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پودمان 4

تهیه نقشه با وسایل ساده
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براي شروع هر فعاليت عمراني ابتدا بايد نقشۀ آن تهيه شده و در ادامه طرح مورد نظر، پياده شود.
در ايـن پودمـان بـا روش هـای مختلـف تهيـه نقشـه بـا وسـايل سـاده ماننـد متـر - ژالـن - گونيای مسـاحی و 

قطب نمـا آشـنا خواهيـد شـد.

مقدمه

استاندارد عملكرد

پس از اتمام اين واحد يادگيري هنرجويان قادر خواهند بود با استفاده از وسايل سادۀ مّساحي مانند متر - ژالن - گونياي 
مّساحي و قطب نما مطابق نشريات 119 و دستورالعمل هاي سازمان نقشه برداري کشور، نقشۀ زمين را تهيه کنند. 
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 شکل 1 

 شکل 2 

زاويـه از عناصـری اسـت کـه در نقشـه برداری زيـاد مورد اسـتفاده قـرار می گيـرد، چـرا کـه بـرای تهيـۀ نقشـه، 
دانسـتن زوايـای بيـن عوارض طبيعـی و مصنوعـی روی زميـن امری مهم اسـت. به ايـن دليل آشـنايی با مفهوم 

زاويـه، انـواع زاويـه و روش هـای اندازه گيـری آن بـرای انجـام عمليـات نقشـه برداری کاماًل ضروری اسـت.

با توجه به شکل زير، تعريف زاويه را بنويسيد:
............................................................................................................................................................................................

به شکل های زير دقت کنيد:

حال، با توجه به شکل باال جمله زير را کامل کنيد:
- در نقشه برداری، زاويه را در صفحه  ................. و ................ اندازه گيری می کنيم.

 4 - 1 - زاويه )Angle( در نقشه برداری

زاويه

صفحه
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 شکل 3 

 شکل 4 

)AOB را اندازه گيری کنيم. )زاويۀ OB و OA فرض کنيم مطابق شکل می خواهيم زاويۀ بين دو امتداد
در نقشـه برداری بـرای اندازه گيـری ايـن زاويـه، يـک بـار امتداد هـا را در صفحۀ افقـی تصوير کرده )زاويـۀ افقی( 

و يک بـار نيـز امتدادهـا را در صفحـۀ قائم تصويـر می کنيم )زاويـۀ قائم(.

بـرای اندازه گيـری زاويـۀ افقی توسـط وسـايل سـاده، 
دو روش متـداول زيـر پيشـنهاد می شـود:

)Compass( روش اول: استفاده از قطب نما
افقـی  زاويـۀ  يـک  مسـتقيم  اندازه گيـری  بـرای 
دقـت  دارای  کـه  قطب نماسـت،  وسـيله  سـاده ترين 
کمتـری نسـبت بـه سـاير وسـايل اندازه گيـرِی زاويـه 
اسـت. قطب نمـا دارای صفحـۀ مدرج و عقربـه بوده که 
صفحـۀ مـدرج آن از 0 تـا 360 درجـه تقسـيم بندی 

است. شـده 

)Horizontal & Vertical Angle( زاويۀ افقی و زاويۀ قائم

اندازه گیری زاويۀ افقی با وسايل ساده

زاويۀ افقی زاويه ای است که بين دو امتداد روی صفحۀ افقی به دست می آيد.
زاويۀ قائم زاويه ای است که بين يک امتداد و امتداد افق يا قائم بر محل، روی صفحۀ قائم به دست می آيد.

A

B
O
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 شکل 6 

 شکل 5 

عقربـۀ قطب نمـا حـول محـور خود می چرخد و سـپس بـه علت نيـروی مغناطيسـی کرۀ زمين، هميشـه در يک 
جهـت معيـن کـه همان قطب شـمال مغناطيسـی )N( اسـت، می ايسـتد و آن را به ما نشـان می دهـد. بنابراين، 

درجۀ صفِر قطب نما هميشـه رو به شـمال مغناطيسـی ) N( اسـت.
برای محاسبۀ زاويۀ افقی بين دو امتداد به صورت زير عمل می کنيم:

 دو موضـوع مختلـف مثـاًل گوشـۀ يـک سـاختمان و يک درخـت را در نظر می گيريـم و مقدار عـددی امتداد هر 
کـدام را بـر روی قطب نمـا می خوانيـم و يادداشـت می کنيم.

