
آزمايشگاه اندازه گيري دقيق

رشته ي: ساخت و توليد- نقشه کشي عمومي

زمينه ي:  صنعت

شاخه ي متوسطه ي فني و حرفه اي

شماره ي درس1538

سرشناسه: مهرزادگان، محمد، 1340-
عنوان و نام پدیدآور: آزمایش��گاه اندازه گيری دقيق: رش��ته های س��اخت و توليد � نقشه کش��ی عمومی زمينه ی 
صنعت شاخه ی متوسطه ی فنی و حرفه ای شماره ی درس 1538/ مؤلف محمد مهرزادگان؛ برنامه ریزی و محتوا 

و نظارت بر تأليف دفتر برنامه ریزی و تأليف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش.
مشخصات نشر: تهران: گویش نو، 1390.

مشخصات ظاهری: 299ص.؛ مصور )رنگی(، جدول.؛- 22×29 س.م.
فروست: نظام جدید آموزش متوسطه. شاخه ی آموزش فنی و حرفه ای؛ شماره ی درس 2325.

شابک: 978-600-5084-33-7
وضعيت فهرست نویسی: فيپا

یادداشت: چاپ قبلی: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، 1379.
موضوع: اندازه گيری -- کتابهای درسی -- راهنمای آموزشی )متوسطه(

موضوع: اندازه گيری آزمونها و تمرینها )متوسطه(
موضوع: ابزار اندازه گيری -- راهنمای آموزشی )متوسطه(

شناس��ه افزوده: س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و 
کاردانش

QC 29/رده بندی کنگره: 1390 4آ9م
رده بندی دیویی: 530/8

شماره کتابشناسی ملی: 2274869



جمهوری اسالمی ایران
وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزي محتوا و نظارت بر تأليف: دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش 

عنوان و کدکتاب: آزمایشگاه اندازه گیری دقیق، 473/2

مجری: انتشارات گویش نو

شماره ی درس: 1538

مؤلفان: محمد مهرزادگان

ویراستار ادبی: حسین داوودی

رسام: زهره سادات حسینی

صفح�ه آرا: علیرضا سّیاحی

محتوای این کتاب در جلسه ی کميسيون تخصصی رشته ی نقشه کشی عمومی دفتر برنامه ریزی و تأليف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش 

 با عضویت: غالمحس�ن پایگانه، عزیز خوش�ینی، محمد خواجه حس�ینی، ابوالحس�ن موس�وی، حس�ن عبداهلل زاده، حس�ن امینی،

سید حسین حسنی و احمدرضا دوراندیش تأیيد شده است.

چاپ: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران

         )تهران � کيلومتر 17 جاده ی مخصوص کرج � خيابان 61 "داروپخش"( تلفن: 4 � 66026241 ، دورنگار: 66026240 ، صندوق پستی: 13445/684

نظارت بر چاپ و توزیع: اداره ی کل چاپ و توزیع کتاب های درسی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

تهران � ایرانشهر شمالی � ساختمان شماره ی 4 آموزش و پرورش )شهيد موسوی( تلفن: 9 � 88831161 ، دورنگار: 88309266 ، صندوق پستی: 1584747359

www.chap.roshd.ir وب سایت

ناشر: انتشارات گویش نو )تهران: خيابان انقالب - خيابان فخر رازی - خيابان نظری شرقی - پالک 61 تلفن: 50 - 66956049، 66484534(

www.bookgno.ir وب سایت

همكاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پيش��نهادها و نظرهای خود را درباره ي محتواي این کتاب به نش��اني 
ته��ران � صندوق پس��تي ش��ماره ي 4874/15 دفتر برنامه ری��زي و تأليف 

آموزش هاي فني و حرفه اي و کاردانش، ارسال فرمایند.
 tvoccd@roshd.ir                         )پيام نگار )ایميل
www.tvoccd.medu.ir         )وب گاه )وب سایت

حق چاپ محفوظ است.

ISBN: 978-600-5084-33-7 شابک: 978-600-5084-33-7

محتوای این کتاب در کميسيون تخصصی رشته ی متالوژی دفتر برنامه ریزی و تأليف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش تأیيد شده است.



شما عزیزان  کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات 
کش��ور خودتان را برآورده س��ازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل 

نباشید و از اتّکای به اجانب بپرهیزید.
امام خمینی »قّدس ّسره الّشریف«





صــــفـحهعــــنـوان

17- اندازه گیری به روش دیداری )حدسی(

239- اندازه گیری و کنترل به وسیله ي تراز

359- اندازه گیری به وسیله ي متر و خط کش

479- اندازه گیری به وسیله ي کولیس

5125- اندازه گیری به وسیله ي میکرومتر

6149- اندازه گیری به وسیله ي ساعت اندازه گیری

7171- اندازه گیری به وسیله ي زاویه سنج

8211- اندازه گیری و کنترل به وسیله ي اندازه گیرهای ثابت

9259- روش های اندازه برداری قطعات صنعتی

فهرست مطالب



سخنی با همکاران )مقدمه مؤلف(
س��پاس ف��راوان خداوند ب��زرگ را که توفیق فرمود تا بتوانم کتاب آزمایش��گاه اندازه گیری دقیق را با رویکردهاي زیر به رش��ته تحریر در 

آورم:
الف(تفکیک کتاب آزمایشگاه از کتاب نظری

ب(ارتقای سطح کمی و کیفی آزمایش ها و تنوع آن ها؛
ج(تقدم اصل آموزش بر عمل با نگرش ایجاد تفکر در فراگیرنده؛

د(استفاده از واژه های به روز و استاندارد؛
لذا توجه همکاران، هنرآموزان، استادان و مجریان محترم برنامه های آموزشی را به نکات زیر جلب می نمایم.  

1-کتاب نظری و عملی توسط یک مدرس تدریس شود.  
2-از آن جا که تعداد فصل های کتاب عم�لی با کت�اب نظری تطابق دارد.الزم است هنر آموز محت�رم پس از تدریس هر فصل نظ�ری بال 

فاصله نسبت به تدریس فصل عملی و انجام آزمایش ها توسط هنرجویان اهتمام نماید.
3- تعداد هنرجویان از 16 نفر بیش تر نباشد.  

4- کالس نظری و عملی هر دو در محل آزمایشگاه برگزار گردد تا در تدریس برنامه ی نظری نیز از وسائل و تجهیزات آن ها جهت معرفی 
و نشان دادن به هنرجو نیز استفاده شود همچنین ساعت آموزش نظري و عملي پیوسته باشند. 

5- در آزمایشگاه، محلی برای گذاشتن وسائل اضافی هنرجویان پیش بینی شود.
6- در اولین جلس��ه آزمایش��گاه با هنرجویان راجع به مقررات آزمایشگاه، حفظ و نگه داری تجهیزات، انضباط کاری، دقت، کیفیت انجام 
کار، اعتماد به نفس، با حوصله بودن،استفاده از مداد در نوشتن نتایج و پاسخ سواالت، مرتب نمودن وسائل در هنگام خروج و انجام کلیه ی موارد 

یک آزمایش در سر کالس و در همان جلسه توضیح داده شود.  
7-در هر آزمایش س��ه پرس��ش مربوط به همان آزمایش پیش بینی ش��ده که الزم اس��ت هنرجو در صفحه پیش بینی ش��ده پاسخ دهد. 
ضمناً در همان صفحه قس��مت مالحظات نیز در نظر گرفته ش��ده تا هنرجو توضیحات بیش تر یا موارد دیگري را که به نظرش می رس��د در آن جا 

بنویسد.
 8- در پایان هر جلسه، آزمایش های انجام شده توسط هنر آموز آزمایشگاه تأیید شود.  

 9-با تکرار نکات و اجرای آزمایش ها ي متعدد و متنوع کوش��ش ش��ده است تا در هنرجویان، ذهنیت فکری ماندگار و مهارت الزم در کار 
با وسایل اندازه گیری ایجاد گردد.

10-هر یک از هنرجویان موظف به تهیه ی گزارش مستقل و جداگانه هستند.
11-عموماً اندازه گیری ها، دوبار تکرار ش��ده اند.تا چنان چه هنر جویان به گروه های دو نفره تقس��یم ش��ده اند هر بار اندازه گیري را یک 

نفر انجام دهد.
12-انجام درست کار های عملی این کتاب مستلزم داشتن فضا و تجهیزات برای شانزده نفر و یا هشت گروه آزمایشگاهی دو نفره، انجام 
آزمایش به صورت یکس��ان و همزمان توس��ط هنرجویان اس��ت .لذا در موارد استثنایی که تجهیزات و لوازم خاص برای شانزده نفر و یا هشت گروه 

آزمایشگاهي وجود ندارد، با توجه به تنوع آزمایش های یک فصل، هنرجویان جهت انجام آزمایش های مختلف دسته بندي  شوند
 با تمام س��عی و تالش و دقتی که در تهیه این کتاب به عمل آمده اس��ت لیکن اذعان می نمایم که فاقد اش��کال نیس��ت لذا پیشاپیش از 

همکاران و مجریان محترم عذرخواهی نموده و از هر طریقی که یادآوری نمائید سپاسگزاری می شود.

