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هدف های رفتاری :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه این فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
1- فعاليت عملی2-1 )تهيه ي كروكي و بررسي درستي آن( را به درستی انجام دهد.

2- فعاليت عملي 2ـ2 )اندازه گيري طول متوسط قدم یك نقشه بردار( را به درستی 
انجام دهد.

3- فعاليت عملي 2ـ3 )تهيه ي كروكي با طول متوسط قدم و بررسي درستي آن( را 
به درستی انجام دهد.

4- فعاليت عملي 2ـ4 )متركشي اصولي در مساحي( را به درستی انجام دهد.
به درستی  را  آن(  درستي  بررسي  و  متر  با  )تهيه ي كروكي  2ـ5  عملي  فعاليت   -5

انجام دهد.
انجام  به درستی  را  شده(  تهيه  كروكي هاي  بين  )مقایسه ي  2ـ6  عملي  فعاليت   -6

دهد.
7- فعاليت عملي 2ـ7 )مقایسه ی بين دقت روش هاي مستقيم اندازه گيري فاصله ي 

افقي( را به درستی انجام دهد.

قبل از مطالعه ی این فصل از فراگيرنده انتظار می رود با مطالب زیر آشنا باشد:
1- آشنایی با مفاهيم اوليه ی نقشه برداری 

2- آشنایی كامل با فصل دوم كتاب های »مّساحی«و»كارگاه محاسبه و ترسيم)1(«
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فعالیت های عملی فصل دوم در یک نگاه:
فعاليت عملی2-1    تهيه ي كروكي و بررسي درستي آن

فعاليت عملي 2ـ2    اندازه گيري طول متوسط قدم یك نقشه بردار

فعاليت عملي 2ـ3    تهيه ي كروكي با طول متوسط قدم و بررسي درستي آن

فعاليت عملي 2ـ4    متركشي اصولي در مساحي

فعاليت عملي 2ـ5    تهيه ي كروكي با متر و بررسي درستي آن

فعاليت عملي 2ـ6     مقایسه ي بين كروكي هاي تهيه شده

فعاليت عملي 2ـ7       مقایسه ی بين دقت روش هاي مستقيم اندازه گيري 
فاصله ي افقي

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

نكته ها:
روژه گارودی: كسی كه نمازنمی خواند 

در نيایشگاه بزرگ هستی غایب است.
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 فعاليت عملی2-1  تهيه ي كروكي و بررسي درستي آن 
ـ با هدایت و راهنمایي معلم خود كروكي منطقه اي را تهيه كنيد. 

ـ پس از تهيه ي كروكي، درستي آن را با راهنمایي معلم خود بررسي كنيد. 
- گزارش كاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت كتبی 

به معلم خود ارائه كنيد.

فعاليت عملي 2ـ2 اندازه گيري طول متوسط قدم یك نقشه بردار
ـ طول متوسط قدم خود را به دست آورید. 

ـ طول متوسط قدم همكالسي هاي خود را نيز پرسيده و با طول قدم خود مقایسه كنيد. 
- گزارش كاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت كتبی 

به معلم خود ارائه كنيد.
راهنمایی 1:

روش كار: 
ـ در یك زمين تقریباً هموار و افقي با استفاده از نوار اندازه گيري یك طول 30 متري را جدا كنيد.  1

ـ این طول را ده بار با گام هاي یك نواخت طي كرده تعداد آن را با دقت بشمارید.  2
ـ ميانگين گام هاي خود را محاسبه كنيد.  3

ـ عدد 30 را بر ميانگين گام هاي خود تقسيم كنيد.  4
ـ با ضرب كردن این عدد در صد، طول هرگام خود را بر حسب cm محاسبه كنيد.  5

شکل 2 - 1 . تهیه ی کروکی از یک منطقه

شکل 2 - 2 . طول متوسط قدم نقشه بردار

N
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راهنمایي 2: 
نكات زیر را در اندازه گيري فاصله با قدم رعایت كنيد:

ـ كار در زمينهایي كه ناهمواریهاي زیاد ندارد انجام شود. 
ـ در هنگام قدم زدن سرعت حركت نقشه بردار ثابت بماند. یعني گاهي تند و گاهي 

آهسته راه نرود. 
ـ فاصله تقریبي هر قدم با قدم بعدي یكسان باشد. یعني یك قدم را بلند و یك قدم را 

كوتاه بر ندارد. 
ـ در شمارش قدم ها دقت كند كه اشتباهي رخ ندهد. 

اگر موارد باال رعایت نشود نمي توان به دقت       رسيد.

فعاليت عملي 2ـ3  تهيه ي كروكي با طول متوسط قدم و بررسي درستي آن 
ـ كروكي منطقه اي را كه در فعاليت 2ـ1 ترسيم كرده اید، مجدداً به كمك قدم متوسط 

خود تهيه كنيد. 
ـ پس از تهيه ي كروكي درستي آن را با راهنمایي معلم خود بررسي كنيد.

- گزارش كاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت كتبی 
به معلم خود ارائه كنيد.

راهنمایی:
در هنگام ترسيم كروكي جهت رعایت نسبت طول عوارض )مانند ساختمان، باغچه 
و...( هر 5 قدم را معادل یك سانتي متر در نظر بگيرید. مثاًل فاصله اي را كه بر روي زمين 55 

قدم اندازه گيري كرده اید، هنگام ترسيم بر روي كاغذ معادل 11 سانتي متر در نظر بگيرید.

 

شکل 2 - 3. کروکی با ابعاد

cm 11 ~ 55 قدم 

cm 7 ~ 35 قدم 

1
50
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فعاليت عملي 2ـ4 متركشي اصولي در مساحي 
ـ پس  از تحویل گرفتن متر از انبار آن را از نظر سالم بودن كنترل نمائيد. 