مقدار زاويه  بين اين دو امتداد مطابق شکل از تفاضل دو عدد خوانده شده به دست می آيد:

در رابطۀ باال منظور از ROA قرائت امتداد OA و منظور از ROB قرائت امتداد OB رو قطب نما است.

→

N

O

B

A

E

110˚

70˚

S

W

OB OA
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ˆAOB

110 70
40
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= −
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فعالیت 
عملی1

فعالیت 
عملی2

اندازه گیری زاویۀ افقی با قطب نما
ـــی  ـــداد تمام ـــوده و از آن، امت ـــاب نم ـــود انتخ ـــوز خ ـــی هنرآم ـــا راهنماي ـــتان ب ـــط هنرس ـــه ای در وس نقط
گوشـــه های ديوارهـــا و ســـاختمان های هنرســـتان را اندازه گيـــری نمـــوده و زاويـــۀ بيـــن آنهـــا را 

به دســـت آوريـــد.
ضمــن ترســيم روند نمــای کار، بــا رعايــت اصــول گزارش نويســی گــزارش کاملــی از فعاليــت ترســيم نقشــۀ 
برداشــت شــده از هنرســتان در ســايت رايانــه تايــپ و آن را چــاپ کنيــد و بــه همــراه نقشــه بــه هنرآمــوز خــود 

ــل دهيد.  تحوي

اندازه گیری زاویۀ افقی با قطب نما و کنترل آن
بـا راهنمايـی هنرآمـوز خـود، 3 يـا 4 يـا 5 نقطـه که تشـکيل مثلـث، مربع يـا 5 ضلعـی می دهنـد را در حياط 
هنرسـتان انتخـاب نمـوده و مطابـق شـکل زيـر، زوايـای آن را با قطب نمـا اندازه گيـری نماييد. در ادامه در سـر 
کالس حاضـر شـده و بـا هنرآمـوز خـود در مـورد مقـدار جمـع زوايـا بحث کنيـد. آيـا می توانيد مقـدار خطای 

کارتـان را بـه دسـت آوريد؟ توضيـح دهيد. 
در ضمـن ترسـيم روند نمـای کار، بـا رعايـت اصـول گزارش نويسـی گـزارش کاملـی از فعاليـت ترسـيم نقشـۀ 
برداشـت شـده از هنرسـتان در سـايت رايانـه تايـپ و آن را چـاپ کنيـد و بـه همـراه نقشـه بـه هنرآمـوز خـود 

دهيد.  تحويـل 

 

 شکل 7 
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4-2- تعیین زاويه با متر

در بسـياری از کارهـای سـاختمانی نيـاز اسـت تا مقـدار زاويۀ کنـج ديوارها اندازه گيری شـود. در دسـترس ترين 
و معمول تريـن وسـيله بـرای اين منظور، متر اسـت.

 در اين بخش دو روش کاربردی تعيين زاويه با متر ذکر شده است.

در ايـن روش از ُکنجـی کـه می خواهيـم زاويـۀ آن را به دسـت آوريـم، دو طـول برابـر بـا هـم را بـر روی دو 
ديوارِ  کنـج، انـدازه می گيريـم و سـپس از انتهـای ايـن دو طـول نيز بـه هم مترکشـی می کنيم. حـال يک مثلث 

متساوی السـاقين به دسـت می آيـد کـه می توانيـم مطابـق رابطـۀ زيـر، مقـدار زاويـه را مشـخص کنيـم:
bsin ( )
a

12
2

−α =

که در آن α )آلفا( زاويه، a طول ساق های مثلث )دو ضلع برابر( و b ضلع روبه روی زاويه است. 

روش اول تعیین زاويه با متر - روش مثلث متساوی الساقین

 شکل 8 

 شکل 9 
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روش دوم تعیین زاويه با متر - روش مثلث نامشخص )استفاده از رابطۀ کسینوس ها(

مثال
مطابق شکل زیر زاویۀ کنج دیوار چند درجه است؟

راه حل:
مطابق شکل داريم:

a m
b / m

b /sin ( ) sin ( )
a

1 1

3
2 53

2 532 2 49 52 50
2 2 3

− −

=
=

′α = = =
×

 



يعنی زاويه حدود 50 درجه است.
بحث و بررسی:

چگونه می توان کار و محاسبات انجام شده را کنترل نمود؟ توضيح دهيد.
...........................................................................................................................................................................................