                                                                                                                         مؤلف

                                                                    



فصل اول
اندازه گيری به روش ديداری )حدسی(

پایه و اس��اس علوم، اندازه گیری است لذا بش��ر از ابتدا برای اندازه گیری به دنبال الگو و معیارهای مشخصی 
بوده و توانسته است با الگو قراردادن اعضای بدن خود و نهایتاً استفاده از سرعت سیر نور در خأل به شاخص و معیار 

اندازه گیری طول دست یابد.
به منظور تقویت ذهنی، قدرت تجس��م و ایجاد زمینه های فکری در هنرجویان و این که بتوانند در تجس��م   
شاخص های اندازه گیری و تطابق اندازه ی ابعاد، مختصات و اجسام با این معیار ها تمرین داشته باشند، در این فصل 

با آزمایش هایی که پیش بینی شده سعی شده است این جنبه ها در فراگیر تقویت گردد.
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با توجه به دس��تگاه یکاهای مختلف که در کتاب نظري اندازه گیری دقیق ش��رح داده شده و آزمایش هایی که در این فصل 

پیش بینی شده است، هنرجو می تواند:

1- اندازه ی ابعاد اجسام و قطعات را در دستگاه  بین المللی یکاها )متریک( و انگلیسی تخمین بزند.  

2- مقدار رواداری )تولرانس( اندازه ی حدس زده شده را مشخص  کند.

3-توانایی ذهنی و تفکر، تجسم، مقایسه وتطابق را تقویت کند.

هدف های رفتاری

این فصل شامل آزمایش های زیر است : 
آزمایش 1: تعیین ابعاد دیوار به روش دیداری

آزمایش 2: تعیین طول قد به روش دیداری

آزمایش 3: تعیین طول پا به روش دیداری

آزمایش 4: تعیین ابعاد میز اندازه گیری به روش دیداری

آزمایش 5: تعیین ابعاد صفحه صافی به روش دیداری

آزمایش 6: تعیین ابعاد سکه به روش دیداری

آزمایش 7: تعیین ابعاد دکمه ی لباس به روش دیداری

آزمایش 8: تعیین ابعاد مداد نکی به روش دیداری

آزمایش 9: تعیین ابعاد پیچ به روش دیداری

آزمایش 10: تعیین ابعاد پیچ گوشتی به روش دیداری

ارزش يابی فصل 

جمعآزمایش10آزمایش9آزمایش8آزمایش7آزمایش6آزمایش5آزمایش4آزمایش3آزمایش2آزمایش1
تأیید و مهر 

آزمایشگاه
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آزمايش 1

تعيين ابعاد ديوار به روش ديداری

 توصيه های فنی و حفاظتي

1- فکرتان را کاماًل متمرکز کنید.  

2- برای درک بهتر، اندازه ی یک متر و یک سانتی متر را در ذهنتان مجسم کنید.  

3- برای درک بهتر، اندازه یک یارد و یک اینچ را در ذهنتان مجسم کنید.  

4- در موقع تخمین اندازه ها، ذهن را روی یک دس��تگاه اندازه گیري )متریک یا انگلیس��ی( متمرکز کنید و 
اندازه را حدس بزنید.  

5- هر بعد در هر دستگاه را، بدون استفاده از ضرایب تبدیل حدس بزنید.  

6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قب��ل از اندازه گیری، دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و موض��وع اندازه گیری را به دقت مطالعه و 
بررسي کنید.  

2- طول و ارتفاع یکی از دیوارهای کالس خود را برحسب یکاهای مندرج در جدول تخمین بزنید و یادداشت 
کنید.  

3- مقدار رواداری)تولرانس( برآورد های خود رانیز حدس بزنید و در جدول بنویسید.  

4- با توجه به حساسیت و دقت مورد نیاز برای ساخت دیوار، فکر می کنید چه تولرانسی باید در ساخت آن 
در نظر گرفته مي شد. مقدار آن را در جدول بنویسید.

5- در پایان، یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام 
دهید.  

ارزش يابی آزمايش

تأیید و مهر آزمایشگاه جمع پرسش آزمایش نتایج آزمایش
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فصل 1
آزمایش 1

 تعیین اندازه ی دیوار به روش دیداری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

نیازها : فکر، قدرت تجسم، توانایی مقایسه

                                                                                                                                                    

1- تخمین اندازه ها                                                                                       شکل 1-1-دیوار                                                                                        

جدول 1-1- اندازه ی ابعاد دیوار به روش دیداری
دستگاه بین المللی یکاها )سیستم متریک( دستگاه یکاهای انگلیسی

طول ارتفاع طول ارتفاع

m m yard yard
cm cm inch inch

2- تخمین تولرانس اندازه گیری

جدول 2-1- مقدار تولرانس به روش حدسی
دستگاه بین المللی یکاها )سیستم متریک( دستگاه یکاهای انگلیسی 

طول ارتفاع طول ارتفاع

m m yard yard
cm cm inch inch

3- تخمین تولرانس کلی ساخت دیوار
جدول 3-1- تخمین تولرانس کلی ساخت دیوار

دستگاه بین المللی یکاها )سیستم متریک( دستگاه یکاهای انگلیسی

پرسش آزمایش  
1- با توجه به دقت وحساسیت ابعاد دیوار، یکای مناسب براي اندازه گیری ابعاد دیوار را در دستگاه 

بین المللی یکاها بنویسید.
2- با توجه به دقت وحساسیت ابعاد دیوار، یکای مناسب براي اندازه گیری ابعاد دیوار را در دستگاه یکاهای 

انگلیسی بنویسید.
3- وسیله ي مناسب براي اندازه گیري ابعاد دیوار کدام است؟
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فصل 1
آزمایش 1

پاسخ نامه ی پرسش های تعیین اندازه ی دیوار به 
روش دیداری 

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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        آزمايش 2

تعيين طول قد به روش ديداری

  توصيه های فنی  و حفاظتي

1- فکرتان را کاماًل متمرکز کنید.  

2- برای درک بهتر، اندازه ی یک متر و یک سانتی متر را در ذهنتان مجسم کنید.  

3- برای درک بهتر، اندازه ی یک یارد و یک فوت را در ذهنتان مجسم کنید.  

4- در موق��ع تخمین اندازه ها، ذهن را روی یک دس��تگاه اندازه گیري )متریک یا انگلیس��ی( متمرکزکنید و 
اندازه را حدس بزنید.  

5- هر بعد را در هر دستگاه بدون استفاده از ضرایب تبدیل حدس بزنید.  

6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قب��ل از اندازه گیری، دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و موض��وع اندازه گیری را به دقت مطالعه و 
بررسي کنید.  

2- طول قد خود را برحسب یکاهای مندرج در جدول تخمین زده و یادداشت کنید.  

3- مقدار رواداری )تولرانس( برآورد عددی خود را نیز حدس بزنید و در جدول بنویسید.  

4- پرسش هاي آزمایش را مطالعه کنید و پاسخ دهید. 

5- در پایان گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  

ارزش يابی آزمايش

تأیید و مهر آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 1
آزمایش 2 

 تعیین اندازه ی قد به روش دیداری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

نیازها : فکر، قدرت تجسم، توانایی مقایسه

                                                                                                                                               شکل 2-1- طول قد

1-تخمین طول قد                                                                                                                                                                 

جدول 4-1- اندازه ی طول قد به روش دیداری

دستگاه بین المللی یکاها دستگاه یکاهای انگلیسی

طول طول
m yard

cm foot

2- تخمین تولرانس اندازه گیری

جدول 5-1- مقدار تولرانس به روش دیداری

دستگاه بین المللی یکاها دستگاه یکاهای انگلیسی

طول طول

m yard

cm foot

پرسش آزمایش  

1- با توجه به دقت و حساسیت طول قد، یکای مناسب براي اندازه گیری طول قد را در دستگاه بین المللی 
یکاها بنویسید. 

2- با توجه به دقت و حساس��یت طول قد، یکای مناس��ب براي اندازه گیری طول قد در دس��تگاه یکاهای 
انگلیسی را بنویسید. 

3- وسیله ی مناسب برای اندازه گیری طول قد کدام است؟
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فصل 1
آزمایش 2

پاسخ نامه ی پرسش های تعیین اندازه ی قد به 
روش دیداری 

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 3

  تعيين طول پا به روش ديداری

 توصيه های فنی و حفاظتي

1- فکرتان را کاماًل متمرکز کنید.  

2- برای درک بهتر، اندازه ی یک متر و یک سانتی متر را در ذهنتان مجسم کنید.  

3- برای درک بهتر، اندازه ی یک فوت و یک اینچ را در ذهنتان مجسم کنید.  

4- در موقع تخمین اندازه ها، ذهن را روی یک دس��تگاه اندازه گیري )متریک یا انگلیس��ی( متمرکز کنید و اندازه را 

حدس بزنید.  

5- هر بُعد را در هر دستگاه بدون استفاده از ضرایب تبدیل، حدس بزنید.  

6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و موضوع اندازه گیری را به دقت مطالعه و بررسي کنید.  

2- طول پای خود را برحسب یکاهای مندرج در جدول تخمین بزنید و یادداشت کنید.  

3- مقدار تولرانس این اندازه گیری را تخمین زده و در جدول بنویسید.    

4- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

5- در پایان، یکبار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید.  

ارزشيابي آزمايش

تأیید و مهر آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 1 
آزمایش 3

 تعیین اندازه ی طول پا به روش دیداری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

نیازها : فکر، قدرت تجسم، توانایی مقایسه

                                                                                                                                                

1- تخمین طول قد                                                                               شکل 3-1- طول پا

جدول 6-1- اندازه ی طول پا به روش دیداری

دستگاه بین المللی یکاها دستگاه یکاهای انگلیسی
طول طول

m foot

cm inch

2- تخمین تولرانس اندازه گیری
جدول 7-1- مقدار تولرانس به روش دیداری

دستگاه بین المللی یکاها دستگاه یکاهای انگلیسی
طول طول

cm foot

mm inch

پرسش آزمایش  

1- با توجه به دقت و حساسیت طول پا، یکای مناسب براي اندازه گیری در دستگاه بین المللی یکاها بنویسید.