 25 تقریبي  فاصله ي  به  نقطه  دو  ـ 
و  كرده  مشخص  هنرستان  محوطه ي  در  متر 
با رعایت اصول متركشي فاصله ي افقي بين 

این دو نقطه را بدست آورید.
اصول  رعایت  با  كاملی  گزارش   -  
شده  انجام  فعاليت  از  گزارش  نویسی 

به صورت كتبی به معلم خود ارائه كنيد.

راهنمایی1:
براي دقت بيشتر الزم است تا دو نقطه بر روي زمين در جاي خود مطابق روش گفته 

شده در فصل اول تثبيت شوند.
راهنمایی2:

اصول متركشي عبارت اند از : 
1ـ از سالم بودن و كامل بودن متر و تجهيزات جانبي اطمينان حاصل كنيم. 

2ـ متر باید بصورت افقي در بين دو نقطه كشيده شود. 
3ـ نقطه صفرِ متر متناسب با سليقه و نظر كارخانه سازنده متفاوت است. دقت شود كه 

صفر متر اشتباه در نظر گرفته نشود. 
4ـ بعضي از مترها مخصوصًا مترهاي پارچه اي و پالستيكي یك طرف برحسب متر و 
سانتي متر و طرف دیگر بر حسب فوت و اینچ تقسيم بندي شده است. در هنگام اندازه گيري دقت 

شود كه بجاي متر اشتباهًا فوت و اینچ اندازه گيري ولی متر ثبت نشود. 
5ـ در هنگام متركشي، باید بدون پيچ خوردگي و كاماًل كشيده و بدون شنِت )شكم 

دادن متر(باشد. 
6ـ در مترهاي پارچه اي دقت شود متر بيش از اندازه كشيده نشود تا مقدار واقعي دقيق 

نمایش داده شود. 

شکل 2 - 4 . مترکشی اصولی
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7ـ در هنگام قرائت متر و همچنين حين نوشتن آن، دقت شود اعداد، اشتباه قرائت و 
نوشته نشود.

8ـ براي باال بردن دقت الزم است اندازه گيري در یك رفت و برگشت انجام گيرد و 
سپس از آن ميانگين گرفته شود.

9- هميشه تعداد رقم اعشاری فاصله را به تناسب اندازه ی دقت در نظر بگيرید.
اگر بصورت كج  باال بصورت كاماًل مستقيم بخوانيد چون  از  متر را  10ـ عدد روي 
و با زاویه به آن نگاه كنيم عددي غير از مقدار واقعي را خواهيد دید. )چند ميلي متر كمتر یا 

بيشتر(
11ـ براي یك دهنه، از متري استفاده شود كه طول آن از طول دهنه بيشتر باشد. 

اگر فاصله ی بين دو نقطه از طول متر بيشتر باشد چه مي كنيم؟
در هنگام انجام عمليات مّساحی هيچ گاه كارگروهی را فراموش نكنيد چرا كه اگر یك 
نفر كارش را درست انجام ندهد، كار تمام افراد گروه درست انجام نمی شود. سعی كنيد در 
كارها به یكدیگر كمك كنيد تا هم كارتان سریع تر پيش برود و هم یادگيری تان تقویت شود.

فعاليت عملي 2ـ5 تهيه ي كروكي با متر و بررسي درستي آن
ـ كروكي منطقه اي را كه در فعاليت هاي 2ـ1 و 2ـ3 ترسيم كرده اید، مجدداً به كمك 

متر تهيه كنيد. 
ـ پس از تهيه ي كروكي درستي آن را با راهنمایي معلم خود بررسي كنيد.

- گزارش كاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت كتبی 
به معلم خود ارائه كنيد.

در عمل،تهيه ی كروكی با متر مرسوم نبوده ولی به دليل تمرین متركشی در این كتاب آمده است.
راهنمایی:

در هنگام ترسيم كروكي هر 5 متر را معادل یك سانتي متر در نظر بگيرید.

شکل 2 - 5 . تهیه ی کروکی با متر



20

 

فعاليت عملي 2ـ6 مقایسه ي بين كروكي هاي تهيه شده 
ـ كروكي هایي را كه در فعاليت هاي 2ـ1، 2ـ3 و 2ـ5 ترسيم كرده اید، با راهنمایي معلم 

خود از نظر دقت، سرعت و هزینه با یكدیگر مقایسه كنيد.
- گزارش كاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت كتبی 

به معلم خود ارائه كنيد.

كروكی
مقایسه از نظر

هزینهسرعتدقت

فعاليت عملي 2ـ7   مقایسه ی بين دقت روش هاي مستقيم اندازه گيري فاصله ي افقي
با  هزینه  و  سرعت  دقت،  نظر  از  را  افقي  فاصله ي  مستقيم  اندازه گيري  روش هاي  ـ 

یكدیگر مقایسه كنيد.
- گزارش كاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت كتبی 

به معلم خود ارائه كنيد.

در هنگام تهيه ی كروكی به نكات زیر توجه كنيد:
1- جهت شمال فراموش نشود. اگر شمال واقعی محل را نمی دانيد یك جهت را به عنوان 

شمال در نظر بگيرید.
2- كروكی را از كل به جزء ترسيم كنيد به این معنی كه ابتدا عوارض كلی و كناری منطقه 

را در كروكی بكشيد و طبق آن ها مابقی عوارض را ترسيم كنيد.
3- در كشيدن كروكی تناسب بين عوارض را رعایت كنيد یعنی عارضه های هم اندازه را 

شما هم در یك اندازه ترسيم كنيد..
4- در هنگام حركت كردن برای ترسيم كروكی نكات ایمنی را رعایت كنيد. )مراقب زیر 

پایتان باشيد(


