان چه یک تحلیل گر در فرآیند نمونه بردا -128

 دهد چه نوع خطایی از وی سر زده است؟

الف. خطای کد گذاری.
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 ب. خطای داده منبع.

ج. خطای پردازش و تحلیل.

 د. خطای مفهومی.

کدام یک از ساختار های زیر توپولوژی را بصورت صحیح نمایش می دهد؟ -129

د.  ج.  ب.  الف. 

. در دو الیه رستری مقابل که مربوط به یک ناحیه هستند نوع عملیات مجاز )با توجه به نوع داده( جهت انواع تحلیل 130

کدام گزینه است؟

.ANDف. ال

ب. تشخیص.

ج. رده بندی.

د. همه موارد.

است؟ Generalization. شکل روبه رو نمایش دهنده ی کدام یک از روش های 131

 .الف. ترکیب

 .ب. ادغام

 .ج. خالصه سازی

 د. ساده سازی.

 . کدام یک از موارد زیر صحیح است؟132

 داره توپولوژی است. CADالف. مدل داده 

 یرنده تمامی مقادیر حقیقی است.ب. توپولوژی پذ

 ج. جایگزنی شکل های پیچیده تر را با اشکال ساده تر ساده سازی گویند.

د. اگر داده مکانی مربوط به سطح زمین یا نزدیکی آن باشد داده فضایی نامیده می شود.
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بشی است و چه قانونی این مطلب . به چه علت در یک تصویر حرارتی سنجش از دور میزان دمای واقعی بیشتر از دمای تا133

 را بیان میکند؟

 پالنک  –الف. تاثیرات اتمسفر 

 استفان بولتازمن –ب. تاثیرات اتمسفر 

 پالنک –ج. تاثیرات توان تشعشی 

استفان بولتازمن. –د. تاثیرات توان تشعشی 

را به ترتیب برای چه نوع )تابش خروجی(  Spectral Radiant. در شکل روبرو قسمت های مشخص شده میزان 134

 جسمی نشان می دهند؟) از راست به چپ به ترتیب شماره(

انتخابی. –خاکستری  –الف. سیاه 

 انتخابی. –سیاه  –ب. خاکستری 

 سیاه . –خاکستری  –ج. انتخابی 

خاکستری.  –انتخابی  –د. سیاه 

ر مشابه نباشد باید.... در بررسی تغییرات زمانی اگر قدرت تفکیک رادیو متریک تصاوی135

 الف. قدرت تفکیک کمتر به بیشتر تبدیل شود.

 ب. قدرت تفکیک بیشتر به کمتر تبدیل شود.

 ج. تصاویر به مقادیر انعکاسی سطح تبدیل شوند.

 د. قدرت تفکیک رادیو متریک نقشی در بررسی تغییرات زمانی ندارد.

باشیدفق مو