2- ب��ا توج��ه به دقت و حساس��یت طول پا، یکای مناس��ب براي اندازه گیری در دس��تگاه یکاهای انگلیس��ی را 
بنویسید.

3-وسیله ی مناسب برای اندازه گیري طول پا کدام است؟
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فصل 1
آزمایش 3

پاسخ نامه ی پرسش های تعیین اندازه ی طول پا به 
روش دیداری 

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 4

تعيين ابعاد ميز اندازه گيری به روش ديداری

  توصيه های فنی و حفاظتي

1- فکرتان را کاماًل متمرکز کنید.  

2- برای درک بهتر، اندازه ی یک متر و یک سانتی متر را در ذهنتان مجسم کنید.  

3- برای درک بهتر، اندازه ی یک یارد و یک اینچ را در ذهنتان مجسم کنید.  

4- در موقع تخمین اندازه ها، ذهن را روی یک دس��تگاه اندازه گیري )متریک یا انگلیس��ی( متمرکز کنید و اندازه را 

حدس بزنید.  

5- هر بعد در هر دستگاه را، بدون استفاده از ضرایب تبدیل، حدس بزنید.   

6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و موضوع اندازه گیری را به دقت مطالعه و بررسي کنید.  

2- طول، عرض وارتفاع میز اندازه گیری خود را برحسب یکاهای مندرج در جدول تخمین بزنید و یادداشت کنید.  

3- مقدار رواداری )تولرانس( برآوردهای عددی خود را نیز حدس بزنید و در جدول بنویسید.  

4- با توجه به حساسیت و دقت مورد نیاز،  برای ساخت میز، فکر می کنید چه تولرانسی باید در ساخت آن در نظر 

گرفته مي شد؟ مقدار آن را در جدول بنویسید.

5- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

7- در پایان، یکبار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید. 

 ارزش يابی آزمايش 

تأیید و مهر آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری
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         آزمايش 5

آزمايش 5

فصل 1 
آزمایش 4 

تعیین اندازه ی ابعاد میز اندازه گیری به روش 
دیداری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

نیازها : فکر، قدرت تجسم و توانایی مقایسه

1-تخمین ابعاد میز اندازه گیری                                                                   شکل 4-1- میز اندازه گیری

جدول 8-1- اندازه ی میز اندازه گیری به روش دیداری

دستگاه بین المللی یکاهادستگاه یکاهای انگلیسی
طولعرضارتفاعطولعرضارتفاع

YardYardYardmmm
inchinchinchcmcmcm

2- تخمین تولرانس اندازه گیری
جدول 9-1- مقدار تولرانس اندازه گیری به روش دیداری

دستگاه بین المللی یکاهادستگاه یکا های انگلیسی
طولعرضارتفاعطولعرضارتفاع

YardYardYardmmm
inchinchinchcmcmcm

3- مقدار تولرانس کلی ساخت میز

جدول 10-1- مقدار تولرانس کلی ساخت میز

دستگاه بین المللی یکاها دستگاه یکا های انگلیسی 

پرسش آزمایش  

1- با توجه به دقت و حساسیت ابعاد میز اندازه گیری، یکای مناسب براي اندازه گیری را در دستگاه بین المللی 
یکاهای بنویسید. 

اندازه گیری را در دستگاه یکاهای  اندازه گیری، یکای مناسب براي  ابعاد میز  با توجه به دقت و حساسیت   -2
انگلیسی بنویسید. 

3-وسیله ی مناسب برای اندازه گیری ابعاد میز کدام است؟
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فصل 1
آزمایش 4

پاسخ نامه ی پرسش های تعیین اندازه ی میز 
اندازه گیری به روش دیداری 

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 5 
تعين ابعاد صفحه صافی به روش ديداری

 توصيه های فنی و حفاظتي

1- فکرتان را کاماًل متمرکز کنید.  

2- برای درک بهتر، اندازه ی یک سانتی متر و یک میلی متر را در ذهنتان مجسم کنید.  

3- برای درک بهتر، اندازه ی یک فوت و یک اینچ را در ذهنتان مجسم کنید.  

4- در موقع تخمین اندازه ها، ذهن را روی یک دس��تگاه اندازه گیري )متریک یا انگلیس��ی( متمرکز نموده و 
اندازه را حدس بزنید.  

5- هر بُعد را در هر دستگاه، بدون استفاده از ضرایب تبدیل، حدس بزنید.   

6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و موضوع اندازه گیری را به دقت مطالعه و بررسي کنید.  

2- طول، عرض و ارتفاع  صفحه صافی را برحسب یکاهای مندرج در جدول تخمین بزنید و یادداشت کنید.  

3- مقدار رواداری )تولرانس( برآورد های عددی خود را نیز حدس بزنید و در جدول بنویسید.  

4- با توجه به حساسیت و دقت مورد نیاز برای ساخت صفحه صافی، فکر می کنید چه تولرانسی باید در ساخت آن 

در نظر گرفته مي شد؟ مقدار آن را در جدول بنویسید.

5- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه و پاسخ دهید.  

7- در پایان، گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید. 

ارزش يابی آزمايش  
 

تأیید و مهر آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری
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آزمايش 6

تعيين ابعاد سکه به روش ديداری

فصل 1 
آزمایش 5 

 اندازه ی ابعاد صفحه صافی به روش دیداری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

نیازها : فکر، قدرت تجسم، توانایی مقایسه

                                                                                        شکل 5-1-صفحه صافی

1-تخمین ابعاد صفحه صافی                                                                                                                       
جدول 11-1- اندازه ی صفحه صافی به روش دیداری

دستگاه بین المللی یکا هادستگاه یکا های انگلیسی
طولعرضارتفاع طولعرضضخامت

footfootfootcmcmcm
inchinchinchmmmmmm

2- تخمین تولرانس اندازه گیری

جدول 12-1- مقدار تولرانس اندازه گیری به روش دیداری
دستگاه بین المللی یکا هادستگاه یکا های انگلیسی

طولعرضارتفاعطولعرضضخامت
footfootfootcmcmcm
inchinchinchmmmmmm

3- تخمین تولرانس کلی صفحه صافی

جدول 13-1- مقدار تولرانس کلی ساخت صفحه صافی
دستگاه بین المللی یکا ها دستگاه یکا های انگلیسی 

پرسش آزمایش  

1-با توجه به دقت و حساسیت ابعاد صفحه صافی، یکای مناسب براي اندازه گیری در دستگاه بین المللی یکاهابنویسید. 

2-با توجه به دقت و حساسیت ابعاد صفحه صافی، یکای مناسب اندازه گیری در دستگاه یکاهای انگلیسی بنویسید.

3- وسیله ی مناسب برای اندازه گیری ابعاد صفحه صافی کدام است؟
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فصل 1
آزمایش 5

پاسخ نامه ی پرسش های تعیین اندازه ی 
صفحه صافی به روش دیداری

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 6
تعيين ابعاد سکه به روش ديداری

 توصيه های فنی و حفاظتي

1- فکرتان را کاماًل متمرکز کنید.  

2- برای درک بهتر، اندازه ی یک سانتی متر و یک میلی متر را در ذهنتان مجسم کنید.  

3- برای درک بهتر، اندازه ی یک اینچ را در ذهنتان مجسم کنید.  

4- در موقع تخمین اندازه ها، ذهن را روی یک دس��تگاه  اندازه گیري )متریک یا انگلیس��ی( متمرکز نموده و 
اندازه را حدس بزنید.  

5- هر بعد در هر دستگاه را، بدون استفاده از ضرایب تبدیل، حدس بزنید.  

6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قب��ل از اندازه گیری، دس��تور کار، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و موضوع اندازه گی��ری را به دقت مطالعه 
کنید.  

2- ابعاد سکه را برحسب موارد و یکاهای مندرج در جدول تخمین بزنید و یادداشت کنید.  

3- مقدار رواداری )تولرانس( برآورد عددی خود را نیز حدس بزنید و در جدول بنویسید.  

4- با توجه به حساسیت و دقت مورد نیاز برای ساخت سکه ، فکر می کنید چه تولرانسی باید در ساخت آن 
در نظر گرفته مي شد؟ مقدار آن را در جدول بنویسید. 

5- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

7- در پای��ان، گ��زارش نتای��ج اندازه گیری را مطالعه کنی��د و در صورت نیاز اصالح��ات الزم را در آن انجام 
دهید.  

ارزش يابی آزمايش

تأیید و مهر آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 1  
آزمایش 6

تعیین ابعاد سکه به روش دیداری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :
نیازها : فکر، قدرت جتسم و توانایی مقایسه                                                   

                                                                        

 

                                                                                                                        شکل 6-1- سکه    

1-تخمین ابعاد سکه               

جدول 14-1- اندازه ی سکه به روش دیداری
دستگاه  بین المللی یکا هادستگاه یکا های انگلیسی

قطرضخامتعمققطرضخامتعمق
inchinchinch  mm     mmmm

2- تخمین تولرانس اندازه گیری
جدول 15-1- مقدار تولرانس اندازه گیري به روش دیداري

دستگاه  بین المللی یکا هادستگاه یکا های انگلیسی
قطرضخامتعمققطرضخامتعمق

inchinchinch   mmmmmm

3-تخمین مقدار تولرانس ساخت سکه

جدول 16-1- مقدار تولرانس کلی ساخت سکه
دستگاه  بین المللی یکا ها دستگاه یکا های انگلیسی

پرسش آزمایش  

1-با توجه به دقت و حساسیت ابعاد سکه، یکای مناسب براي اندازه گیری در دستگاه  بین المللی یکاها بنویسید.