 شکل 10 

 شکل 11 

در ايـن روش از ُکنجـی کـه می خواهيـم زاويـۀ آن را به دسـت آوريـم، 
دو طـوِل دلخـواه را بـر روی دو ديوارِ  کنـج اندازه می گيريم و سـپس از 
انتهـای ايـن دو طـول نيـز به هـم مترکشـی می کنيم. حال يـک مثلث 
نامشـخص )يعنـی مثلثی که نه قائم الزاويه اسـت، نه متساوی السـاقين 
و نـه متسـاوی االضالع( به دسـت می آيـد کـه می توانيـم مطابـق رابطۀ 

زيـر، مقـدار زاويه را مشـخص کنيم:

a b ccos ( )
a b

2 2 2
1

2
− + −α =

کـه در آن α )آلفـا( زاويه، b,a طول های کنـار زاويه و c ضلع روبه روی 
است.  زاويه 
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فعالیت 
تعیین زاویه با مترعملی3

زاويـۀ تمامـی ُکنـج ديوارهـای هنرسـتان تان را بـا دو روش اسـتفاده از متر )مثلـث متساوی السـاقين و مثلث 
نامشـخص( به دسـت آوريـد، اندازه گيری هـا را کنتـرل کنيـد و در صورت قابـل قبول بودن، از آن هـا ميانگين 

بگيريـد و جـواب نهايـی را در کنار کروکی تان بنويسـيد.
ضمن ترسيم روند نمای اين فعاليت، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش کاملی از فعاليت تعيين زاويه با متر در 

سايت رايانه تايپ و آن را چاپ کنيد و به همراه پيوست هاي آن به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

مثال
مطابق شکل روبه رو زاویۀ کنج دیوار چند درجه است؟

راه حل:
aمطابق شکل داريم: / m

b / m
c / m

a b c / / /cos ( ) cos ( )
a b / /

2 2 2 2 2 2
1 1

3 23
2 74
3 53

3 23 2 74 3 53 72
2 2 3 23 2 74

− −

=
=
=

+ − + −α = = =
× ×



يعنی زاويه حدود 72 درجه است.
بحث و بررسی: چگونه می توان کار و محاسبات انجام شده را کنترل نمود؟ توضيح دهيد.

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

 شکل 12 

فعالیت 
اندازه گیری زاویۀ افقی با متر و کنترل آنعملی4

با راهنمايی هنرآموز خود، 3 يا 4 يا 5 نقطه که تشکيل مثلث، مربع يا 5 ضلعی می دهند را در حياط هنرستان 
انتخاب نموده و زوايای آن را با متر و از دو روش ذکر شده اندازه گيری نماييد. در ادامه در سر کالس حاضر 
شده و با هنرآموز خود در مورد مقدار جمع زوايا بحث کنيد. آيا می توانيد مقدار خطای کارتان را به دست آوريد؟ 

توضيح دهيد. 
ضمن ترسيم روند نمای کار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش کاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ کنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 
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 شکل 13 

زاويۀ قائم شامل دو زاويۀ شيب و زنيتی است.

زاويۀ شيب )α( زاويه ای است بين امتداد مورد نظر و خط افق که در صفحۀ قائم اندازه گيری می شود.
زاويـۀ زنيتـی)z( زاويـه ای اسـت بيـن امتـداد مـورد نظـر و خط قائـم محـل کـه در صفحـۀ قائـم اندازه گيـری  

می شـود.

چون اين دو زاويه متمم اند هميشه بينشان رابطۀ زير برقرار است:
α + z = 90˚ 

بنابراين با اندازه گيری زاويۀ شيب مقدار زاويۀ زنيتی از رابطۀ زير به دست می آيد:
z = 90 – α

کاربردی تريـن و متداول تريـن وسـيلۀ سـاده  بـرای اندازه گيـری زاويـۀ قائـم، شيب سـنج اسـت کـه طـرز کار با 
آن را قبـال آموخته ايـد.

