
......یزعز یانبا سالم خدمت دوستان و دانشجو
به ظاهر ی می کنم مطالبی رو عنوان کنم که در اجرا و بازار بیرون به کارتون بیاد البته قبال هم گفتم این مطالب سع
ي فرمولها و روشها محاسبه الزمه کار سریلی ساده و پیش پا افتاده است اما دانستن اون و به خاطر داشتن یک خ

خوب این موضوع مربوط به روش مساحی  .......ین و به خاطر بسپارین داشته باشهستش و باید اون رو تو دانسته ها 
یادمه روز اول که به عنوان یک کار آموز براي پیمانکار اداره  ...کردن زمین و محاسبه مساحت با حداقل خطا هستش 

ي مساحی منزلهایی که کنتور آب می خواستن وقتی به سر منازل براآب و فاضالب مشغول به کار شدم و رفتیم
می رفتیم با خودم می گفتم چطور این مراحل رو طی میکنن و به اندازه دقیق می 000ی و و مثلثقناص و ذوزنقه 

ی تجربه ي زیادي داشت در اولین نکته به بنده آموخت قطعه زمینهایی که در مساحهمکاري که با بنده بود و .رسند 
یشه رها نکنی مساحتش حساب میا مستطیل هستند رو به بهانه ي اینکه چهار ضلع شو اندازه بگیري کافیه و مربع 

حاال اشکال ذوزنقه اي دیگه جاي خود  .گیري و یادداشت کنیبحتما باید دو قطر از این اشکال رو هم اندازه 
که زمین مطمئن بودم با این حساب حتی اگه  ....ین نکته اي بود که همکارمون به بنده گوش زداولاین .....داره 

........ی کردم ممربع کامله اما باز قطرهاشو اندازه می گرفتم و یادداشت 
ینطور نتیجه می گیریم تا اینجاي کار که در مرحله برداشت باید عالوه بر برداشت اضالع زمین حتما دو قطر خوب ا

 ...شکل زمین برداشت بشه 

ی دونید که نحوه ترسیم اشکالی که شکل مربع و مستطیل ندارند و به اصطالح قناص هستند اگر همون حاال حتما م
اما با داشتن این قطرها و زدن چند کمان فرم زمین رو می تونی ترسیم .....قطرها رو نداشته باشی چه دردسري داره 

. البته براي محاسبه حتما نیاز به ترسیم نیست ......... کنی

و با ....یک زمین مستطیلی داریم براي محاسبه دقیق باید اون رو  به دو مثلث تبدیل کنیم خوب حاال به فرض 
استفاده از فرمول زیر مساحت هر مثلث رو بدست بیاریم حاال جمع مساحت این دو مثلث مساحت زمین مستطیل 

....شکل ما میشه 
 

ی کنیمفرض م
 a  وb  وc  فرمول مختلف االضالع-متساوي الساقین -یه قائم الزاواضالع یک مثلث از هر نوع داده شده باشدخواه

:یان می کندبزیر مساحت مثلث را 

ما می تونیم طی این . ین طور که می دونید اگه یک ماشین حساب داشته باشیم که بشه با اون فرمول نویسی کرد هم
حاال براي فرمول نویسی با ماشین حساب . مراحل رو سریعتر به پاسخ برسیم 

CASIO fx-4500PA
ی و مراحل توضیح داده شده در فایل آموزشی تهیه شده توسط مهندس جلوداري  به طور با توجه به مطلب قبل

خالصه فر مول مساحت مثلث رو در دو خط می توان نوشت و پاسخ رسید 

محاسبه مساحت
2012/11/04

ظ.ب 08:00
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.ي برنامه در ماشین حساب به شکل زیر عمل می کنیمجهت اجرا

کلید هاي                             را فشار میدهیم تا برنامه از حالت ابتدا گر در حالت برنامه نوسی بودیم  ا
.خارج شود           WRAITویرایش یا  

1-

.کته در حالت عادي براي اجراي برنامه به شکل زیر عمل می کنیمن

کمه                   را فشار میدهیمد 2-
یل مورد نظر را با زدن هر با دکمه                     پیدا می کنیم و در  پایان دکمه                 را میزنیمفا 3-

یرکه جلو آن عالمت سوال است را مقدار میدهیم و در هر مرحله کلید                را فشار میدهیم و حال مقاد
.در نهایت پاسخ را دریافت می کنیم

4-

یسی رو با فرمولی دیگر با این نوع ماشین حساب رو براتون قرار میدم که از کتاب فرمول نو ی از در ادامه مراحل
........ آموزشی نوع ذکر شده هستش
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........ آموزشی نوع ذکر شده هستش
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