2-با توجه به دقت و حساسیت ابعاد سکه، یکای مناسب براي اندازه گیری در دستگاه یکاهای انگلیسی را بنویسید.

3-وسیله ی مناسب برای اندازه گیری ابعاد سکه کدام است؟
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فصل 1
آزمایش 6 

پاسخ نامه ی پرسش های تعیین ابعاد سکه به 
روش دیداری

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 7

تعيين ابعاد دکمه ی لباس به روش ديداری

 توصيه های فنی و حفاظتي

1- فکرتان را کاماًل متمرکز کنید.  
2- برای درک بهتر، اندازه ی یک میلی متر را در ذهنتان مجسم کنید.  

3- برای درک بهتر، اندازه ی یک اینچ را در ذهنتان مجسم کنید.  
4- در موقع تخمین اندازه ها، ذهن را روی یک دستگاه )متریک یا انگلیسی( متمرکز کنید و اندازه را حدس بزنید.  

5- هر بُعد را در هر دستگاه، بدون استفاده از ضرایب تبدیل، حدس بزنید.  

6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قب��ل از اندازه گیری، دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و موض��وع اندازه گیری را به دقت مطالعه و 
بررسي کنید.  

2- ابعاد دکمه ی لباس خود را برحسب موارد مندرج در جدول تخمین بزنید و یادداشت کنید.  
3- مقدار رواداری )تولرانس( برآورد عددی خود را نیز حدس بزنید و در جدول بنویسید.  

4- با توجه به حساس��یت و دقت دکمه،  فکر کنید چه تولرانس��ی باید در ساخت قسمت های مختلف آن در 
نظر گرفته مي شد؟ مقدار آن را در جدول بنویسید. 

5- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کرده و پاسخ دهید.  

6- در پایان، گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید.

ارزش يابی آزمايش

تأیید و مهر آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 1 
آزمایش 7

 تعیین ابعاد دکمه ی لباس به روش دیداری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

نیازها : فکر، قدرت تجسم، توانایی مقایسه

1-تخمین ابعاد دکمه ی لباس                                                              

                                                                                                        شکل 7-1-دکمه لباس

جدول 17-1- اندازه ی دکمه لباس به روش دیداری
دستگاه بین المللی یکا ها

قطرضخامتقطر سوراخ  هافاصله مرکزی سوراخ ها

2- تخمین تولرانس اندازه گیری
جدول 18-1- مقدار تولرانس اندازه گیري به روش دیداري 

دستگاه بین المللی یکا ها
قطرضخامتقطر سوراخ  هافاصله مرکزی سوراخ ها

جدول 19-1- مقدار تولرانس کلی ساخت دکمه

پرسش آزمایش  

1- آیا با توجه به دقت و حساسیت ابعاد قسمت هاي مختلف دکمه، یکای اندازه گیری انتخابي مناسب است؟ 

توضیح دهید.

ابعاد قسمت های مختلف دکمه، یکای مناسب براي اندازه گیری در دستگاه یکاهای  2- با توجه به دقت و حساسیت 
انگلیسی چیست؟

3- وسیله ی مناسب برای اندازه گیری ابعاد دکمه لباس کدام است؟

قطرضخامتقطر سوراخ  هافاصله مرکزی سوراخ ها

3- تخمین مقدار تولرانس ساخت دکمه
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فصل 1
آزمایش 7 

پاسخ نامه ی پرسش های تعیین اندازه دکمه ی 
لباس به روش دیداری

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمايش 8

تعيين ابعاد مداد نکی به روش ديداری

 توصيه های فنی و حفاظتي

1- فکرتان را کاماًل متمرکز کنید.  
2- برای درک بهتر، اندازه ی یک سانتی متر و یک میلی متر را در ذهنتان مجسم کنید.  

3- برای درک بهتر، اندازه ی یک اینچ را در ذهنتان مجسم کنید.  
4- در موقع تخمین اندازه ها، ذهن را روی یک دستگاه )متریک یا انگلیسی( متمرکز کنید و اندازه را حدس 

بزنید.  
5- هر بُعد را در هر دستگاه بدون استفاده از ضرایب تبدیل، حدس بزنید.  

6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قب��ل از اندازه گیری، دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و موض��وع اندازه گیری را به دقت مطالعه و 
بررسي کنید.  

2- ابعاد مداد نکی را برحسب موارد مندرج در جدول و یکای اندازه گیری مناسب تخمین بزنید و یادداشت 
کنید.  

3- مقدار رواداری )تولرانس( برآورد عددی خود را نیز حدس بزنید و در جدول بنویسید.  
4- با توجه به حساس��یت و دقت مورد نیاز برای س��اخت قس��مت های مختلف مداد نکی، فکر می کنید چه 

تولرانسی باید در ساخت قسمت های مختلف آن در نظر گرفته مي شد؟ مقدار آن را در جدول بنویسید.
5- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.

6- در پایان، نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید.

ارزش يابی آزمايش

تأیید و مهر آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 1 
آزمایش 8

تعیین اندازه ی ابعاد مداد نکی به روش دیداری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

نیازها : فکر، قدرت تجسم، توانایی مقایسه  

1-تخمین ابعاد مداد نکی                                                                شکل  8-1 مداد نکی

جدول 20-1- اندازه ی مداد نکی به روش دیداری

دستگاه بین المللی یکا ها

طول کلی قطر بدنه مخروط طول کالهک قطر کالهک

قطر بزرگ قطر کوچک زاویه

2- تخمین تولرانس اندازه گیری

جدول 21-1- مقدار تولرانس اندازه گیري به روش دیداري 
دستگاه بین المللی یکا ها

طول کلی قطر بدنه مخروط طول کالهک قطر کالهک

قطر بزرگ قطر کوچک زاویه

3- تخمین مقدار تولرانس در ساخت مداد نکی

جدول 22-1- مقدار تولرانس در ساخت مداد نکی

پرسش آزمایش  

1-آیا با توجه به دقت و حساسیت ابعاد قسمت های مختلف مداد نکی، یکای اندازه گیری انتخابي مناسب است یا خیر ؟

2- با توجه به دقت و حساسیت ابعاد قسمت های مختلف مداد نکی، یکای مناسب براي اندازه گیری در دستگاه یکاهای 
انگلیسی را بنویسید.

3- وسیله ی مناسب برای اندازه گیری ابعاد مداد نکی اعم از طول و زاویه کدام است؟
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فصل 1
آزمایش 8 

پاسخ نامه پرسش های تعیین ابعاد مداد نکی به 
روش دیداری

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات
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آزمايش 9

تعيين ابعاد پيچ به روش ديداری

توصتوصتوصيه های فنی و حفاظتي

1- فکرتان را کامال متمرکز کنید.

2- برای درک بهتر، اندازه  یک میلی متر رادر ذهنتان مجسم کنید.

3- هر بعد را بدون استفاده از ضرایب تبدیل، حدس بزنید.

4- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.

انجام کار 

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کار برگ نتایج اندازه گیری و موضوع این اندازه گیری رامطالعه کنید.

2- هشت نوع بعد را روی پیچ مشخص کنید و نام آن ها را در جدول بنویسید.

3- ابعادی از پیچ را که مشخص کردید بر حسب میلی متر حدس بزنید و در جدول بنویسید.

4- مقدار رواداری )تولرانس( برآورد های عددی خود را نیز حدس زده و در جدول بنویسید.

ارزش يابی آزمايش

تأیید و مهر آزمایشگاه جمع پرسش آزمایش نتایج اندازه گیری
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فصل 1 
آزمایش 9

تعیین اندازه ی ابعاد پیچ به روش دیداری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

نیازها : فکر، قدرت تجسم، توانایی مقایسه  

                                                                                                                                                 

                                                                                                                               شکل  9-1-پیچ

1- تخمین ابعاد پیچ

جدول 23-1- اندازه ی پیچ به روش دیداری به میلي متر

2- تخمین تولرانس اندازه گیری

جدول 24-1- مقدار تولرانس کلی اندازه گیری به روش دیداری

پرسش آزمایش  

1- وسیله ی مناسب برای اندازه گیری ابعاد پیچ اعم از طول، قطر، گام و زاویه ي، دنده ها کدام است؟

2- آیا با توجه به دقت و حساسیت ابعاد قسمت های مختلف پیچ، یکای انتخابی مناسب است؟ چرا؟ توضیح 
دهید.

3- چنانچه بخواهیم ابعاد پیچ را در دستگاه یکا های انگلیسی اندازه گیري کنیم چه یکای انگلیسی را پیشنهاد 
می کنید؟ چرا؟ توضیح دهید.
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فصل 1
آزمایش 9 

پاسخ نامه پرسش های تعیین ابعاد پیچ به روش 
دیداری

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات
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آزمايش 10

تعيين ابعاد پيچ گوشتی به روش ديداری

 توصيه های فنی و حفاظتي

1- فکرتان را کامال متمرکز کنید.
2- برای درک بهتر ، اندازه یک میلی متر رادر ذهنتان مجسم کنید.