اندازه گیری زاويه قائم با وسايل ساده

فعالیت 
به دست آوردن ارتفاع ساختمانعملی5

مطابق شکل روبه رو در فاصله 5 تا 20 متری ساختمان های 
مدرسه قرار گرفته )تعيين فاصله با خودتان( و با قرائت زاويه 
شيب، ارتفاع ساختمان ها را محاسبه نماييد. با راهنمايی 
هنرآموز خود، روش کار را برای دوستانتان توضيح دهيد. 

ضمن ترسيم روند نمای کار، با رعايت اصول گزارش نويسی 
از  شده  برداشت  نقشۀ  ترسيم  فعاليت  از  کاملی  گزارش 
به  و  کنيد  آن را چاپ  و  تايپ  رايانه  سايت  در  هنرستان 

همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

22

خط افق

خط قائم محل

)α(زاويۀ شيب

)z( زاويۀ زنيتی

→
→

 شکل 14 
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فعالیت 
ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زير به دست آوريد.کالسی1

ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.

ارتفاع 1
ساختمان؟

ساختمان سازی / فصل1 / رسم فّنی

23

فعالیت 
ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.کالسی4

ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.

ارتفاع 1
ساختمان؟

ارتفاع 2
درخت؟

ارتفاع 3
پنجره؟

ارتفاع 2
درخت؟

ساختمان سازی / فصل1 / رسم فّنی

23

فعالیت 
ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.کالسی4

ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.

ارتفاع 1
ساختمان؟

ارتفاع 2
درخت؟

ارتفاع 3
پنجره؟ ارتفاع 3
پنجره؟

ساختمان سازی / فصل1 / رسم فّنی

23

فعالیت 
ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.کالسی4

ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.

ارتفاع 1
ساختمان؟

ارتفاع 2
درخت؟

ارتفاع 3
پنجره؟
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يکـی از کارهـای مهـم در نقشـه برداری تهيـۀ نقشـه از مناطـق مورد نظـر - مانند 
مدرسـه - اسـت. بـه ايـن معنی که بـا اندازه گيـری طول هـا و زوايای بيـن ديوارها 

و سـاختمان ها و ... بتـوان نقشـه ای از منطقـۀ مـورد نظر تهيـه نمود.
برای تهيۀ نقشه سه مرحله بايد انجام شود:

مرحلۀ اول - شناسایی
در ايـن مرحلـه بـه طـور کلـی شناسـايی منطقـه، که شـامل تعييـن شـمال، تهيه 

کروکـی و هماهنگی هـای اوليـه ديگـر اسـت، صـورت می گيـرد.
مرحلۀ دوم - برداشت

در ايـن مرحلـه الزم اسـت اندازه گيـری را  از يـک طـرِف منطقـه شـروع و طول ها 
و زوايـای ديوارهـا، سـاختمان ها و ديگـر عـوارض را اندازه گيری نمـود و در کروکِی 

تهيـه شـده نوشـت. بـه اين عمليـات »برداشـت« گفته می شـود.
بنابراين، برداشت اين گونه تعريف می شود:

بـه مجموعـۀ عمليـات اندازه گيـری طـول و زاويـه، کـه بـا اسـتفاده از نقاط معلـوم به منظـور تعيين مـکان نقاط 
ديگـری از زميـن و جمـع آوری اطالعـات بـرای تهيـۀ نقشـه انجام می شـود، برداشـت می گويند.

مرحلۀ سوم - محاسبه و ترسیم
اطالعات جمع آوری شـده از مرحلۀ برداشـت، اغلب قابل اسـتفاده نيسـت، مگر آن که پس از اجرای محاسـباِت 
الزم، بـه صـورت نقشـه تبديـل شـود. بـرای ايـن منظـور بايـد اندازه هـای به دسـت آمـده از مرحلۀ برداشـت را، 

مطابـق کروکـی و بـا مقياس معين شـده بـر روی کاغذ، ترسـيم نمود.
سـپس بـرای کنتـرل، نقشـه ها را بـه منطقۀ برداشـت شـده ببريد و صحـت و درسـتی اطالعات را بررسـی و در 

صـورت لزوم، اشـتباهات را اصـالح کنيد.
نکتـه: امـروزه اطالعـات جمـع آوری شـده در مرحلـه برداشـت را بـا نـرم افزارهای ترسـيمی - کـه متداول ترين 

آن هـا نـرم افـزار AutoCAD اسـت - به صـورت نقشـه ترسـيم و در صـورت نيـاز چـاپ می کنند.

