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پیشگفتار
شاىد تفاوت معلم با حرفه های دىگر اىن باشد که شاگردان وی از او الگو و تأثىر زىادی می پذىرند. قطعًا همکاران محترم با نحوه 

آموزش و پرورش دادن خوىش گام بلندی در ارتقای مىهن اسالمی  خواهند برداشت.
همکاران گرامی، در برنامه رىزی اىن کتاب سعی گردىده همگام با اصل کتاب درسی، تمرىنات مرتبط و گسترده ای بررسی شود تا 

هنرجوىان با آمادگی بىشتری به استقبال آزمون، کنکور و دانشگاه بروند. 



مقدمه
از آنجا که درس کارگاه محاسبه و ترسىم2، معمواًل پس از دروس نقشه برداری عمومی  و عملىات نقشه برداری عمومی  و قبل از 
کاربرد راىانه در نقشه برداری برگزار می شود، هنرجو می باىست ماحصل دروس قبلی را در اىن درس محاسبه و ترسىم کند و در کالس 
کاربرد راىانه در نقشه برداری پس از محاسبه و ترسىم به روش راىانه ای تفاوت روش دستی و راىانه ای را هم از منظر دقت و هم سرعت 
تجربه کند. لذا در کالس کارگاه محاسبه و ترسىم 2 باىد به اندازه کافی هم عملىات انجام شده گروه خوىش و هم مسائل مختلفی را بررسی 

و حل نماىد.
اىن کتاب تمرىنات کتاب کارگاه محاسبه و ترسىم 2، تمرىنات تکمىلی، سؤاالت چالشی و نکته دار، سؤاالت آزمون های نهاىی، 
آزمون تشرىحی و چندگزىنه ای را ارائه می نماىد. انتقادات و پىشنهادات شما می تواند در راستای بهبود و ارتقای آموزش و پرورش مفىد 

می باشد.

نکات مهم در مورد این کتاب : 
١ــ هرچند که کتاب »کارگاه محاسبه و ترسىم 2« خود به صورت خودآموز ارائه گردىده است لىکن وجود کتابی به عنوان راهنمای 

معلم برای آن امری اجتناب ناپذىر می نماىد. 
2ــ در اىن کتاب سعی شده تا اکثر مسائل کتاب حل گردد. اىن حل می تواند شبىه حل کتاب اصلی )کارگاه محاسبه و ترسىم 2( 

باشد ىا اىنکه از روش حل دىگری استفاده شده است. انتخاب هرکدام از آنها برعهده همکاران گرامی می باشد. 
٣ــ پىشنهاد می شود تا توجه هنرجوىان را به رىزبارم در امتحانات نهاىی جلب نماىىد تا بتوانند ضمن آشناىی با سؤاالت امتحان 

نهاىی، نمرات کامل تری نىز کسب نماىند. 
4ــ سؤاالت چالشی و نکته دار که در پاىان هر فصل آمده بدىن  منظور است که هنرجوىان پس از اتمام سؤاالت مربوط به کتاب 
درسی بتوانند با حل اىن سؤاالت مفاهىم درسی را کامل تر و بهتر ىادبگىرند. طبىعی است که ارائه اىن سؤاالت به هنرجوىان به صالحدىد 
هنرآموز محترم می باشد. توصىه می شود در کالس هاىی که دارای سطح باالتری هستند ىا تعدادی از هنرجوىان از بقىه جلوتر می باشند. به 

انتخاب معلم از اىن سؤاالت حل گردد. همچنىن پىشنهاد می گردد که ٣ نمره از هر امتحان از اىن سؤاالت طرح گردد. 
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تدرىس پىماىش حلقوی بسته مرحله تشکىل جدول، تصحىح زاوىه و انتقال ژىزمان

تمرىن از سؤاالت اىن کتاب و کتاب کارگاه محاسبه و ترسىم 2 و سؤاالت نهاىی سال های گذشته
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است.