3- هر بعد را بدون استفاده از ضرایب تبدیل، حدس بزنید.

4- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.

انجام کار 

1- قب��ل از اندازه گیری، دس��تور کار، کار برگ نتایج اندازه گیری و موض��وع اندازه گیری را به دقت مطالعه و 
بررسي کنید.

2- هشت نوع بعد را روی پیچ گوشتی مشخص کنید و نام آن ها را در جدول بنویسید.
3- اندازه ي ابعادی از پیچ گوش��تی را که مش��خص کردید بر حسب میلی متر حدس بزنید و آن را در جدول 

مربوطه بنویسید.

4- مقدار رواداری )تولرانس( برآورد های عددی خود را نیز حدس بزنید و در جدول بنویسید.

ارزش يابی آزمايش

تأیید و مهر آزمایشگاه جمع پرسش آزمایش نتایج اندازه گیری



      37  

فصل 1 
آزمایش 10

تعیین اندازه ی ابعاد پیچ گوشتی به روش دیداری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

نیازها : فکر، قدرت تجسم، توانایی مقایسه 

                                                              

                                                                                                  شکل  10-1-پیچ گوشتی 

1- تخمین ابعاد پیچ                                                                       

جدول 24-1- اندازه ی پیچ گوشتی به روش دیداری به میلي متر

2- تخمین تولرانس اندازه گیری

جدول 25-1- مقدار تولرانس کلی اندازه گیری به روش دیداری به  میلي متر

پرسش آزمایش  

1- وسیله ی مناسب برای اندازه گیری ابعاد پیچ گوشتی، اعم از قطر، طول، قوس ها، زاویه و...، کدام است؟

2- آیا با توجه به دقت و حساسیت ابعاد قسمت های مختلف پیچ گوشتی، یکای انتخابی مناسب است یا خیر؟ 
چرا؟ توضیح دهید.

پیشنهاد  را  یکایی  چه  کنیم  تعیین  انگلیسی  یکا های  دستگاه  در  را  گوشتی  پیچ  ابعاد  بخواهیم  چنان چه   -3
می کنید؟ چرا؟ توضیح دهید.
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فصل 1
آزمایش 10 

پاسخ نامه پرسش های تعیین ابعاد پیچ گوشتی 
به روش دیداری

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات
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فصل دوم

اندازه گیری و کنترل به وسیله ی تراز

طبیعی ترین س��طح تراز شده ای که خالق هس��تی در روی زمین قرار داده سطح آب اقیانوس ها است که در 
حقیقت افقی ترین س��طح می باش��د.  لذا بشر نیز برای کنترل و ترازیابی سطوح، از خاصیت مایعات استفاده نموده و 

تراز را طراحی کرده است. در این فصل نمونه هایی از کاربردهای تراز آموزش داده می شود.  
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در پای��ان ای��ن فصل هنرجو،  ضمن تطابق دادن موارد آموخته ش��ده ی در كتاب نظ��ری، با كارهاي عملي 

پيش بيني شده در این فصل مي تواند :

1- تراز بودن سطوح افقی و عمودی را كنترل كند.  

2- مقدار انحراف سطوح افقی و عمودی را به وسيله تراز اندازه گيری كند.  

3-از انواع ترازها استفاده كند و آن ها را حفاظت و نگه داری نماید. 

هدف های رفتاری

در این فصل آزمایش های زیر انجام می شود 
آزمایش 1 : کنترل شیب دیوار به وسیله ی تراز چهارگوش

آزمایش 2 : کنترل و اندازه گیری شیب پایه ی میز اندازه گیری به وسیله ی تراز چهارگوش
آزمایش 3 : کنترل و تنظیم شیب میز کار به وسیله ی تراز افقی
آزمایش 4 : کنترل و تنظیم صفحه صافی به وسیله ی تراز افقی
آزمایش 5 : کنترل هم محوری دو محور به وسیله ي تراز افقي

ارزش یابی فصل 

مهر و تأیید جمعآزمایش5آزمایش4آزمایش3آزمایش2آزمایش1
آزمایشگاه
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آزمایش 1

دستور کار کنترل شیب دیوار به وسیله ی تراز

 توصیه های فنی  و حفاظتي

1- تراز در اختیار را تمیز کنید.  
2- تراز کاماًل سالم و بدون عیب و نقص باشد.  

3- خطوط درجه بندی تراز کاماًل خوانا و پررنگ باشد.  
4- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قب��ل از اندازه گیری، دس��تور کار، کاربرگ نتای��ج اندازه گیری و موضوع اندازه گیری را به دقت بررس��ی 
کنید.  

2- تراز مورد استفاده در این آزمایش را موردمطالعه و بررسي  قرار دهید.  
3- دیوار کالس را در پنج نقطه و به فواصل تقریباً مس��اوی به وس��یله تراز، مورد کنترل قرار داده و نتیجه را 

با جمله ي انحراف دارد و یا  انحراف ندارد در جدول بنویسید.  
4-عمل کنترل را تا دوبار انجام دهید.

توجه : در هر مرتبه از کنترل، تراز را کاماًل از دیوار جدا نموده و سپس آزمایش را تکرار کنید.
5- نتیجه ی کلی را نیز در جدول با جمله ي انحراف دارد و یا انحراف ندارد بنویسید.  

6- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید  و در صورت نیاز، اصالحات الزم را انجام دهید.  
7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

8- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزش بابي آزمایش 

مهروتأییدآزمایشگاهجمعبررسیآزمایشنتایجاندازهگیری
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فصل2
آزمایش1

گزارشکنترلشیبدیواربهوسیلهتراز
 چهارگوش

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسایلموردنیاز: 

1- تراز چهارگوش

                                                                                                                          شکل 1-2-كنترل شيب دیوار

جدول 1-2- کنترل شیب دیوار به وسیله ی تراز چهارگوش

وضعیت دیوار
شماره نقاط

نتیجه مرتبه دوم مرتبه اول
1

2

3

4

5

 نتیجه ي
نهایي

پرسشآزمایش

1- طول تراز با ارتفاع دیوار چه تناسبي مي بایست داشته باشد؟ چرا؟  

2- با توجه به مشاهدات در حین کنترل و نتایج به دست آمده، دیوار در چه جهت یا جهاتی انحراف دارد؟

3- سازنده دیوار چه تدابیری را باید می اندیشید تا این نوع خطا )انحراف( ایجاد نگردد؟
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 آزمایش 2

فصل2
آزمایش1

پاسخنامهپرسشهایکنترلشیبدیواربه
وسیلهترازچهارگوش

 
تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 2

  دستور کار کنترل و اندازه گیری شیب پایه ی میز اندازه گیری به وسیله ی تراز چهارگوش

 توصیه های فنی  و حفاظتي

1- میز کار و دست های خود را تمیز کنید.  
2- تراز در اختیار را تمیز کنید.  

3- تراز کاماًل سالم و بدون عیب و نقص باشد.  
4- خطوط درجه بندی تراز کاماًل خوانا و پررنگ باشد.  

5- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.

انجام کار 

1- قب��ل از  اندازه گیری، دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و موض��وع اندازه گیری را به دقت مطالعه و 
بررسي  کنید.  

2- قطعه کار و تراز مورد استفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي  قرار دهید.  
3- ابعاد میز کار را با نظرهنرآموز آزمایشگاه، درکاربرگ نتایج اندازه گیري بنویسید.

4- قابلیت تفکیک و طول تراز را در کاربرگ نتایج اندازه گیری بنویسید.  
5- تراز را به یکی از پایه های میز اندازه گیری بچسبانید.

6- مقدار انحراف حباب را بخوانید و در جدول بنویسید.  
7- تراز را از کار جدا کنید.  

8- عملیات قبل را مجدداً تکرار کنید و نتیجه را در جدول بنویسید.  
9- با توجه به مقادیر به دس��ت آمده مقدار انحراف طولی و زاویه ای پایه ی میز را محاس��به کنید و در جدول 

بنویسید.  
توجه: محاسبات در جدول نوشته شود.

10- مقدار میانگین انحراف طولی و زاویه ای را محاسبه کنید و در جدول بنویسید. 
11- ی��ک ب��ار گزارش نتای��ج اندازه گیری را مطالعه کنی��د و در صورت نیاز اصالح��ات الزم را در آن انجام 

دهید.  
12- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

13- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید.

ارزش یابی آزمایش
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مهر و تأیید و آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری

اصولپنچگانهیآراستگیمحیطکار
اصلاول:تشخیص

جداکردناقالمغیرالزمودورریختنآنها
اصلدوم:ترتیب

مرتبکردناقالمبهنحويکهبهآسانيبتوانبهآندستیافت
اصلسوم:تنظیف

تمیزکردنمحیطکاربهطوريکههیچجاکثیفنباشد
اصلچهارم:تثبیت

نگهداريهمهچیزدروضعیتيسامانیافته
اصلپنجم:تکلیف

عادتبهانجامهرکاريبهنحوصحیح
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فصل2
آزمایش2

کنترلواندازهگیریشیبپایهیمیزاندازهگیری
بهوسیلهیترازچهارگوش

 
تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسایلموردنیاز: 

1- تراز چهارگوش با قابلیت تفکیک .......... میلی متر بر متر وطول ............ سانتی متر.

2- میز اندازه گیری با ابعاد ....... × ....... × .......