مفاهیم کلیدی

برداشت
AutoCAD نرم افزار

فعالیت 
چنـد مـورد از مزايـای تهيـه نقشـه با نرم افزارهـای رايانه ای )مانند AutoCAD( نسـبت به ترسـيم دسـتی کالسی2

را به کمـک هم گروهی هـا و هم کالسـی های خـود بررسـی کنيـد و نتيجـه را در جـدول زير بنويسـيد.

مزایای تهیۀ نقشه با نرم افزار AutoCAD نسبت به ترسیم دستی

.1.4

.2.5

.3....

4-3- تهیۀ نقشه
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فعالیت 
عملی6

فعالیت 
عملی7

)ترسیم نقشه از هنرستان در مقیاس 1:1000(
بـا اسـتفاده از اندازه گيـری طول هـا و زوايـای ديوارهای هنرسـتان - کـه در فعاليت های قبلی انجـام داده ايد 

- نقشـه ای در مقياس 1:1000 ترسـيم نماييد.
ضمن ترسيم روند نمای کار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش کاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ کنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

ترسیم نقشه از هنرستان در مقیاس هاي مختلف
بـا اسـتفاده از اندازه گيـری طول هـا و زوايـای ديوارهای هنرسـتان - کـه در فعاليت های قبلی انجـام داده ايد 

- نقشـه ای در مقياس هاي 1:500 و 1:2000 ترسـيم نماييد.
ضمن ترسيم روند نمای کار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش کاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ کنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

فعالیت 
کالسی3

فعالیت 
کالسی4

بـا مشـورت بـا هم گروهی هـا و هم کالسـی هايتان و راهنمايـی گرفتن از هنرآموز خود، مراحل ترسـيم نقشـه 
از اطالعات برداشـت شـده را در جدول زير بنويسـيد: 

توضیحاتعنوان کارمرحله

.1

.2

.3

.4

.5

دو نقشـۀ تهيـه شـده از هنرسـتان در دو مقيـاس مختلـف را، از نظـر تغييـر در انـدازۀ زوايـا و طول هـا، بـا 
يکديگـر مقايسـه کنيـد و نتيجـه را در جـدول زيـر توضيـح دهيـد.

مقایسۀ بین دو مقیاس نقشه از یک منطقه

1. از نظر تغییرات در زاویه ها

2. از نظر تغییرات در طول ها
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فعالیت 
مراحلـی کـه بتـوان به وسـيلۀ آن هـا نقشـۀ يک محـل را تهيـه کرد، نوشـته و در مـورد هر کـدام چند جمله کالسی5

ذکـر نماييد:

شماره 
شکلتوضیحاتعنوانمرحله

1

2

1

1
2

2 3

3
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بـرای تهيـۀ نقشـه، عـوارض را بـه روش هـای مختلفـی می تـوان برداشـت کـرد. روش کار بـا توجـه بـه وسـعت 
منطقـه و دقـت مـورد نيـاز و وسـايل موجـود، متفـاوت اسـت. در اين بخـش دو روش از متداول تريـن راه هـای 

برداشـت بـا وسـايل سـاده  توضيـح داده می شـود.

 روش های برداشت با وسايل ساده 

روش اول - اخراج عمود )آفست(: 
فـرض کنيـد باغچـه ای مطابـق شـکل زيـر در حيـاط مدرسـه شـما وجـود دارد. می خواهيـم شـکل باغچـه را 

برداشـت و نقشـۀ آن را ترسـيم کنيـم.

يکی از روش های مهم و کاربردی برای برداشت، روش آفست يا اخراج عمود نام دارد که مراحل آن مطابق زير است:
 خطـی را بـه عنـوان خـط هـادی )خـط مبنـا( در نظـر می گيريـم، به طـوری کـه بتـوان موقعيت نقـاط عوارض 
را روی آن خـط تصويـر نمـود. خـط هـادی خط مسـتقيمی اسـت که ترجيحـاً در امتـداد بلندترين طـول زمين 
انتخـاب می شـود و بـه اکثـر نقـاط و عـوارض نزديـک اسـت. همچنيـن از ايـن خـط بيشـتر عـوارض منطقه در 

معـرض ديـد اسـت. خـط هـادی را به عنـوان محـور x هـا در نظـر می گيريم.

