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هدف کلى

اتصال ادوات کشاورزى به تراکتور و انتقال آنها با رعاىت اصول اىمنى.

اتصال و نصب ماشىنهاى ىدک کش

جدول زمان بندى پىمانه مهارتى اتصال و نصب ماشىن هاى ىدک کش
ساعت عملى ساعت نظرى  عنوان  واحد 

7/5  2/5 اتصال ثابت و کششى   1
14/5  5/5 اتصال سوار و نىمه سوار   2

6  2 سىستم هىدرولىک تراکتور و کاربرد آن   3
5   2 اتصال ادوات به محور انتقال نىرو    4

33  12 جمع  
45             

هدفهاى رفتارى: فراگىر پس از گذراندن اىن پىمانه مهارتى باىد بتواند:
ــ ادوات کشاورزى را به تراکتور متصل کند.

ــ مىل گاردان را براى تأمىن نىروى دورانى مورد نىاز ادوات به تراکتور و ادوات متصل به آن، وصل کند.
ــ با استفاده از شىلنگ و رابط هىدرولىک، اتصال هىدرولىکى بىن ادوات و تراکتور را برقرار نماىد.

ــ اهرم هاى هىدرولىک تراکتور را به درستى به کار برد و با استفاده از آنها ادوات کشاورزى را کنترل کند.
ــ ادوات کشاورزى متصل به تراکتور را در حالت افقى تراز نماىد.

ــ ادوات متصل به تراکتور را در وضعىت صحىح حرکت درجاده، قرار داده و آنها را با تراکتور جابجا کند.
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