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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 عملی 4-1 )اندازه گيری فاصله افقی دو نقطه با متر به صورت رفت و برگشت( 

را به درستی انجام دهد.

قبل از مطالعه ی این فصل از فراگيرنده انتظار می رود با مطالب زیر آشنا باشد:
و  محاسبه  »کارگاه  و  »مّساحی«  کتاب  هاي  چهارم  فصل  با  کامل  آشنایی   -1

ترسيم  1«
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فعالیت  عملی فصل چهارم در یك نگاه:

فعاليت عملی 4-1  اندازه گيری فاصله افقی دو نقطه با متر به صورت
 رفت و برگشت

نکته ها:

تعليم سيراب کردن نيست، بلکه تشنه کردن است؛
معلوم یابی نيست، مجهول یابی است؛
حفظ کردن نيست، خلق کردن است؛

انبارکردن اطالعات نيست، بلکه ریشه دارکردن معرفت است.
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فعاليت عملی 4-1  اندازه گيری فاصله افقی دو نقطه با متر به صورت رفت و برگشت 
- با تثبيت دو نقطه دور از هم در محوطه هنرستان، تعدادی نقطه در امتداد بين آنها بر 

روی زمين ایجاد کنيد. )امتدادگذاری(
- این فاصله را دوبار به وسيله مترهایی با طول های متفاوت به صورت رفت و برگشت 

اندازه گيری کنيد.
- نتایج دو بار اندازه گيری را با یکدیگر مقایسه کنيد.

- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعاليت انجام شده به صورت کتبی 
به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمایی1:
ژالن گذاری  را  آن  نقشه برداری،  در  ساده  وسایل  با  فاصله  اندازه گيری  از  قبل 
بين  راه  کوتاه ترین  یعنی  نقطه  فاصله ی دو  می دانيد  که  گونه  همان  )امتداد گذاری(  می کنند. 
آن دو نقطه، که امتدادی است مستقيم. قبل از اندازه گيری؛ این امتداد مستقيم را با چند ژالن 
مشخص می کنند و به این کار ژالن گذاری امتداد می گویند)اگر طول خيلی کوتاه باشد که با 

یک بار مترکشی بتوان آن را اندازه گرفت دیگر احتياج به این کار نيست(.

عمل ژالن گذاری به این ترتيب انجام می گيردکه ابتدا روی دو نقطه، مثاًل A و B )شکل 
4-1(، دو ژالن به طور قائم می گذاریم. یک نفر پشت یکی از دو ژالن )به فاصله ی بيش از دو 
متر با آن(می ایستد و در حالی که یک چشم خود را بسته است با چشم دیگر به ژالن بعدی 
نگاه می کند به طوری که دو ژالن مزبور را روی هم ببيند. بعد نفر دیگر ژالن دیگری را به طور 
قائم در امتداد تقریبی دو نقطه به چپ و راست حرکت می دهد تا نفر اول هر سه ژالن را در 

یک امتداد ببينند.

شكل 4 - 1. ژالن گذاری
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این کار برای هر چند نقطه ای که الزم باشد تکرار می شود تا امتداد مستقيم برای مترکشی 
کاماًل مشخص گردد.

برای دقيق تر انجام شدن کار الزم است همراه ژالن ها از تراز نبشی برای قائم کردن 
آنها استفاده کنيم.

شكل 4 - 3 . عالمت دادن با دست

شكل 4 - 2 . امتدادگذاری

وقتی فاصله بين افرادی که عمل ژالن گذاری را انجام می دهند زیاد باشد ، دیگر صدا 
رسا به گوش نمی رسد در این حالت معمواًل با عالمت دادن دست می توان منظور خود را 
به دیگری فهماند. در این گونه موارد می توان با توجه با استفاده از عالئم مانند شکل های 

راهنمای زیر عمل کرد )شکل 3-4(.

حالت ژالن خوب است

ژالن را به طرف چپ ببرژالن را به طرف راست ببر
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راهنمایی2: روش اندازه گیری فاصله افقی با متر درحالتی که فاصله بلند بوده و نیاز 
به امتدادگزاری است: 

الف( امتداد گذاری بین دو نقطه که می خواهیم فاصله ی افقی آن ها را با استفاده از 
ژالن اندازه گیری کنیم.

بين دو دهنه  فاصله ی  به طوریکه  تقسيم کنيد  به چند دهنه  را  فاصله ی موجود   - 1
کوتاه تر از طوِل متر موجود باشد.

2 – نقاط تعيين شده از طریق امتدادگذاری را با استفاده از گچ یا رنگ عالمت گذاری 
کنيد.

3 – موقعيت نقاط را بر روی کروکی ترسيم کرده و نام آن ها را بنویسيد.
ب( اندازه گیری فاصله ی افقی بین دهنه ها

1 – روی نقاط ابتدا و انتهای هر دهنه دو ژالن به صورت کاماًل تراز قرار دهيد.
2 – با رعایت اصول متر کشی فاصله ی هر دهنه را به صورت رفت و برگت اندازه گيری 

کنيد.
3 – این مقادیر را در یک جدول و همچنين روی کروکی یادداشت کنيد.

)مثاًل مانند جدول زیر(

شماره نقاطرفتبرگشت

4/995/01
A

6/786/731

7/527/562

5/735/76
3

B

5/01

6/73

7/56

5/76 5/73

7/52

6/78

4/99
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 B و A شكل 4 - 4 . مسیر رفت و برگشت بین

4 – ميانگين فاصله ی هر دهنه را محاسبه کرده و نتيجه را به معلم خود گزارش دهيد.
این طول را حداقل 2 بار دیگر به صورت رفت و برگشت بر روی همان نقاط   – 5

اندازه گيری کرده و نتيجه را با حالت های قبل مقایسه کنيد.

ميانگين
دهنه ی دوم

ميانگين
دهنه ی اول

نقاط
رفتبرگشترفتبرگشت

شكل 4 - 5. اندازه گیری رفت و برگشت

→ → → →
→→→→ 1 2 3

A B

→→
→

→→
→

→→
→

→→
→

→→→
→→→

→→→
→→→

1 2 3
A B
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6 – دليل وجود خطا و اشتباه را در عمليات انجام شده بررسی کنيد.
7 – محتمل ترین مقدار طول A تا B را محاسبه کرده و در گزارش بنویسيد.

نکته ها:

حضرت علی )عليه السالم(:
خير و خوبی در دنيا وجود ندارد مگر برای دو دسته:

1- آنان که سعی نمایند در هر روز، نسبت به گذشته کار بهتری انجام دهند.
2- آنان که نسبت به خطاها و گناهان گذشته خود پشيمان و سرافکنده گردند 

و توبه نمایند.
بيت عصمت و  اهل  ما  بر والیت  آن که  نيست مگر  پذیرفته  توبه ی کسی  و   

طهارت اعتقاد داشته باشد. 