 شکل 15 

 شکل 16 



204

از هر نقطۀ عارضه بر خط هادي عمود می کنيم. به محل تالقي آن با خط هادي »پاي عمود« گفته می شود. 
بـرای هـر نقطـه الزم اسـت تـا دو طـول را اندازه گيـری کنيـم. يکـی از شـروع خـط هادی تـا پاي عمـود )x( و 

.)y( ديگـری از پـاي عمـود تـا نقطۀ عارضـه

 شکل 17 - الف 

 شکل 17 - ب 
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بـرای راحتـی و سـهولت در کار، جـدول برداشـت به روش آفسـت را مطابق جدول زير طراحـی می کنيم و اعداد 
و کروکی و توضيحات را در آن می نويسـيم:

نقاطyxکروکی و توضیحات

1/831/61A

3/831/61B

3/864/61C

5/834/61D

5/838/61E

1/838/61F

فعالیت 
برداشت به روش آفستعملی8

نقشۀ منطقۀ هنرستان يا بخشی از آن را به روش آفست برداشت کنيد.
ضمـن ترسـيم روند نمـای کار، بـا رعايـت اصـول گزارش نويسـی گـزارش کاملـی از فعاليت برداشـت بـه روش 

آفسـت را در سـايت رايانـه تايـپ و آن را چـاپ کنيـد و بـه همـراه نقشـه بـه هنرآموز خـود تحويـل دهيد. 
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ترسیم نقشۀ برداشت شده به روش آفست )اخراج عمود(

پـس از عمليـاِت زمينـِی برداشـت، الزم اسـت تا نقشـۀ منطقه ترسـيم شـود. زيرا اگر نقشـه آماده نگـردد مانند 
ايـن اسـت که کاری انجام نشـده اسـت.

با طی مراحل زير می توان نقشۀ تهيه شده از يک منطقه را به روش آفست )اخراج عمود( ترسيم نمود:
1- ابعاد مناسب برای کاغذ ترسيم نقشه تعيين کنيد.

2- جهت شمال را در نقشه معلوم و ترسيم نماييد.
3- خط هادی را، با توجه به کروکی و زاويه ای که با شمال دارد، در مقياس نقشه ترسيم کنيد.

4- طبـق جـدول، طول هـای موجـود را بـه مقيـاس نقشـه تبديـل سـازيد و مقاديـر نقطۀ شـروع خط هـادی  تا 
پـاي عمـوِد اوليـن نقطـۀ  عارضه را بـر روي خـط هادي مشـخص کنيد. 

 شکل 18 
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5- در ادامـه، بـا اسـتفاده از گونيـا و اشـل مقاديـر پـاي عمـود تـا محل نقطـۀ عارضه را مشـخص کنيـد تا محل 
نقطـه عارضـه معلـوم گـردد. پـس از معلـوم شـدن محل نقطـۀ اول، مراحـل 4 و 5 را بـرای تک تک نقـاط انجام 

داده تـا محـل تمامـی نقاط بر روی نقشـه مشـخص گردد.

 شکل 19 

 شکل 20 
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فعالیت 
ترسیم نقشه به روش آفستعملی9

بــه روش  مقيــاس 1:500  بــا  را  )فعاليــت عملــی 8(  از هنرســتان تان  برداشــت شــده  اطالعــات 
ــری  ــذ ميلی مت ــتفاده از کاغ ــل اس ــد. )دلي ــيم کني ــری ترس ــذ ميلی مت ــر روی کاغ ــت    )اخراج    عمود( ب آفس

ــد(. ــح دهي ــان توضي ــزارش کارت ــت را در گ ــن فعالي در اي
پــس از ترســيم اوليــه، دوبــاره بــر ســِر زميــن حاضــر شــويد و نقشــۀ خــود را کنتــرل نماييــد )بــه ايــن کار، 

»ِچک پــالت« گفتــه می شــود(. در صــورت تأييــد، نقشــۀ نهايــي را بــه هنرآمــوز خــود تحويــل دهيــد.

6- با وصل نمودن نقاط عارضه طبق کروکی، نقشه منطقه ترسيم می گردد.

 شکل 21 

روش دوم - تقاطع دو طول:
وسـيلۀ مـورد نيـاز بـرای انجـام ايـن کار متـر، ژالـن و تـراز نبشـی اسـت. برای برداشـت  نقـاط عـوارض، فاصلۀ 
هـر کـدام از ايـن نقـاط را تـا حداقـل دو نقطـۀ معلـوم )مبنـا( بـا رعايـت اصـول مترکشـی اندازه گيری کـرده و 

اندازه هـای به دسـت آمـده را در يـک جـدول بـه صـورت زيـر بـه ثبـت می رسـانيم.
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بـرای ترسـيم اندازه گيری هـای انجـام شـده الزم اسـت تـا ابتـدا خـط هـادی را پـس از توجيه نسـبت به جهت 
شـمال، در مقيـاس مشـخص شـده بـر روی کاغـذ ترسـيم کـرده و سـپس با اسـتفاده از پـرگار، فاصلـۀ تک تک 
نقـاط عارضـه را از دو ايسـتگاه بـا کمـان مشـخص کنيد )محل برخـورد دو کمان، همـان مکان نقطـۀ مورد نظر 

است(.
کاربـرد ايـن روش بيشـتر در مناطقـی اسـت کـه عـوارض بـه نقـاط مبنـا نزديـک باشـد و مترکشـی آن هـا بـه 

انجام شـود. سـهولت 

 شکل 22 

فعالیت 
برداشت به روش تقاطع دو طولعملی10

نقشه هنرستان يا بخشی از آن را  با راهنمايی هنرآموز خود و همکاری هم گروهی هايتان به روش تقاطع دو طول تهيه کنيد. 
ضمن ترسيم روند نمای کار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش کاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ کنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

فاصله از ایستگاه دوم کروکی و توضیحات
)S2(

فاصله از ایستگاه اول 
)S1(

نقاط

6/224/001

8/414/542

6/9110/193

3/989/964
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ارزشیابی شایستگی تهیه نقشه با وسایل ساده

شرح کار:
با استفاده از وسايل سادۀ نقشه برداري، نقشۀ هنرستان يا قسمتي از آن را تهيه نمايد.

استاندارد عملکرد: 
و   119 نشريات  مطابق  قطب نما  و  مساحی  گونيای  نبشی،  تراز  ژالن،  متر،  مانند  مّساحی  سادۀ  وسايل  از  استفاده  با 

دستورالعمل های سازمان نقشه برداری کشور نقشۀ زمين را تهيه و ترسيم کند.
شاخص ها:

تعداد اندازه گيری حداقل سه بار )رفت و برگشت( - دقت اندازه گيری طول 1:1000 - بررسي خطاهاي اندازه گيري و 
حذف اشتباه - ترسيم نقشه در مقياس 1:500- کنترل نقشه - انجام صحيح محاسبات - تايپ و چاپ گزارش- ارائۀ 

حضوري کار به معلم- زمان 4 ساعت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: تهيه نقشه در فضاي طبيعي زمين به کمک دو کارگر ساده.
ابزار و تجهیزات: وسايل ساده مساحي از قبيل متر، ژالن، ترازنبشي، گونياي مساحي، قطب نما،پالنيمتر و ريسمانکار

وسايل محاسباتي شامل ماشين حساب علمي
وسايل ترسيم مانند ميز نقشه کشي، خط کش، گونيا، اشل، پرگار و کاغذ

وسايل تحرير اداري - رايانه به همراه چاپگر
معیار شایستگي:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف
2تهيه کروکی1

2بررسي خطا2

2تهيه نقشه3

2ارائه گزارش4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

ايمنی و بهداشت محيط کار - کفش - لباس مناسب - کاله- نظم - 
دقت- مراعات محيط  زيست- توجه به شايستگي هاي غيرفني - به کار گيری 
فناوری مناسب - نقش در تيم - مديريت مواد و تجهيزات- مديريت منابع 

انسانی- مسئوليت پذيری - درست کاری

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شايستگي، 2 مي باشد.