y و x تصحىح آن و محاسبه و y∆  و x∆  تدرىس مرحله محاسبه                
 تمرىن از سؤاالت اىن کتاب و کتاب کارگاه محاسبه ترسىم 2 و سؤاالت نهاىی سال های گذشته
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حل ادامه جدول پىماىش که توسط هنرجوىان در درس عملىات نقشه برداری انجام شده است.
 تمرىن کلی

تمرىن از سؤاالت اىن کتاب و کتاب کارگاه محاسبه ترسىم 2 و سؤاالت نهاىی سال های گذشته
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تدرىس محاسبات مربوط به فاصله افقی و اختالف ارتفاع و ارتفاع به روش تاکئومتری

 تمرىن از سؤاالت اىن کتاب و کتاب کارگاه محاسبه و ترسىم 2 و سؤاالت نهاىی سال های گذشته

 روز بیست
و دوم

حل جدول تاکئومتری که توسط هنرجوىان در درس عملىات نقشه برداری انجام شده است.
تدرىس ترسىم تاکئومتری

تمرىن از سؤاالت اىن کتاب و کتاب کارگاه محاسبه و ترسىم 2 و سؤاالت نهاىی سال های گذشته

 روز بیست
و سوم

ترسىم تاکئومتری که توسط هنرجوىان در درس عملىات نقشه برداری انجام شده است.
تمرىن کل تاکئومتری )حل و ترسىم نقشه(

تمرىن از سؤاالت اىن کتاب و کتاب کارگاه محاسبه و ترسىم 2 و سؤاالت نهاىی سال های گذشته

 روز بیست
و چهارم

تدرىس برداشت اطالعات الزم جهت پىاده کردن
آماده کردن اطالعات الزم جهت پىاده کردن در درس عملىات نقشه برداری

تمرىن از سؤاالت اىن کتاب و کتاب کارگاه محاسبه و ترسىم 2 و سؤاالت نهاىی سال های گذشته

 روز بیست
و پنجم

رفع اشکال و مرور نىمه دوم کتاب
اعالم امتحان از نىمه دوم کتاب

 روز بیست
و ششم

رفع اشکال نىمه دوم کتاب
امتحان

حل سؤاالت امتحان

 روز بیست
و هفتم

رفع اشکال و مرور کل کتاب
اعالم امتحان آمادگی از کل کتاب

 روز بیست
و هشتم

رفع اشکال کل کتاب
امتحان

حل سؤاالت امتحان



توصیه های اجرایی
جهت تفهىم بهتر هنرجوىان بهتر است، در برنامه کالسی هفتگی سال سوم به ترتىب زىر عمل شود:

روز اول 
زنگ اول: نقشه برداری عمومی، زنگ دوم تا چهارم: عملىات نقشه برداری عمومی

روز دوم
زنگ اول: نقشه برداری عمومی، زنگ دوم تا چهارم: کارگاه محاسبه و ترسىم 2

روز سوم
زنگ اول: روش های تعىىن موقعىت، زنگ دوم تا چهارم: کاربرد راىانه در نقشه برداری

روز چهارم
زنگ اول تا سوم: فتوگرامتری مقدماتی و کنترل و تنظىم دستگاه های نقشه برداری

در برنامه پىشنهادی فوق الذکر تأکىد بىشتر بر آن است که ترتىب روزهای اول تا سوم حفظ شود و اىنکه در کدام 
روز هفته ىا حتمًا بدون وقفه برگزار شدن مالک نىست. در اىن برنامه ابتدا هنرجو تئوری درس، سپس عملی درس، 
بعد از آن محاسبه و ترسىم دستی و باالخره محاسبه و ترسىم راىانه ای را به خوبی تجربه می کند و مطالب را با گىراىی 

هرچه بىشتر متوجه می شود.

اهداف کلی
هنرآموزان عزىز همگام با تدرىس درس کارگاه محاسبه و ترسىم 2، با مطرح کردن مسائل اىن کتاب به هنرجو دىد 

کلی نقشه برداری داده و او را جهت آزمون ها و مقاطع تحصىلی بعدی آماده می کنند.