                                                                                            

               

                                                                                                                      شکل 2-2-كنترل شيب پایه ی ميز

جدول 2-2- کنترل و اندازه گیری شیب پایه ی میز اندازه گیری به وسیله ی تراز

مرحله 2 مرحله 1
میزان انحراف حباب تراز )تعداد فاصله(: میزان انحراف حباب )تعداد فاصله(:

میانگین انحراف حباب تراز )تعداد فاصله ها(:

مقدار انحراف طولی بر حسب میلي متر بر متر:

مقدار انحراف زاویه ای:

پرسشآزمایش

1- چه نسبتي مي بایست بین طول پایه ي تراز و طول پایه ي میز برقرار باشد؟ چرا؟ 

2- آیا با تراز در اختیار مي توان افقي بودن سطح راکنترل کرد؟ چگونه؟

3- آیا عرض پایه با پهناي سطح تراز مطاقبت دارد؟ چرا؟
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فصل2
آزمایش2

پاسخنامهیپرسشهایکنترلواندازهگیری
پایهیمیزبهوسیلهترازچهارگوش

 
تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 3
دستور کار کنترل و تنظیم سطح میز کار به وسیله ی تراز افقي

 توصیه های فنی  و حفاظتي

1- کلیه لوازم غیر ضروری را از روی میز کار بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- سطحی را که تراز روی آن قرار می گیرد تمیز کنید.  

3- تراز در اختیار را تمیز کنید.  
4- تراز، کاماًل سالم و بدون عیب و نقص باشد.  

5- خطوط درجه بندی تراز کاماًل خوانا و پررنگ باشد.  
6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قب��ل از عمل کنترل و تنظیم، دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گی��ری و موضوع اندازه گیری را به دقت 
مطالعه و بررسي کنید.  

2- تراز مورد استفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي قرار دهید.  
3- تراز را روی سطح میز و تقریباً در وسط آن قرار دهید.  

4- برای مشخص بودن محل استقرار تراز بهتر است کادر محل قرارگیری آن، با مداد خط کشي شود.  
5- چنان چه حباب تراز در وس��ط اس��توانه ی شیشه ای و مابین دو خط قرار بگیرد میز تنظیم است. در غیر 

این صورت، میز تنظیم نیست و الزم است تنظیم شود.  
6- با توجه به جهت انحراف، پیچ های تنظیم یک طرف میز را آن قدر بچرخانید  تا حباب بین دو خط قرار 

گیرد.  
7- تراز بودن میز، مقدار تقریبی انحراف حباب تراز در صورت تنظیم نبودن میز و جهت باز و یا بسته نمودن 

پیچ های میز در جدول نوشته شود.  
8- تراز را از روی میز کار بردارید.  

9- مجدداً تراز را در محل قبلی قرار دهید و موقعیت حباب را رؤیت کنید و در صورت قرار نداش��تن حباب 
بین دو خط وس��ط اس��توانه ي شیشه ای،  عمل چرخاندن پیچ ها را  ادامه دهید تا حباب تراز مابین دو خط استوانه 

شیشه ای قرار گیرد.  
10- ی��ک ب��ار گزارش نتای��ج اندازه گیری را مطالعه کنی��د و در صورت نیاز اصالح��ات الزم را در آن انجام 

دهید.  
11- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  
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12- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید.

ارزش یابي آزمایش 

  

مهر و تأیید و آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل:2
آزمایش3

کنترلوتنظیمسطحمیزکاربهوسیلهتراز

تاریخ :شماره گروه : رشته تحصیلی :نام :

وسایلموردنیاز: 

1-تراز افقی

2-میز اندازه گیری

                                                                                                      شکل 3-2-كنترل شيب ميز كار

جدول 3-2- کنترل و تنظیم میزکار به وسیله ی تراز

وضعیت حباب تراز قبل از تنظیم : 

وضعیت حباب تراز بعد از تنظیم : مرحله 1

توضیحات : 

وضعیت حباب تراز قبل از تنظیم : 

وضعیت حباب تراز بعد از تنظیم : مرحله 2

توضیحات : 

نتیجه ی نهایی : 

پرسشآزمایش: 

ثانیاً چگونه  تشخیص آن چگونه است؟  اوالً  باشد  انحراف داشته  1- چنان چه میز تحت کنترل در دو جهت 
می توان آن را رفع نمود؟ 

2- چنان چه میز تحت کنترل فاقد پیچ تنظیم باشد برای تنظیم آن چه کار می کنید؟

3-صافی سطح میز چه اثری در دقت کنترل و اندازه گیری دارد؟ سطح زیر تراز چگونه باشد تا به کاهش خطا 
منجر شود؟
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فصل2
آزمایش3

پاسخنامهپرسشهایکنترلوتنظیمسطحمیز
کاربهوسیلهترازافقی

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 4
دستور کار کنترل و تنظیم صفحه صافي به وسیله ی  تراز

 توصیه های فنی  و حفاظتي

1- کلیه لوازم غیر ضروری را از روی میز کار بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- سطح صفحه صافي را تمیز کنید.  

3- تراز در اختیار را تمیز کنید.  
4- تراز کاماًل سالم و بدون عیب و نقص باشد.  

5- خطوط درجه بندی تراز کاماًل خوانا و پررنگ باشد.  
6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قب��ل از عمل کنترل و تنظیم، دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گی��ری و موضوع اندازه گیری را به دقت 
مطالعه و بررسي  کنید.  

2- تراز مورد استفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي  قرار دهید و مشخصات آن را در برگ نتایج 
آزمایش بنویسید.  

3- تراز را روی سطح صفحه صافی و تقریباً در وسط و در جهت طول آن قرار دهید.  
4- چنان چه حباب تراز در وسط استوانه ی شیشه ای و مابین دو خط قرار بگیرد، صفحه صافي تنظیم است. 

در غیر این صورت، تنظیم نیست. میزان انحراف حباب را در جدول یادداشت کنید.
5- ت��راز را از روی س��طح بردارید و مج��دداً در همان محل قبلی قرار دهی��د و موقعیت حباب را در جدول 

بنویسید.  
6-باتوجه به مقادیر به دست آمده مقدار انحراف طولی و زاویه ای صفحه صافی را محاسبه کنید و در جدول 

بنویسید.
توجه 1: مقدارطول صفحه صافی را با نظر دبیر مربوطه تعیین کنید و محاسبات در جدول نوشته شود.

7- ب��ا توج��ه به جهت انحراف حباب پیچ تنظیم صفحه صافي را آن قدر بچرخانید تا حباب تراز بین دو خط 
قرار گیرد.  چنان چه صفحه صافي فاقد پیچ تنظیم است با گذاشتن ورقه های نازک فلزی و به میزان انحراف محاسبه 

شده در زیر آن و در جهتی که پایین تر قرار گرفته گذاشته شود تا صفحه صافي تنظیم شود.  
8- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  

9- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  
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10- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید.

ارزشیابس آزمایش

مهر و تأیید و آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری

یککیلومتریککیلومترسختاست
ولی

یکسانتیکسانتسختنیست.
سعیکنید

مراحلکارخودراتقسیمکنید.
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فصل2
آزمایش4

گزارشکنترلوتنظیمصفحهصافیبهوسیله
ترازافقی

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

1- تراز افقی با قابلیت تفکیک .......... میلی متر بر متر و طول ........... سانتی متر

2-صفحه صافي

                                                                                                                   شکل 4-2- صفحه صافي

جدول 4-2- کنترل و تنظیم صفحه صافی به وسیله ی تراز

مرحله ی 2 مرحله ی 1
میزان انحراف حباب تراز )تعداد فاصله(: میزان انحراف حباب تراز )تعداد فاصله(:

میانگین انحراف حباب تراز )تعداد فاصله ها(:
محاسبه ی مقدار انحراف طولی صفحه صافي بر حسب میلي متر در هر متر: 

محاسبه مقدار انحراف زاویه ای صفحه صافي:

مقدار تنظیمی بر حسب میلي متر:

پرسش آزمایش : 

1- چنان چه صفحه صافي مورد آزمایش در جهت عرض انحراف داشته باشد، آیا با این تنظیم رفع می گردد؟ یا 
خیر؟ چرا؟

2- کوچکی یا بزرگی طول تراز چه اثری در دقت این آزمایش دارد؟ چرا؟

3- فکر می کنید تراز ارائه شده برای این آزمایش از نظر قابلیت تفکیک، مناسب است؟ در صورت مثبت بودن 
پاسخ دلیل آن را ذکر کنید، در صورت منفی بودن پاسخ، ضمن بیان علت، نام تراز پیشنهادي را بنویسید.
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فصل2
آزمایش4

پاسخنامهیپرسشهایکنترلوتنظیم
صفحهصافيبهوسیلهیترازافقی

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 5
دستور کار کنترل هم محوری دو محور

 توصیه های فنی  و حفاظتي

1-مواضع مورد کنترل را تمیز کنید.
3- تراز در اختیار را تمیز کنید.  

4- تراز کاماًل سالم و بدون عیب و نقص باشد.  
5- خطوط درجه بندی تراز کاماًل خوانا و پررنگ باشد.  

6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن ها را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قب��ل از عم��ل کنترل و تنظیم، دس��تور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و مورد اندازه گی��ری را به دقت مطالعه و 
بررسي  کنید.  

2- تراز مورد استفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررسي  قرار دهید و مشخصات آن را در برگ نتایج آزمایش 
بنویسید.  

3- دو عدد مرغک روی دستگاه مرغک سوار کنید.
توجه: چنان چه در آزمایش��گاه دس��تگاه مرغک یا دستگاه مش��ابهی وجود ندارد می توانید از ماشین تراش استفاده 

کنید.
4- مرغک ها را به هم نزدیک کنید.

