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پودمان 5
تعیین مساحت و پیاده کردن طرح با وسایل ساده
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از کارهـای مهمـی کـه در مّسـاحی و نقشـه برداری انجام می شـود، تعیین مسـاحت و پیاده کردن طرح یا نقشـه 
را می تـوان نـام برد.

اهمیـت تعییـن مسـاحت در امـاک و اراضی بر کسـی پوشـیده نیسـت، بنابراین دقـت در انجام دقیق و درسـت 
ایـن کار امری ضروری اسـت.

همچنیـن پـس از طراحـی طـرح بر روی نقشـه ای کـه از یک منطقه تهیه شـده، بایـد آن را بـر روی زمین پیاده 
نمـود که ایـن عملیات نیـز باید دارای دقت باشـد.

در ایـن پودمـان بـا مـوارد گفتـه شـده در بـاال یعنـی تعییـن مسـاحت و پیاده کـردن طـرح یا نقشـه با وسـایل 
سـاده آشـنا خواهید شـد.

مقدمه

استاندارد عملكرد

پس از اتمام این واحد یادگیري هنرجویان قادر خواهند بود با استفاده از وسایل سادۀ مّساحي مانند متر - ژالن و گونیاي 
مّساحي مطابق نشریات 119 و دستورالعمل هاي سازمان نقشه برداري کشور، مساحت قطعه زمین را به دست آورده و طرحي 

را بر روي زمین پیاده نمایند. 
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توضیح فرمولفرمول مساحتترسیم شکلنام شکل

مربع

مستطیل

متوازی االضاع

5-1- تعیین مساحت قطعه زمین ها یا ساختمان ها

بـه دلیـل اهمیتـی که تعیین مسـاحت و قیمت هـر متِرمربع از ملک در سـاختمان 
دارد )کـه اصطاحـاً بـه آن متـراژ گفته می شـود(، تعیین مسـاحت یکـی از وظایف 

مهـم مّسـاحان به شـمار مـی رود و تعیین دقیِق آن بسـیار تأثیرگذار اسـت.
به همیـن منظـور در ایـن بخـش بـرای تعییـن مسـاحت بـا متـر چند روش سـاده 
و کاربـردی را مطـرح کرده ایـم، کـه اگـر اصـول مترکشـی در آن رعایـت شـود، 

روش هـای دقیقـی خواهنـد بود.  

اگـر قطعـه زمیـن یا سـاختمانی کـه می خواهیم مسـاحتش را تعیین کنیم، شـکل 
منظـم هندسـی داشـته باشـد )مانند مربع، مسـتطیل، مثلـث، دایـره، ذوزنقه و غیر 

آن هـا( می تـوان با اسـتفاده از فرمول آن، مسـاحت را به دسـت آورد.

مفاهیم کلیدی

روش هرون
روش گوس

روش ذوزنقه های 
هم ارتفاع

روش سیمپسون
پانیمتر

فعالیت 
جدول زیر را، که به تعیین مساحت برخی از اشکال هندسی مربوط است، تکمیل نمایید.کالسی1
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مثلث

Rدایره

ذوزنقه

........

اگـر شـکل قطعـه زمیـن، هیچ کدام از اَشـکال منظم هندسـی نباشـد چنـد راه حل بـرای تعیین مسـاحِت آن نکته
وجـود دارد، کـه بـا چنـد نمونـه از آن هـا، در ادامۀ این مبحث، آشـنا می شـویم.
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تبدیل شكل قطعه زمین به اشكال منظم هندسی

1

چگونگی تعیین مساحت شکل قطعه زمین باال:

2

چگونگی تعیین مساحت شکل قطعه زمین باال:

فعالیت 
در مـورد تعییـن مسـاحت هر کدام از اشـکال زیـر در کاس بحث کنیـد و با راهنمایی هنرآمـوز خود، نتیجه کالسی2

را در پاییـن هر شـکل توضیح دهید.
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3

چگونگی تعیین مساحت شکل قطعه زمین باال:

4

چگونگی تعیین مساحت شکل قطعه زمین باال:
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اگـر مقادیـر اضـاع مثلثی نامشـخص )یعنی طول سـه ضلع( معلوم باشـد، می تـوان از رابطۀ هرون بـرای تعیین 
مسـاحت آن استفاده نمود.

از آنجایـی کـه اندازه گیـری طـول بـا وسـایل سـاده، راحت تـر، سـریع تر و دقیق تـر از اندازه گیـری زاویه اسـت، 
می تـوان قطعـات زمیـن را بـه چنـد مثلث تقسـیم کـرده و با اندازه گیـری طول اضـاع مثلث، مسـاحت قطعات 

را به دسـت آورد.

رابطۀ هرون برای تعیین مساحت مثلث

فعالیت 
بـا راهنمایـي هنرآموزتـان و همفکـری هم کاسـی ها، رابطـۀ هـرون را نوشـته و مسـاحت مثلـث زیـر را کالسی3

آوریـد. به دسـت 

رابطۀ هرون:

راه حل:

 شکل 1 
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فعالیت 
تعیین مساحت قطعات زمین با استفاده از رابطۀ هرونعملی1

قطعه زمینی از هنرستان تان را از هنرآموز مربوطه تحویل گرفته و با تقسیم آن به چند مثلث، مساحت آن را به دست آورید.
ضمن ترسیم روند نمای کار، با رعایت اصول گزارش نویسی گزارش کاملی از فعالیت انجام شده در هنرستان را در 

سایت رایانه تایپ و آن را چاپ کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید. 

فعالیت 
مساحت قطعات زیر را به دست آورید:کالسی4

حل مسئلهشکل
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با تحقیق در منابع، راهنمایي هنرآموز و همفکری هم کاسی هایتان، تعیین مساحت به روش ذوزنقه های 
هم ارتفاع را فرا گرفته و جدول زیر را کامل کنید. در ادامه تمرین های داده شده توسط هنرآموز را حل نمایید.

شکلفرمولطریقۀ تعیین مساحتنام روش

ذوزنقه های 
هم ارتفاع

سیمپسون

فعالیت 
کالسی5

اگـر تمـام یـا قسـمتی از قطعه زمیـن بـه صـورت منحنی شـکل باشـد، می تـوان از یکـی از روش هـای تقریبی 
»ذوزنقه هـای هم ارتفـاع« یـا »سیمپسـون« )البتـه بـا رعایـت اصـوِل مربـوط بـه آن( مسـاحت آن را به دسـت 

آورد.

تعیین مساحت قطعه زمین های منحنی شكل با استفاده از رابطۀ ذوزنقه های هم ارتفاع و 
)Simpson( سیمپسون
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اگر نقشۀ قطعه زمینی بر روی کاغذ موجود باشد، می توان مساحت آن را به وسیلۀ پانیمتر به دست آورد.
پانیمتر دارای دو بازو و یک قسمت اندازه گیر است که با حرکت بر روی شکل بسته، مساحت آن را مشخص 

می کند.

تعیین مساحت با استفاده از پالنیمتر

 شکل 2 

فعالیت 
مسـاحت قطعاتـی را کـه در فعالیـت برداشـت بـه روش آفسـت بـر روی کاغذ میلی متـری ترسـیم کرده اید، کالسی6

بـه روش تعییـن مسـاحت بـه روش کاغـذ میلی متـری به دسـت آورید.

مراحـل تعییـن مسـاحت با اسـتفاده از کاغـذ میلی متری را بـا هم فکری هم کاسـی ها و راهنمایـی هنرآموز 
خود در زیر بنویسـید:

....................................................................................................................................................................................-1

....................................................................................................................................................................................-2

....................................................................................................................................................................................-3

....................................................................................................................................................................................-4

....................................................................................................................................................................................-5

تعیین مساحت قطعه زمین به روش کاغذ میلی متری
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فعالیت 
طریقۀ کار با پالنیمترکالسی7

بـا تحقیـق در منابـع، راهنمایـي هنرآموز و هم فکری هم کاسـی هایتان، طریقـۀ کار با پانیمتـر را فرا گرفته، 
آن را یادداشـت کرده و مسـاحت قطعه زمین های نقشـه ای را به دسـت آورید.

طریقۀ کار با پانیمتر: ........................................................................................................................................................

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

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

 شکل 3 

تعیین مساحت قطعه زمین با استفاده از مختصات )روش گوس(
اگــر قطعــه زمینــی بــه صــورت چندضلعــی وجــود داشــته و مختصــات نقــاط گوشــه های آن معلــوم اســت، 
روش دقیقــی بــرای تعییــن مســاحت ایــن قطعــه زمیــن وجــود دارد کــه بــه »روش گــوس« معــروف اســت.

با ذکر یک مثال رابطۀ گوس را توضیح می دهیم.
 شکل 4 
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فعالیت 
مساحت قطعاتی را که در فعالیت برداشت به روش آفست برداشت کرده اید، به روش گوس به دست آورید.کالسی8

ضمن ترسیم روند نمای فعالیت، با رعایت اصول گزارش نویسی گزارش کاملی از فعالیت تعیین مساحت به 
روش گوس در سایت رایانه تایپ و چاپ نموده و به همراه پیوست ها به هنرآموز خود تحویل دهید. 

مثال
معلوم بـودن  بـا  را  روبـه رو  باغچـه  مسـاحت 
آوریـد. به دسـت  آن  گوشـه های  مختصـات 

مراحل تعیین مساحت به روش گوس:
از یکـی از نقـاط - به دلخـواه - آغـاز می کنیـم و در 
جهـت حرکـت عقربه هـاي سـاعت، نقـاط دیگـر را در 
کنـار آن می نویسـیم تـا به نقطـۀ آخر برسـیم. در انتها 

نقطـۀ شـروع را دوبـاره می نویسـیم:

A B C D A

مختصـات هـر نقطـه را در زیـر اسـم آن بـه صـورت کسـری بنویسـید؛ بـه صورتـی کـه x در بـاالی کسـر 
)صـورت( و y در پاییـن کسـر )مخـرج( نوشـته شـود.

A B C D A
1 3 8 6 1
5 7 4 2 5

مطابـق رابطـۀ زیـر، طرفیـن و وسـطین را معلـوم کنیـد و مجمـوع حاصل ضـرب هـای طرفین و وسـطین را 
به دسـت آوریـد:

A B C D A
1 3 8 6 1
5 7 4 2 5

)  َطَرفین و  َوَسطین است(

مساحت )S( از رابطه زیر به دست می آید:

 شکل 5 

S

S m2

2
65 97 32 32 16

2 2 2

−
=

− −
= = = =

طرفین وسطین

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
1 7 3 4 8 2 6 5 7 12 16 3 65
3 5 8 7 6 4 1 2 15 56 24 2 97

= × + × + × + × = + + + =
= × + × + × + × = + + + =



طرفین
وسطین
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 شکل 6 

همان طور که در تعریف مّسـاحی گفته شـد، غیر از تهیه نقشـه و تعیین   مسـاحت، 
پیاده کـردِن طرح نیز جزو وظایف مّسـاح و نقشـه بردار اسـت.

پیاده کـردن طـرح بـه ایـن معنـی اسـت کـه طرحـی را مثـل باغچـه، سـاختمان، 
دیـوار، جـدول و غیـره کـه روی نقشـه وجـود دارد را بـر روی زمیـن اجـرا و پیـاده 

. کنیم
بنابراین تعریف زیر را برای پیاده کردن داریم:

بـه انتقـال نقـاط و خطوط یک طرح از روی نقشـه بـه روی زمین، با حفظ تناسـب 
و شـکل و موقعیـت آن، پیاده کردن گفته می شـود.

چنانچـه بـرای پیاده کـردن یـک طـرح بـه دقت زیـاد نیاز نباشـد و هم چنیـن ابعاد 
طـرح  بـزرگ نباشـد می تـوان بـرای پیاده کـردن آن از وسـایل سـادۀ مّسـاحی از 

قبیـل متـر و گونیای مّسـاحی اسـتفاده نمود.
بـرای پیاده کـردن هـر طرحی بـر روی زمین کافی اسـت تـا نقاط آن طـرح بر روی 

زمیـن پیـاده شـود و بـا ریسـمانکاری و گچ ریزی بین نقاط، شـکل طـرح روی زمین مشـخص گردد.
بـرای مثـال فـرض کنید قرار اسـت طـرح یک باغچـه را، که بر روی نقشـۀ هنرسـتان طراحی شـده، روی زمین 

مشـخص کنیم.
برای این منظور کافی است نقاط گوشه های باغچه را روی زمین مشخص نماییم.

5-2- پیاده کردن طرح روی زمین با وسایل ساده

مفاهیم کلیدی

پیاده کردن

برای پیاده کردن طرح، روش های مختلفی وجود دارد که دو روش متداول آن عبارت اند از:
1- روش اخراج عمود )offset(، که دقیقاً برعکس روش اخراج عمود )offset( در برداشت است.

2- روش تقاطع دو طول، که دقیقاً برعکس روش تقاطع دو طول در برداشت است.
از آنجایـی کـه عملیـات پیاده کـردن، دقیقـاً برعکـس عملیـات تهیـۀ نقشـه )برداشـت( اسـت. به همیـن دلیـل 
می توانیـد مراحـل آن را بـه کمـک هم گروهی هـا و هم کاسـی های خـود و با راهنمایـی هنرآموز به دسـت آورید 

و عملیـات آن را اجـرا کنید.
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فعالیت 
عملی3

فعالیت 
عملی2

پیاده کردن به روش تقاطع دو طول
از هنرآموز خود بخواهید که طرحی را بر روی نقشه ای که از هنرستان و به روش تقاطع دو طول تهیه کرده ا ید، 
طراحی نموده و سپس نقاط آن را به روش تقاطع دو طول پیاده نمایید. در ادامه با کمک ریسمانکار، خطوط طرح 

را گچ ریزی نموده و در انتها کار را به هنرآموز خود تحویل دهید. 
ضمن ترسیم روند نمای کار، با رعایت اصول گزارش نویسی گزارش کاملی از فعالیت ترسیم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سایت رایانه تایپ و آن را چاپ کنید و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحویل دهید. 

)offset( پیاده کردن به روش اخراج عمود
از هنرآموز خود بخواهید که طرحی را بر روی نقشه ای که از هنرستان و به روش اخراج عمود تهیه کرده ا ید، 
طراحی نموده و سپس نقاط آن را به روش اخراج عمود پیاده نمایید. در ادامه با کمک ریسمانکار، خطوط طرح را 

گچ ریزی نموده و در انتها کار را به هنرآموز خود تحویل دهید. 
ضمن ترسیم روند نمای کار، با رعایت اصول گزارش نویسی گزارش کاملی از فعالیت ترسیم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سایت رایانه تایپ و آن را چاپ کنید و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحویل دهید. 

یکـی دیگـر از کارهای مّسـاحی که در سـاختمان سـازی کاربـرد فـراوان دارد پیاده کردن زاویه اسـت که در این 
بخـش با چنـد روش برای پیاده کردن آشـنا خواهیم شـد. 

راحت تریـن و کاربردی تریـن و بـه عبـارت دیگـر دمِ دسـت ترین وسـیله بـرای ایـن منظـور، متر اسـت کـه آن را 
در ایـن بخـش شـرح می دهیم.

پیاده کـردن زاویـه بـا متـر را در دو بخـش زاویـۀ قائمـه )90 درجـه( و دیگـر زوایـا توضیـح می دهیـم، چـرا که 
اکثـر زوایایـی کـه می خواهیـم پیـاده کنیـم قائمه انـد و راه حـل آن ها سـاده تر اسـت.

فعالیت 
چنـد نمونـه از کاربردهـای پیاده کـردن زاویـه بـا متـر در کارهای سـاختمانی را بـا همـکاری هم گروهی ها و کالسی9

هم کاسـی ها و راهنمایـی هنرآمـوز خـود بررسـی کنیـد و نتیجـۀ آن را در جدول زیر بنویسـید.

کاربردهای پیاده کردن زاویه در ساختمان

.1

.2

.3

5-3- پیاده کردن زاویه با متر
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فعالیت 
مرحلۀ اول - پیاده کردن شبکۀ قائم الزاویهعملی4

شـبکۀ قائم الزاویـۀ زیـر را بـر روی زمینـی در محوطـۀ هنرسـتان پیـاده کنیـد )می دانیـم کـه ایـن شـبکه از 
تعـدادی مربـع در کنـاِر هـم تشـکیل شـده و زوایـای مربـع همـه قائمه اند(.

اضاع شبکه یک متری است.
ضمـن ترسـیم روند نمـای کار، بـا رعایـت اصول گزارش نویسـی گـزارش کاملـی از فعالیت پیاده کردن شـبکۀ 

قائم الزاویـه در سـایت رایانـه تایـپ و آن را چـاپ کنیـد و به همراه نقشـه بـه هنرآموز خـود تحویل دهید.

پیاده کردن زاویۀ قائمه )90 درجه( با متر

 شکل 7 
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راهنمایی 1 
ابتـدا بـا رعایـت اصـول مترکشـی، ضلـع جنوبـی )سـمت پاییـن( شـکل را بـر روی زمین مشـخص و بـه کمک 

ریسـمانکار گچ ریـزی کنیـد.

 شکل 8 
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در ادامـه، در اضـاع غربی )سـمت چپ( و شـرقی )سـمت راسـت( زاویۀ 90 درجـه را به کمک متـر پیاده کنید 
)روش پیاده کـردن زاویـۀ قائمـه بـا متـر بـه روش 5-4-3 معـروف اسـت، کـه در راهنمایـی بعـدی طریقـۀ کار 

توضیـح داده خواهـد شـد( و مقادیـر اضـاع غربی و شـرقی را بـر روی آن مشـخص و گچ ریـزی نمایید.

 شکل 9 
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پـس از آن ضلـع شـمالی )سـمت بـاال( را بـا وصـل کـردن انتهـای اضـاع غربـی و شـرقی، گچ ریـزی نمـوده تا 
دورتـادور شـکل )چارچـوب کار( مشـخص گردد.

 شکل 10 
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در انتهـا بـر روی تمامـی اضـاع، فاصله هـای یک متـری را معلـوم و نقـاط روبـه رو به هـم را، مطابـق شـکل بـه 
یکدیگـر وصـل کنید.

 شکل 11 
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راهنمایی - روش 5-4-3 در پیاده کردن زاویه قائمه با متر
می دانیم که با اضاع 3، 4 و 5 می توان یک مثلث قائم الزاویه مطابق رابطۀ فیثاغورث تشکیل داد.

حال با استفاده از این رابطه، زاویۀ قائمه را مطابق مراحل زیر پیاده می کنیم:
عـدد صفـر و 12 متـر فلـزی را چهار متـری نقطـه ای کـه می خواهیـم از آن عمود پیـاده کنیم )پاِی عمـود( قرار 

می دهیـم و عـدد 4 متـر را روی پـای عمـود می گذاریـم )متـر را بر روی نقـاط محکم نگـه می داریم(.

a b c2 2 2

2 2 25 4 3
25 16 9
25 25

= +
= +
= +
=

نکتـۀ ایمنـی: بـه دلیل این کـه لبه های متـِر فلـزی تیزند و امـکان بریدن دسـت و انگشـتان وجـود دارد بهتر 
اسـت در هنـگام کار از دسـتکش ایمنی اسـتفاده کنید.

متـر فلـزی را از روی عـدد 7 محکـم می کشـیم؛ هر جا کـه دیگر متر تکان نخـورد و ثابت بمانـد، همان نقطه ای 
اسـت کـه اگـر از آن به پای عمـود وصل کنیـم، زاویۀ قائمه حاصل خواهد شـد.

 شکل 12 

 شکل 13 
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فعالیت 
مرحلۀ دوم )پیاده کردن طرح بر روی شبکۀ قائم الزاویه(عملی4

در ادامـۀ فعالیـت و پـس از پیاده کـردن شـبکۀ قائم الزاویـه بـر روی زمیـن، شـکل زیـر را بر روی این شـبکه 
پیـاده کنید.

راهنمایـی: ابتـدا نقـاِط شـکل را مشـخص و در ادامـه ایـن نقـاط را بـا گچ ریـزی به هـم وصل کنید تـا خطوط 
شـکل حاصل شـود.

 شکل 14 
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فعالیت 
مرحلۀ سوم )به دست آوردن مختصات نقاط در شبکۀ قائم الزاویه(عملی4

در انتهـای فعالیـت، با مشـخص نمودن محورهـای دو بعدی x و  y ، مختصـات کلیۀ نقاط 
طـرِح پیاده شـده را به دسـت آورید.

بـرای مثـال در شـکل بـاال، x نقطـۀ A  برابـر 2 و y نقطـۀ A برابـر 4 و در این صـورت، مختصات نقطـۀ A برابر 
با: بـود  خواهد 

A( , )2 4 A یا 
2
4

فعالیت 
می تـوان روش 5-4-3 و پیاده کـردن زاویـۀ قائمـه بـا متـر را بـه طریقۀ دیگـری نیز انجـام داد. بـا راهنمایی کالسی10

هنرآمـوز خـود و همفکـری بـا دوسـتانتان طریقۀ ایـن کار را پیدا کنید و بـرای بقیه در کاس بازگـو نمایید.

 شکل 15 
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مثال
مطابق شکل زیر خط AB بر روی زمین موجود است. می خواهیم از نقطۀ A زاویۀ 30 درجه را پیاده 

کنیم. روش کار و مراحل آن را توضیح دهید.

راهکار کلی: 
بـرای پیاده کـردن زاویـۀ مورد نظر، از رابطۀ گفته شـده در مثلث متساوی السـاقین - که در جلسـات گذشـته 

آموختید - اسـتفاده می کنیم:

bsin ( )
a

12
2

−α =

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

مراحل کار:
ابتدا کروکی زاویه را بر روی کاغذ می کشیم.

از فرمـول زیـر اسـتفاده و مقـدار طـول b را محاسـبه می کنیـم. )ایـن فرمـول از فرمـول بـاال به دسـت آمده 
است(

ab a sin( )2
2

=

پیاده کردن زوایای مختلف )هر زاویۀ دلخواه( با متر

با ذکر یک مثال این مبحث را توضیح می دهیم:

 شکل 16 

 شکل 17 
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بـرای ایـن منظـور طـول سـاق های مثلـث )a( را برابر 2 )یا عـدد دلخواه دیگـری( در نظر می گیریـم و مقدار 
b را به دسـت می آوریـم.

ab a sin( ) sin( ) / m302 2 2 1 03
2 2

= = × × =


در ادامـه، شـبیه روش 5-4-3 عـدد صفـر و 5/03 متـر را در دو متـری نقطـه ای کـه می خواهیـم زاویـۀ 30 
درجـه را پیـاده کنیـم )البتـه روی خـط AB( قـرار می دهیم و عدد 4 متر را آن قدر می کشـیم تـا متر محکم 
شـود و تـکان نخـورد. ایـن نقطـه همان جایـی اسـت که اگـر از آن بـه رأس زاویـه وصل کنیـم، مقـدار زاویۀ 

مـورد نظـر پیاده می شـود.

نکتـه: اگـر طـول سـاق های مثلـث را 2 متـر در نظـر بگیریـم عـدد 2 متـر همیشـه روی رأس زاویـه و عدد 
4 متـر همیشـه محـل کشـیدن متـر اسـت ولـی عـدد 5/03 در مثـال بـاال از جمع عـدد 4 و 1/03 به دسـت 

می آیـد. ایـن عـدد در زوایـای مختلـف، تغییـر می کند.

فعالیت 
پیاده کردن زاویه با مترعملی5

زوایای °45 ، °135 ، °80 ، °158 و °60 را پس از اجرای محاسبات، بر روی زمین پیاده کنید.
ضمن ترسیم روند نمای کار، با رعایت اصول گزارش نویسی گزارش کاملی از فعالیت پیاده کردن زاویه با متر در 

سایت رایانه تایپ و آن را چاپ کنید و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحویل دهید.

 شکل 18 
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ارزشیابی شایستگی تعیین مساحت و پیاده کردن طرح با وسایل ساده

شرح کار:
با استفاده از وسایل سادۀ نقشه برداري، مساحت عوارض و قطعات از قبیل باغچه،  ساختمان، زمیِن بازي و ... را به دست 

آورده و طرحي را بر روي زمین پیاده نماید.
استاندارد عملکرد: 

با استفاده از وسایل سادۀ مّساحی مانند متر، ژالن، تراز نبشی و گونیای مساحی مطابق نشریات 119 و دستورالعمل های 
سازمان نقشه برداری کشور مساحت قطعه زمین را به دست آورند و طرحی را بر روی زمین پیاده نمایند.

شاخص ها:
تعداد اندازه گیری حداقل سه بار )رفت و برگشت( - دقت اندازه گیری طول 1:1000 - بررسي خطاهاي اندازه گیري و 
حذف اشتباه - ترسیم نقشه در مقیاس 1:500- کنترل نقشه - انجام صحیح محاسبات - تایپ و چاپ گزارش- ارائۀ 

حضوري کار به معلم- زمان 4 ساعت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: تهیه نقشه،  تعیین مساحت و پیاده کردن طرح در فضاي طبیعي زمین به کمک دو کارگر ساده.
ابزار و تجهیزات: وسایل ساده مساحي از قبیل متر، ژالن، ترازنبشي، گونیاي مساحي، قطب نما،پانیمتر و ریسمانکار

وسایل محاسباتي شامل ماشین حساب علمي
وسایل ترسیم مانند میز نقشه کشي، خط کش، گونیا، اشل، پرگار و کاغذ

وسایل تحریر اداري - رایانه به همراه چاپگر
معیار شایستگي:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف
2تهیه کروکی1

2بررسي خطا2

2تعیین مساحت3

2پیاده کردن طرح4

2ارائه گزارش5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
ایمنی و بهداشت محیط کار - کفش - لباس مناسب - کاه- نظم - 
دقت- مراعات محیط  زیست- توجه به شایستگي هاي غیرفني - به کار گیری 
فناوری مناسب - نقش در تیم - مدیریت مواد و تجهیزات- مدیریت منابع 

انسانی- مسئولیت پذیری - درست کاری

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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