5- تراز را روی هر دو مرغک و در وسط قرار دهید.
6- موقعیت حباب را مشادهده و در جدول یادداشت کنید.

7- تراز را کاماًل بردارید و مرغک ها را از هم دور و سپس مانند حالت قبل به هم نزدیک کنید.
8-تراز را روی هر دو مرغک و در وسط قرار دهید و موقعیت حباب را مشاهده کنید و آن را در جدول بنویسید.

9-وضعیت دو محور مرغک را به لحاظ هم محور بودن مشخص کنید و در جدول بنویسید.
9- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

10- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید.

ارزش یابی آزمایش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعپرسش ها نتایج آزمایش
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فصل2
آزمایش5

گزارشکنترلهممحوریدستگاهمرغکبه
وسیلهترازافقی

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسایلموردنیاز

1-تراز افقی

2-دستگاه مرغک

                                                                       

                                                                          شکل 5-2-كنترل هم راستایی محور های دستگاه مرغک

جدول 5-2- کنترل و تنظیم صفحه صافی به وسیله ی تراز

وضعیت حباب
مرحله ی 1

مرحله ی 2

الف( محورهای دستگاه هم محورهستند. نتیجه ی کنترل

ب( محورهای دستگاه هم محورنیستند.

پرسشآزمایش:

1-چنان چه محور های دستگاه مرغک هم محورنباشند چگونه می توان مقدار عدم هم محوري آن ها را به وسیله 
تراز کنترل و اندازه گرفت؟ مثال عددی بزنید.

2-آیا می توان این آزمایش را با تراز چهار گوش نیز انجام داد؟ چگونه؟

3-برای استقرار بهتر تراز روی مرغک ها، سازنده ی تراز چه تمهیداتی را اندیشیده است؟ توضیح دهید.
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فصل2
آزمایش5

پاسخنامهیپرسشهایکنترلهمراستایی
محورهایدستگاهمرغک

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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فصل سوم

اندازه گيری به وسيله ي متر و خط کش

اولین وس��ایل اندازه گیر ي طول، مترها و خط کش ها هس��تند که با قابلیت تفکیک یک س��انتیمتر و یک 
میلیمتر س��اخته می ش��وند. مترها از جنس فلز، چوب، مواد پالستیکی، کتان و چرم تهیه می شوند.خط کش ها را 
نیز از فلز، مواد پالس��تیکی و چوب تولید می کنند. هر دوی این وس��ایل بر اساس استاندارد های بین المللی تولید 
م��ی ش��وند. در این فصل، ابعاد مختلف با یکاهای اندازه گیری متفاوت، توس��ط انواع مت��ر و خط کش، اندازه گرفته 

می شوند.  
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هنرجو پس از انجام آزمایش های این فصل می تواند  : 

1- انواع طول ها را با متر پارچه ای برحسب یکاهای مختلف اندازه بگیرد.  

2- انواع طول ها را با متر فلزي فنری برحسب یکاهای مختلف اندازه گیری کند.  

3- انواع طول ها را با خط کش در دستگاه یکاهای بین المللی و انگلیسی اندازه بگیرد.  

4- از انواع متر و خط کش استفاده کرده و آن ها را حفاظت و نگهداری نماید. 

هدف های رفتاری

این فصل شامل آزمایش های زیر است : 

آزمایش 1 : اندازه گیری ابعاد دیوار به وسیله ی متر پارچه ای

آزمایش 2 : اندازه گیری طول قد به وسیله ی متر پارچه ای

آزمایش 3 : اندازه گیری طول پا به وسیله ی متر فلزي فنری

آزمایش 4 : اندازه گیری ابعاد میز کار به وسیله ی متر فلزي فنری

آزمایش 5 : اندازه گیری ابعاد صفحه صافی به وسیله ی خط کش فلزی تخت

آزمایش 6 : اندازه گیری ابعاد مداد نکي به وسیله ی خط کش فلزی تخت

ارزش یابی فصل 

تأیید جمعآزمایش 6آزمایش 5آزمایش 4آزمایش 3آزمایش 2آزمایش 1 و  مهر 
آزمایشگاه
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آزمایش 1

دستور کار اندازه گيری ابعاد دیوار به وسيله ی متر پارچه ای

توصتوصتوصيه های فنی و حفاظتي 

1- متر در اختیار را تمیز کنید.

2- متر، کاماًل سالم و فاقد پارگی باشد.

3- از سالم بودن حلقه ی سر آن اطمینان حاصل کنید.

4-درجه بندی آن از وضوح کامل برخوردار باشد.

5- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و مورد اندازه گیری را به دقت مطالعه کنید.  
2- متر پارچه ای مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررس��ي قرار دهید و نحوه ی درجه بندی و 

خواندن آن را تمرین کنید.  
3- طول و ارتفاع دیوار کالس )دیوار انتخابی در فصل 1( را دو بار به وس��یله ی متر پارچه ای، بر حس��ب متر 

اندازه  بگیرید و نتیجه را در جدول بنویسید.  
4- طول و ارتفاع دیوار کالس )دیوار انتخابی در فصل 1( را دو بار به وس��یله ی متر پارچه ای، بر حس��ب یارد، 

اندازه  بگیرید و نتیجه را در جدول بنویسید.  
5- میانگین اندازه ها را محاسبه کنید و در جدول بنویسید.  

6- یک بار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را در آن انجام دهید.  

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

8- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزش یابی آزمایش 

تأیید و مهر آزمایشگاهجمعپرسش آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل3 
آزمایش 1

گزارش اندازه گیری ابعاد دیوار به وسیله ی متر 
نواری پارچه ای

 

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 

1- متر پارچه ای با درجه بندی متر و یارد

                                                                                           

                                                                                                  شکل 1-3- اندازه گیری به وسیله ی متر

جدول1-3- اندازه ابعاد دیوار به وسیله ی متر پارچه ای

ابعاد دیوار به مترابعاد دیوار به یارد 

ابعادمرحله ی 1مرحله ی 2میانگینابعادمرحله ی 1مرحله ی 2میانگین

طولطول

ارتفاعارتفاع

پرسش آزمایش

1- مقادیر به دست آمده در این آزمایش را با مقادیر تخمینی مشابه در آزمایش 1 از فصل 1 مقایسه کنید و 
مقدار خطای تعیین ابعاد به روش دیداری را به دست آورید.  

2- برای انطباق بهتر و دقیق تر لبه ی متر به انتهای دیوار چه تدابیری می توان اندیشید تا خطای اندازه گیری 
کم تر شود؟

3-یک بار ابعاد به دست آمده بر حسب متر را، به یارد تبدیل و نتیجه را با مقادیر مندرج در جدول مقایسه 
کنید.یک بار هم ابعاد به دست آمده بر حسب یارد را به متر تبدیل و نتیجه را با مقادیر مندرج در جدول 

مقایسه نمایید و در صورت داشتن و یا نداشتن مغایرت، پیرامون آن بحث و نتیجه گیری کنید. 
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فصل3
آزمایش 1 

پاسخ نامه ی پرسش  های اندازه گیری ابعاد
دیوار به وسیله ی متر پارچه ای

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 2
دستور کار اندازه گيری طول قد به وسيله ی متر پارچه ای

 توصيه های فنی و حفاظتي 

1- متر در اختیار را تمیز کنید.

2- متر، کاماًل سالم و فاقد پارگی باشد.

3- از سالم بودن حلقه ی سر آن اطمینان حاصل کنید.

4-درجه بندی آن از وضوح کامل برخوردار باشد.

5- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوان آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و مورد اندازه گیری را به دقت مطالعه کنید.  

2- متر پارچه ای مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررس��ي قرار دهید و نحوه ی درجه بندی و 
خواندن آن را تمرین کنید.  

3- طول قد خود را دو بار به وسیله ی متر پارچه ای، بر حسب متر اندازه گرفته و در جدول بنویسید.  

4- ط��ول ق��د خود را دو بار به وس��یله ی متر پارچه ای، بر حس��ب یارد اندازه بگیری��د و نتیجه را در جدول 
بنویسید.  

5- میانگین اندازه ها را محاسبه کنید و در جدول بنویسید.  

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

8- یکبار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  

9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید.

ارزش یابی آزمایش 

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری



65

فصل 3
آزمایش  2 

گزارش اندازه گیری طول قد به وسیله ی متر 
پارچه ای

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 

1- متر پارچه ای با درجه بندی مترو یارد
     

                                                                                                                     شکل 2-3-اندازه گیری طول قد

جدول 2-3- اندازه گیری طول قد به وسیله ی متر پارچه ای

طول قد به مترطول قد به یارد

مرتبه ي 1مرتبه ي 2میانگینمرتبه ي 1مرتبه ي 2میانگین

پرسش آزمایش

1- مقادیر به دست آمده در این آزمایش را با مقادیر مشابه در آزمایش 2 از فصل 1 مقایسه و مقدار خطای 

تعیین ابعاد به روش دیداری را محاسبه کنید.  

2- برای انطباق بهتر و دقیق تر لبه ی متر با انتهای قد چه تدابیری می توان اندیشید تا خطای اندازه گیری 

کمتر شود؟

3- تقسیمات میلی متر ي متر پارچه ای در اختیار دقیق تر است یا اینچی آن؟ چرا؟
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فصل 3
آزمایش 2

پاسخ نامه ی پرسش های اندازه گیری قد
به وسیله ی متر پارچه ای

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 3  

دستور کار اندازه گيری طول پا به وسيله ی متر فنری

توصتوصتوصيه های فنی و حفاظتي 

1- متر در اختیار را تمیز کنید.
2- با باز کردن و رها کردن متر، از سالم بودن فنر آن اطمینان حاصل کنید.

3- از سالم بودن قالب  سر متر اطمینان حاصل کنید.
4-خطوط درجه بندی آن کاماًل خوانا و پررنگ باشد.

5- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوانید آن را اصالح کنید.  

انجام کار 

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و مورد اندازه گیری را به دقت مطالعه کنید.  
2- مت��ر فنری مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررس��ي قرار دهی��د و نحوه ی درجه بندی و 

خواندن آن را تمرین کنید.  
3- طول پای خود را دو بار به وس��یله ی متر فنری، بر حس��ب سانتی متر اندازه بگیرید و نتیجه را در جدول 

بنویسید.  
4- ط��ول پ��ای خود را دو بار به وس��یله ی متر فنری، بر حس��ب اینچ ان��دازه بگیرید و نتیج��ه را در جدول 

بنویسید.  
5- میانگین اندازه ها را محاسبه کنید و در جدول بنویسید.  

6- مقدار تولرانس این اندازه گیری را تخمین زده و در جدول بنویسید.  

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  

8- یکبار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کرده و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  

9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

ارزش یابي آزمایش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری



68

فصل3 
آزمایش 3

گزارش اندازه گیری طول پا به وسیله ی متر فنری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 

1- متر فنری با درجه بندی سانتی متر و اینچ

                                                                                                               

                                                                                   شکل 3-3-اندازه گیری طول پا

جدول 3-3- اندازه گیری طول پا به وسیله ی متر فنری

طول پا به مترطول پا به اینچ

مرتبه ي 1مرتبه ي 2میانگینمرتبه ي 1مرتبه ي 2میانگین

پرسش آزمایش

1- مقادیر به دست آمده در این آزمایش را با مقادیر مشابه در آزمایش3 از فصل 1 مقایسه و مقدار خطای 
تعیین ابعاد به روش دیداری را محاسبه کنید.  

2- برای انطباق بهتر و دقیق تر لبه ی متر با انتها و ابتدای پا، چه تدابیری می توان اندیشید تا خطای 
اندازه گیری کم تر شود.؟

3- چگونه مي توان با متر فنري قطر مچ پا را تعیین نمود؟ توضیح دهید.



69

فصل 3
آزمایش 3

پاسخ نامه ی پرسش های اندازه گیری طول
پا به وسیله ی متر فنری

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 4
دستور کار اندازه گيری ابعاد ميز کار به وسيله ی متر فنری

توصتوصتوصيه های فنی و حفاظتي 

1- کلیه ی لوازم غیر ضروری را از روی صفحه صافی بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  

2- سطح مورد نیاز موضوع اندازه گیری را تمیز کنید.  
3- متر در اختیار را تمیز کنید.  

4- از سالم بودن قالب سر متر اطمینان حاصل کنید.
5- خطوط درجه بندی آن کاماًل خوانا و پررنگ باشد.  

6- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوان آن را اصالح کرد.  

انجام کار 

1- قبل اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و مورد اندازه گیری را به دقت مطالعه کنید.  
2- مت��ر فنری مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررس��ي قرار دهی��د و نحوه ی درجه بندی و 

خواندن آن را تمرین کنید.  
3- قابلیت تفکیک و گستره ي اندازه گیری متر فنری را در کار برگ نتایج اندازه گیری بنویسید.

4- ابع��اد می��ز کار را دو بار به وس��یله ی متر فنری، بر حس��ب میلی متر اندازه بگیری��د و نتیجه را در جدول 
بنویسید.  

5- ابعاد میز کار را دو بار به وسیله ی متر فنری، بر حسب اینچ اندازه بگیرید و نتیجه را در جدول بنویسید.  
6- میانگین اندازه ها را محاسبه کنید و در جدول بنویسید .  

7- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  
8- یکبار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.  

         9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید:

 

ارزش یابی آزمایش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل3 
آزمایش 4

گزارش اندازه گیری ابعاد میز کار به وسیله ی متر 
فنری

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 

1- متر فنری با قابلیت تفکیک .........میلی متر و گستره ی اندازه گیری........... متر.

2- متر فنری با قابلیت تفکیک .......... اینچ و گستره ی اندازه گیری........... یارد.

                                                                                                                  شکل میز 4-3-اندازه گیری ابعاد میز

جدول 4-3- اندازه گیری ابعاد میز کار به وسیله ی متر فنری

ابعاد میز به میلی مترابعاد میز به اینچ

ابعادمرحله ی 1مرحله ی 2میانگینابعادمرحله ی 1مرحله ی 2میانگین

طولطول

عرضعرض

ارتفاعارتفاع

پرسش آزمایش : 

1- مقادیر به دست آمده در این آزمایش را با مقادیر مشابه در آزمایش 4 از فصل 1 مقایسه کنید و مقدار 

خطای تعیین ابعاد به روش دیداری را به دست آورید.  

2- برای انطباق بهتر و دقیق تر لبه ی متر با انتها و ابتدای ابعاد، چه تدابیری می توان اندیشید تا خطای 

اندازه گیری کم شود؟

3- دقت تقسیمات قسمت میلی مترِی متر در اختیار بیش تر است یا اینچی آن؟ چرا؟
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فصل 3
آزمایش 4

پاسخ نامه ی پرسش های اندازه گیری ابعاد
میز کار به وسیله ی متر فنری

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:
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آزمایش 5

دستور کار اندازه گيری ابعاد صفحه صافی به وسيله ی خط کش فلزی تخت

توصتوصتوصيه های فنی و حفاظتي 

1- کلیه لوازم غیر ضروری را از روی صفحه صافی بردارید و در محل پیش بینی شده بگذارید.  
2- سطح مورد نیاز موضوع اندازه گیري را تمیز کنید.  

3- صفحه صافی مورد آزمایش را تمیز کنید.  
4- خطوط درجه بندی متر کاماًل خوانا و پر رنگ باشد.  

5- بهتر است نتایج با مداد نوشته شود تا در صورت نیاز بتوان آن را اصالح کرد.  

انجام کار 

1- قبل از اندازه گیری، دستور کار، کاربرگ نتایج اندازه گیری و مورد اندازه گیری را به دقت مطالعه کنید.  
2- خط ک��ش فل��زی تخت مورد اس��تفاده در این آزمایش را مورد مطالعه و بررس��ي ق��رار دهید و نحوه ی 

درجه بندی و خواندن آن را تمرین کنید.  
3- قابلیت تفکیک و گستره ي اندازه گیری خط کش در اختیار را در کار برگ نتایج اندازه گیری بنویسید.

4- ابعاد صفحه صافی را دوبار به وس��یله ی خط کش فلزی تخت، بر حس��ب میلی متر اندازه بگیرید و نتیجه را 
در جدول بنویسید.  

5- ابع��اد صفحه صافي را دو بار به وس��یله ی خط کش فلزی تخت، بر حس��ب اینچ ان��دازه  گرفته و در جدول 
بنویسید.  

6- میانگین اندازه ها را محاسبه کرده و در جدول بنویسید.  
7- یکبار گزارش نتایج اندازه گیری را مطالعه کنید و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.

8- پرسش های آزمایش را به دقت مطالعه کنید و پاسخ دهید.  
9- در پایان وسایل استفاده شده را مرتب کند و در محل مربوطه قرار دهید.  

ارزش یابي آزمایش

مهر و تأیید آزمایشگاهجمعبررسی آزمایشنتایج اندازه گیری
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فصل 3
آزمایش 5

گزارش ابعاد صفحه صافی به وسیله ی خط کش 
فلزی تخت

تاریخ :شماره ی گروه : رشته ی تحصیلی :نام :

وسایل مورد نیاز : 

1- خط کش فلزی تخت با قابلیت تفکیک ............. میلی متر و گستره ی اندازه گیری ........... سانتی متر

2-خط کش فلزی تخت با قابلیت تفکیک ............. اینچ و گستره ی اندازه گیری ........... اینچ

 

                                                                                                                                  شکل 5-3 صفحه صافی

جدول 5-3- اندازه گیری ابعاد صفحه صافی به وسیله ی خط کش فلزی تخت

ابعاد صفحه صافی به میلی مترابعاد صفحه صافی به اینچ

ابعادمرحله ی 1مرحله ی 2میانگینابعادمرحله ی 1مرحله ی 2میانگین

طولطول

عرضعرض

ارتفاعارتفاع

پرسش آزمایش : 

1- مقادیر به دست آمده در این آزمایش را با مقادیر نظیر در آزمایش 5 از فصل 1 مقایسه کرده و مقدار 

خطای تعیین ابعاد به روش دیداری را به دست آورید.  

2- برای انطباق بهتر و دقیق تر لبه ی خط کش با انتها و ابتدای ابعاد، چه تدابیری می توان اندیشید تا خطای 

اندازه گیری کم شود.  

3- دقت تقسیمات میلی متری خط کش در اختیار باال تر است یا اینچی؟ چرا؟
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فصل 3
آزمایش 5

پاسخ نامه ی پرسش های اندازه گیری ابعاد
صفحه صافی به وسیله ی خط کش فلزی تخت

تاریخ:شماره ی گروه:رشته ی تحصیلی:نام:

مالحظات:




