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دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند.

َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ



فهرست

فصل اول:

فصل دوم:



موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش 
از  اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی  با درک مفاهیم  تربیت یافتگانی است که 
طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف 
بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 
فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین 
سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« 

به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است.
بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی،  برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه  در 
اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، جامعیت، 
تعامل،  و  مشارکت  جلب  مادام العمر،  یادگیری  تعادل،  فردی،  تفاوت های  به  توجه 
یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش بر اساس 
ثروت، شکل گیری  تولید  و  فقر  و کاهش  پایدار  توسعۀ  اخالق حرفه ای،  کار،  بازار  نیاز 

تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
در  تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
استانداردها و همچنین توصیه های بین المللی، موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی 
شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی و تدوین 
شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به 
ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های 
مشترک و غیرفنی در تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور و برنامه های درسی 
است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی 
در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و 
بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل 
دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله 
از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر  متأثر 

می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جهت 
تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ـ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت 

مقدمه



با تأکید بر برنامۀ  تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری 
درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص 
بستۀ آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با 
اجرای  برای  توصیه هایی  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  در  تحولی  به چرخش های  توجه 

مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است 
که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم 
و مهارت های اساسی و چکونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی را 

شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا و 
تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین 

روش های ارزشیابی را شامل می شود.
به اهمیت آموزش  با توجه  همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز 
شایستگی های غیرفنی به آموزش مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر 

و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسی،  برنامه های  مطلوب  اجرای  مسلماً 
عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان 

می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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 كليات
  

 فرمايند:مي (ع)الصادق حضرت امام

 الرِزق طَلَب في محترفاً الرَّجل اَري اَنْ لَاحب انّي

 آوردن بدست و كار و كسب دنبال به و باشد فني و حرفه داراي فرد هر كه دارم دوست من

 .1برود روزي

 : كه است معتقد دراكر پيتر سوم هزاره در تمديري بزرگ صاحبنظران از

 يا توانند بخوانندنمي يا و بنويسند توانندنمي كه نيستند آناني يكم و بيست قرن بيسوادان

  توانندنمي كه هستند آناني يكم و بيست قرن بلكه بيسوادان .ندارند دكترا حتي
   به توجه بدون معا معني به توسعه فراصنعتي امروز جهان كنند در آموزيارتمه

 كيفي و عميق انقالبي فني، علمي انقالب .داشت نخواهد اي مفهومحرفه و فني هايآموزش

 .است آورده وجود به توليد هايروش و انساني نيروي در جمله از آن و توليد نيروهاي در
 و ،حرفه ،احراز شغلهايي است كه فرد را براي فعاليتانجام اي حرفه و فني هاي آموزش

  .كسب و كار آماده مي كند

 مهارتي هاي آموزش

 هايمهارت ايجاد براي آموزش نظام ،اقتصادي توسعه و رشد الزامات و هاضرورت از بنابراين
 فن ،علم از است تلفيقي ايحرفه و فني هايآموزش ميان اين در و است نسانيا سرمايه الزم

 ايهتوسع مضموني و نموده ايفا ارآمدك انساني نيروي تامين در مهمي بسيار نقش و هنر و
 هاي خصيصه از گرفته نشأت پذيري انعطاف سبب به ايحرفه و فني هايآموزش زيرا .دارد
 افراد در الزم هاي مهارت ايجاد و آموزش دليل به نيز و كشور اقتصادي اوضاع و كار بازار
 .دارد اشتغال در سزايي به نقش ،مشاغل احراز در توانايي براي

 : مهارتي هاي آموزش به توجه رورتض

 به كشور آموزش دادن سوق باعث واقع در ،شود گرفته ناديده كشور در مهارتي آموزش اگر

 به و شود مي ناپايدار و الوصول سهل درآمدهاي و كاذب اشتغال آموزش به غيرمستقيم طور

 .سازد مي وارد كشور به جدي آسيب تدريج

                                                                 
 ص ,2 ج ,الفقيه يحضره ال من 1
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 شايستگي

 استاندارد برابر كارا و موثر طور به گوناگون شرايط و ها محيط در كار انجام توانايي

 انجام براي فرد يك كه شود مي اطالق هايي مهارت و دانش از گروهي به شايستگي.است

 ايستگي،است. ش نيازمند آنها به كند مي تعيين كار محيط كه شروطي مطابق وظيفه كاريا
 .است يا حرفه زمينه يا شغل يك در ها مهارت كاربرد

سطح  ،فهم –دانستني هاي پايه داراي آگاهي و توانايي كار تنها تحت سر پرستي  :آگاهي 
كسب اطالعات و نيازمند سر پرست  ،سوال نمودن ،تشخيص ،فهرست نمودن ،تعيين ،پايه
  .بودن
  دانش

 يك به رسيدن براي الزم ذهني هاي توانمندي و نظري معلومات از اي مجموعه حداقل
 زيست ،شيمي ،فيزيك ،رياضي( پايه علوم شامل تواند مي كه .است ياتوانايي شايستگي
 .باشد فني زبان و تكنولوژي ،)شناسي

  مهارت

 كه است شايستگي يا توانمندي يك به رسيدن براي جسم و ذهن بين هماهنگي حداقل

 براي شده تمرين و اكتسابي توانايي مهارت، .شود مي ارجاع عملي هاي مهارت به معموالً

 .دارد يدي ماهيتي معموال كه است شغل يا وظيفه ماهرانه انجام

 نگرش

 است نياز مورد كار يك در شايستگي براي كه عاطفي رفتارهاي از اي مجموعه به نگرش
 .باشد مي اي حرفه واخالق فني غير هاي مهارت شامل و شود مي گفته

  ايمني

 حوادث بروز موجب آن صحيح ندادن انجام يا عدم كه شود مي گفته مواردي به ايمني

 .شود مي كار محيط در وخطرات

  محيطي زيست توجهات

 زيست محيط به آسيب كمترين تا شود عمل و رعايت بايد شغل هر در كه است مالحظاتي

 .گردد وارد
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  حرفه

 اصول و مباني در شده، بندي دسته بزرگ گروه يك در كه همگن شغل چند از اي مجموعه
 كه كاري ي حوزه يك به.گيرند مي قرار سطح يك در شغل بندي طبقه در و بوده مشترك

 .شود مي گفته حرفه باشد، اي حرفه مختلف سطوح در مرتبط شغل بيشتر يا دو شامل

  وظيفه

 كاال توليد يا و خدمت يك انجام براي شاغل كه هستند اصلي هاي كاركرد مجموعه وظايف
 .دهد مي انجام

 كار

 .شود مي گفته كار ،دارد وجود شغل يك در ها وظيفه از يك هر انجام براي كه مراحلي به

 بزرگ حرفه

 .دارد وجود آن درون در شغل و حرفه زيادي تعداد كه است شغلي وسيع حوزه ،بزرگ حرفه
 گرفته جا بزرگ مجموعه اين در كه است مشتركي كارهاي و وظايف سازماندهي اين ويژگي

  .گيرد برمي در را حوزه اين مشاغل از سياريب مشترك هسته اين آموزش و است

 اي حرفه صالحيت

 نظام يك در بايد آموختگان دانش كه است شايستگي و دانش،مهارت از اي مجموعه
 نمايش به مختلف شرايط و ها مكان در را آمده بدست قابليت و نمايند كسب را آن آموزشي

 .بگذارند

 
  مهارت ارزشيابي

 و نگرش ،دانش هاي حوزه در كارآموزان هاي شايستگي ميزان بررسي فرآيند ،ارزشيابي
 معموالً و باشد مي شغل هر در استاندارد برابر كار در موثر عملكرد آن معيار كه است مهارت

 .گيرد مي انجام ها ارزشيابي اين ساس ا بر اي حرفه صالحيت اعطاي

 اي حرفه اخالق

 وجود اي حرفه ي حوزه يك در كه رزشيا احكام و صفات از اي مجموعه ،اي حرفه اخالق

 .دهد مي شكل را عاطفي رفتارهاي و است انساني ارزش واجد آن به عمل كه دارد
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  رويكرد برنامه ريزي آموزشي و درسي
ريزي آموزشي و درسي در كتاب توليد و پرورش سبزي و صيفي، رويكرد كلي برنامه

نگ لغات عمومي به معناي لياقت، مبتني بر شايستگي ها است. واژه شايستگي در فره
كارداني، مهارت و تبحر است و در فرهنگ لغات تخصصي مديريت به معناي صالحيت، 

  اهليت، شايستگي، قابليت و توانايي آمده است.
وجه مشترك اين تعاريف شايستگي و كارداني است كه حاصل تركيب دانش، مهارت و 

كه عمدتاً به وسيله آموزش مبتني بر نگرش مطلوب در انجام كار مي باشد. تركيبي 
  شايستگي حاصل مي گردد.

 مرحله است: 3مدل اجرايي آموزش مبتني بر شايستگي شامل 

 مرحله اول: نيازسنجي شايستگي هاي مورد نياز مشاغل

ها، نيازسنجي در اين مرحله براساس مأموريت و چشم انداز و اهداف بلندمدت و استراتژي
مورد نياز انجام مي شوند.نياز سنجي آموزشي در آموزش  مشاغل به شايستگي هاي

  شود. هاي كاربردي انجام ميمبتني بر شايستگي جايگاه ويژه اي دارد كه توسط مدل
يكي از قوي ترين مدل هاي مورد استفاده در نيازسنجي متناسب  (DACUM)مدل ديكوم 

نامه ريزي آموزشي ودرسي با آموزش مبتني بر شايستگي به شمار مي آيد. اين مدل در بر
اين كتاب مورد استفاده قرار گرفته است به طوري كه عناصر مهمي مانند دانش، مهارت، 

 نگرش، ايمني فردي و محيط زيست در آنها لحاظ گرديده است.

 فاصله ها مرحله دوم: تعيين شايستگي هاي شاغلين و

  طه مورد بررسي قرار هاي شاغلين در رابطه با مشاغل مربودر اين مرحله شايستگي
گيرد تا فاصله ها با وضع مطلوب كه در مرحله اول تعيين شده، مشخص گردد. در اين مي

  درس دو گروه شايستگي مورد انتظار است:
  الف) شايستگي هاي فني مورد انتظار عبارتند از:

 

آماده سازي 
زي  بستر سب

و صيفي

كاشت 
سبزي و 
صيفي

يسله شكنليآبياري ثق
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  شايستگي هاي غيرفني مورد انتظار عبارتند از: -ب

  
 آموزشي برنامه ريزي -مرحله سوم

ريزي آموزشي در اين مرحله براساس شكاف بين وضع موجود و وضع مطلوب، برنامه
  صورت مي گيرد:

عالوه بر توجه به شايستگي هاي فني و غيرفني مورد انتظار براي شغل توليد و پرورش 
سبزي و صيفي در اين كتاب، مطالب ارائه شده به هنرجويان در قالب تعقل، تفكر و 

  ايمان و باور، علم واخالق تهيه و تدوين شده است. انديشه ورزي،
در كتاب درسي توليد و پرورش سبزي و صيفي ضمن ارائه مطالب مربوط به مباني و 
اصول باغباني، مطالبي در رابطه با كارهاي اصلي و فرعي و شايستگي هاي فني و غيرفني 

ورش سبزي و صيفي نيز هاي مورد نياز شغل توليد و پر مورد انتظار و همچنين توانايي
آورده شده است كه اين كارها و شايستگي هاي فني شامل آماده سازي زمين، كاشت، 

تنك واكاري
كردن

سفيد 
قيم زنيكردن

خاك دهي 
پاي بوته

 دفع علفهاي
هرز

كوددهي 
سرك

برداشت  
سبزي و 
صيفي

تصميم گيري

جمع آوري و گردآوري  
اطالعات

درستكاري

مسئوليت پذيري

مديريت زمان

انتخاب فناوري هاي مناسب

مديريت مواد و تجهيزات

نقش در تيم

درستكاري و كسب حالل
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آبياري، سله شكني، تنك كردن، واكاري، دفع علفهاي هرز، خاك دهي پاي بوته، سفيد 
  كردن، قيم زني، كوددهي سرك، برداشت مي باشد.
) و عملي، از هنرجويان خواسته شده در اين درس، در راستاي ارائه مطالب تئوري (نظري

است كه در خصوص برخي از موضوعات در منطقه زندگي يا تحصيلي خود، تحقيق و 
  پژوهش نمايند و گزارش مربوطه را به هنرآموز تحويل نمايند.

هدف كلي اين درس، تربيت افراد ماهر مورد نياز بازار كار مي باشد كه در نهايت بتوانند 
زي و صيفي را به صورت علمي و عملي در سطوح كوچك و با ابزار و توليد و پرورش سب

وسايل دستي و در سطوح وسيع و بزرگ با استفاده از ماشينهاي كشاورزي انجام دهند. 
 در راستاي هدف كلي كتاب، اهداف ديگري نيز به شرح زير مدنظر بوده است:

باغباني از جمله توليد و عالقمند كردن هنرجويان به فعاليتهاي كشاورزي بخصوص  -الف
 پرورش سبزي و صيفي.

انجام تحقيق و پژوهش براي درك بهتر مطالب و آشنايي با وضعيت موجود توليد و  -ب
 پرورش و صيفي در منطقه زندگي يا تحصيلي خود.

شناسايي مسائل و مشكالت موجود در توليد و پرورش سبزي و صيفي و در صورت  -ج
 اسب و كاربردي.امكان ارائه راه حلهاي من

 تفكر و تدبر در خصوص موضوعات مرتبط با توليد و پرورش سبزي و صيفي. -د

انجام فعاليتهاي عملي مربوط به توليد و پرورش سبزي و صيفي به صورت فردي و  -ه
 گروهي 

رعايت نكات ايمني و بهداشتي در حين اجراي فعاليتهاي عملي در طول دوره آموزش  - و
 و پس از آن.

 جه به حفظ محيط زيست و توسعه پايدارتو - ز

اين درس عالوه بر برآورده كردن شايستگي هاي فني و غيرفني مورد انتظار شغل توليد و 
پرورش سبزي و صيفي، پايه و مبنايي براي ساير دروس رشته باغباني نيز مي باشد. بدين 

حرف مرتبط با  ترتيب كه هنرجويان اطالعات عملي و علمي الزم را براي ساير مشاغل و
  باغباني را نيز كسب خواهند كرد.
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  ) به شرح نمودار زير مي باشد.Taskكار( 12براساس روش ديكوم اين درس شامل  

  
  
  

اساس مراحل توليد و پرورش سبزي و صيفي  كاري كه در اين كتاب آمده است بر 12
ريزي و چيده رنامهسازي بستر، كاشت، داشت، برداشت در مزرعه يا گلخانه بيعني آماده

شده است. بدين ترتيب كه اولين مرحله يا فعاليت براي توليد و پرورش سبزي وصيفي كه 
آماده سازي بستر مي باشد در فصل اول و مرحله بعدي كه كاشت مي باشد در فصل دوم 

  شده است. تدوين و به همين ترتيب بقيه كارها در اين كتاب
  

خصوص كارهاي مرتبط با مرحله داشت كه به ه ها بالزم به ذكر است كه بعضي از كار
هايي از كتاب آمده است مي تواند با توجه به اقليم منطقه، نوع سبزي يا صورت فصل

 واكاري

 تنك

 شكنيسله 

 سفيد
 كردن

 قيم زني

خاك دهي
 (پاي بوته)

هايدفع علف
 هرز

آبياري
ثقلي آماده سازي كاشت

 بستر

كود دهي 
 برداشتسرك

سال دهم
 توليد و پرورش
 سبزي و صيفي
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صورت موازي اجرا يا جابجا شوند. محتواي كلي هر كار در اين كتاب به ه صيفي و غيره ب
  شرح زير است:

 گياهي در توليد محصول و و غير مطلوب بقاياي گياهيسازي بستر: اثرات ناآماده

انواع كودهاي دامي و شيميايي و بيولوژيكي و خواص آنها و  ،آوري و از بين بردن آنهاجمع
نياز انواع سبزي و صيفي به مواد و عناصر  ،تاثير آنها در تقويت خاك و افزايش محصول

عمليات خاك ورزي نحوه انجام  ،انواع خاك ورزي اوليه و ثانويه و محاسن هر يك ،غذايي
 ،نحوه قطعه بندي و شكل دهي زمين با توجه به موقعيت آن و نحوه كاشت ،اوليه و ثانويه

  .نقش آماده سازي زمين در افزايش كمي و كيفي محصوالت
 عوامل موثر در جوانه زني و ،كاشت : نحوه تهيه و آماده كردن بذر و نشاء جهت كاشت

خصوصيات بذر  ،ركود و عوامل موثر در ركود بذر ،سبز شدن بذر از نظر داخلي و خارجي
تشخيص بذور  ،زمان انتقال نشاء ،خصوصيات گياهان نشائي ،مناسب جهت كاشت خوب و

 ،نحوه كاشت بذر به صورت دستي ،مراحل آماده سازي بذر جهت كاشت ،سالم از نا سالم
مراقبت  ،اءكاشت نش ،آشنائي با وسايل و تجهيزات كاشت و نحوه كاشت ماشيني بذور

  .هاي اوليه سبزي و صيفي پس از كاشت بذر و نشاء
ميزان آبدهي منبع  ،چشمه و...) ،رودخانه ،قنات ،چاه(شناسائي منابع آب  آبياري ثقلي :

اندازه گيري  ،بررسي ميزان حقابه در روز يا هفته يا ماه ،آب (دبي يا ليتر در ثانيه و...)
شناسائي  ،انتقال آب از منبع تا زمين يا مزرعه روش هاي ،عملي ميزان آب منابع مختلف

 ،روش هاي آبياري (جوي و پشته يا نشتي ،ذوزنقه اي و...) ،خاكي ،سيماني(انواع انهار 
نحوه ترميم  ،انجام عملي آبياري با توجه به نياز آبي سبزي و صيفي ،يا كرتي) ،غرقابي

حوضچه هاي  ،مقسم ها ،ه هادريچ(ترميم مسيرهاي آبرساني  ،بندها و نهرها و جوي ها
  اثرات آب در افزايش محصول. ،)آب بندها و دريچه هاي تخليه ،رسوب

عمليات  ،داليل سبز نشدن و خشك شدن گياه در مزرعه ،واكاري : ضرورت واكاري
انجام شكل دهي و آماده  ،خراش دادن و...) ،ضد عفوني ،مختلف آماده سازي بذر(بوجاري

انتقال گياهان جديد از  ،كاشت مجدد بذر ،زمان واكاري ،دكردن بستر براي كشت مجد
مراقبت هاي الزم  ،انجام واكاري (كاشت مجدد بذر يا نشاء ،محل خزانه به محل جديد

  .بررسي انجام واكاري ،پس از كاشت مجدد
بررسي  ،عوامل موثر در ايجاد تراكم بيش از حد مطلوب ،تنك شامل : ضرورت تنك كردن

زمان مناسب تنك كردن بر اساس  ،اندازه بوته و غيره) ،(تعداد برگ بوته مراحل رشد گياه
شناسايي و مشخص كردن و عالمت گذاري محل هاي مورد  ،مراحل رشد گياه در مزرعه
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اقدامات  ،انواع روش هاي تنك كردن ،كاربرد ماشين هاي تنك كننده ،نياز تنك كردن
يوه هاي آبياري (زمان و مدت و تعداد پس از تنك كردن مانند اصالح مسير هاي آب و ش

  .بررسي نتايج انجام عمليات تنك ،دفعات آبياري و غيره)
 ،شكنيكاربرد وسايل و ابزار سله ،شكنيزمان مناسب سله ،شكنيضرورت سله شكني:سله

انجام عمليات سله شكني به صورت دستي و  ،)دستي و ماشيني(روش هاي سله شكني 
  سله شكني خاكبررسي اثرات  ،ماشيني

زمان مناسب سفيد  ،اثرات سفيد كردن ،سفيد كردن: ضرورت سفيد كردن سبزي ها
 ،انتخاب ابزار و وسايل مناسب سفيد كردن ،نحوه صحيح سفيد كردن سبزي ها ،كردن

  روش هاي مختلف سفيد كردن
 ،بست ها ها وانواع قيم ،گياهان نيازمند به قيم ،قيم زني : ضرورت نياز گياهان به قيم زدن

ترين انتخاب مناسب ،زمان قيم زدن با توجه به شرايط رويش گياه و شرايط جوي منطقه
  زدنبررسي اثرات قيم ،انجام عمليات قيم زدن با انواع قيم ،محل مناسب نصب قيم ،قيم

 ،دهيانتخاب ابزار و وسايل و تجهيزات خاك ،دهيدهي پاي بوته: زمان مناسب خاكخاك
   .ها به روش دستي و ماشينيخاك دهي سبزي 

هاي دفع روش ،زمان دفع علف هاي هرز ،دفع علف هاي هرز : ضرورت دفع علف هاي هرز
عمليات دفع علف هاي هرز به  ،كاربرد ابزار و وسايل دفع علف هاي هرز ،علف هاي هرز

  .ساماندهي بقاياي علف هاي هرز حذف شده ،روش هاي مختلف
 ،انواع كود مناسب براي كود دهي سرك ،ه از كود سرككود دهي سرك : ضرورت استفاد

دستي و (روش هاي كود دهي مناسب  ،انتخاب كود مناسب براي كود دهي سرك
مواد و عناصر غذايي مورد نياز  ،ميزان كود مورد نياز سبزي ها و صيفي ها ،)ماشيني

جهيزات كاربرد وسايل و ت ،زمان مناسب استفاده از كود سرك ،سبزي ها و صيفي ها
  .بررسي اثرات كود سرك ،نحوه كودپاشي با روش هاي مختلف ،محلول پاش و كود پاش

ابزار و وسايل و تجهيزات و  ،زمان مناسب برداشت ،برداشت : نحوه برداشت سبزي ها
اصول بهداشتي  ،مواد ضد عفوني كننده ،برداشت دستي و ماشيني ،ماشين هاي برداشت

 ،درجه بندي سبزي ها ،ماري ها و انگل هاي سبزي هابي ،شستشو و پاكسازي سبزي ها
آثار درجه بندي و  ،انجام عمليات درجه بندي و دسته بندي و بسته بندي سبزي ها

  .بندي و بسته بنديدسته
از آنجايي كه هدف نهايي اين درس، آماده كردن هنرجويان براي انجام وظايف اصلي و 

عه يا گلخانه مي باشد لذا در اين كتاب سعي فرعي توليد و پرورش سبزي و صيفي در مزر
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شده است كمتر به مقدمه نويسي وآوردن تعاريف وتاريخچه براي هر فصل يا موضوع 
درسي پرداخته شود. همچنين از آوردن مطالب حاشيه اي كه كمتر در اجراي عملي 

يتهاي توليد و پرورش سبزي وصيفي نقش دارند، پرهيز شده است و در عوض با انواع فعال
عملي، تحقيق و پژوهش در منطقه زندگي و تحصيلي، اجراي كارهاي عملي به صورت 
فردي يا گروهي، بحثهاي گروهي، تدبير و تدبر و غيره در خصوص موضوعات و كارها 
سعي شده است كه هنرجويان بيشتر به اجراي عملي كارها توجه كنند تا پس از پايان 

تمر و پاياني بتوانند بعنوان يك توليد كننده و درس و موفقيت در ارزشيابي هاي مس
  پرورش دهنده سبزي و صيفي در بخش كشاورزي كشور نقش بسزايي ايفا كنند.

 : )نظري و عملي(زمان درس 

يا شايستگي هاي فني در درس توليد و پرورش  (task)كار  12زمان و ساعات مربوط به 
طول يك سال تحصيلي به شرح ساعت مي باشد كه در  300سبزي و صيفي در مجموع 
  جدول زير ارائه مي گردد :

  عملي ساعت تئوريساعت (tasks)كارهاعنوان رديف
 24 16  بسترسازيآماده 1
 24 16 كاشت 2
 12 8 ثقليآبياري 3
 12 8 شكنيسله 4
 12 8 تنك 5
 12 8 واكاري 6
 21 14 هرزعلفهايدفع 7
 12 8 دهيخاك 8
 9 6 كردنسفيد 9

 12 8 زنيقيم 10
 12 8 سرككوددهي 11
 18 12 برداشت 12

  180 120 عملي وتئوريساعاتكلجمع
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  معرفي درس توليد و پرورش سبزي و صيفي 
زي شده است كه از حروف اول كلمات ريبرنامه) DACUMاين درس براساس روش ديكوم(

)Developing A Curriculum( درسي است. از برنامهك اقتباس شده و به معني تدوين ي
ريزي برنامه"اي مرحلهاين واژه براي اشاره به مرحله تجزيه و تحليل در يك الگوي پنج 

  شود.مياشاره "دارنظامدرسي و آموزشي 
ها و اقداماتي را كه در درون آن وظيفه اصلي و روش ديكوم رويكردي است كه فعاليت

شناخت نيازهاي آموزشي تمركز خود را بر فرعي يك شغل وجود دارد را شناسايي و براي 
اجراي  ترين گام در تدوين واساسيدهد. در اين راستا، ميوظايف اصلي و فرعي قرار 

برنامه هاي آموزشي، اجراي صحيح فرآيند نيازسنجي است. نيازسنجي در حقيقت سنگ 
ن زيربناي ساختمان آموزش است كه هرچه قدر اين سنگ محكم تر باشد، بنا روي آ

  محكم تر و آسيب ناپذيرتر خواهد شد.
نيازسنجي آموزشي كمك مي كند تا سطح دانش و مهارت مشخص شود و از آن به عنوان 
مبنايي براي تهيه و تدوين يك برنامه آموزشي و درسي استفاده شود. نيازسنجي آموزشي 

مشخص  هاي شغلي را ميزان كميت و كيفيت مورد نياز در نحوه ايفاي وظايف و فعاليت
  مي كند. اين تعيين نيازهاي آموزشي، نقطه آغاز هرگونه فعاليت آموزشي است.

همانطور كه گفته شد براي تعيين نيازهاي آموزشي در اين درس از روش ديكوم استفاده 
  شده است.اين روش مبتني بر سه فرض زير است:

  يا حرفه خود هستند.خبره ها يا افراد باتجربه، شايسته ترين افراد براي توصيف شغل  -1
  هر شغلي را مي توان به شكلي دقيق برمبناي وظايف تعريف كرد. -2
انجام درست وظايف در تمام شغل ها مستلزم به كارگيري دانش، مهارت، ابزارها و  -3

  رفتارهاي مثبت مجريان يا شاغلين در آن شغل است.
و دقيقاً آنچه كه در  در حقيقت مزيت اصلي ديكوم اين است كه شغل را به دقت تعريف

كند. به عبارت ديگر روش ميحال حاضر در يك شغل در حال رخ دادن است را شناسايي 
  باشد.ميديكوم همان الگوي تحليل وظيفه 

تحليل وظيفه عبارت است از فرآيند شكستن و تجزيه يك شغل در قالب وظايف تشكيل 
هاي ضروري پيش نياز مهارتدهنده آن، كشف ارتباطات موجود در بين وظايف و دانش 

) Tasks( و فرعي (Duties)براي انجام آن وظايف. اين الگو رويكردي است كه وظايف اصلي
يك شغل و نيز فعاليتها و اقداماتي را كه در درون آن وظيفه اصلي و فرعي وجود دارد را 
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رار شناسايي و براي شناخت نيازهاي آموزشي تمركز خود را به وظايف اصلي و فرعي ق
  دهد.مي

افزايي بنابراين برخورداري از مزايايي نظير تعامل گروهي، استفاده از بارش مغزي، هم
بروندادهاي جامع،  ،گروهي، توافق گروهي، آينده محوري، جلب حمايت ياد گيرنده

كيفيت برتر، هزينه كم، در زمان حاضر ديكوم را به موثرترين و با كيفيت ترين فرآيند 
  تبديل كرده است. تجزيه و تحليل

  گام است كه عبارتند از: 7بطوركلي نيازسنجي به روش ديكوم داراي 
 آشنايي افراد خبره با فرآيند ديكوم

 تعريف، شناسايي و گردآوري مشاغل

وظيفه كلي يا اصلي  12تا  8شناسايي مسئوليتها و وظايف اصلي يا كلي شغل كه معموالً 
 در هر شغل شناسايي مي شود.

فعاليتهاي كاري مرتبط با هر وظيفه اصلي، به عبارت ديگر شناسايي وظايف شناسايي 
وظيفه جزئي را  150جزئي كه از وظايف كلي يا اصلي شغل استخراج مي شود و گاهي تا 

شوند و كه از وظايف جزئي استخراج مي)Activities(شامل مي شود و شناسايي فعاليتها 
 انجام هر فعاليت مي پردازند.كه به جزئيات )Stages(شناسايي مراحل 

 بازبيني و پااليش وظايف و تكاليف استخراج شده.

 شناسايي دانش ها و مهارتهاي مورد نياز براي انجام هر تكليف.

 تعيين ميزان اهميت، فراواني و سطح يادگيري انجام هر تكليف.

جمله كتاب،  در كتاب توليد و پرورش سبزي و صيفي نه تنها از منابع و مأخذ گوناگون از
.. استفاده شده است بلكه از تجربيات علمي و عملي توليد .مقاله، سايتهاي اينترنتي و

كنندگان و پرورش دهندگان سبزي و صيفي، هنرآموزان رشته باغباني، متخصصين 
  .. نيز استفاده شده است..باغباني، كارشناسان آموزشي و

عي شغل توليد و پرورش سبزي كه و وظايف اصلي و فر كار 12در اين كتاب در خصوص 
هاي هرز، شكني، تنك، واكاري، دفع علفسازي بستر، كاشت، آبياري، سلهشامل آماده

سعي شده  ،باشددهي پاي بوته، سفيد كردن، قيم زني، كوددهي سرك و برداشت ميخاك
  است كه از آخرين دستĤوردهاي علمي و عملي و رايج در كشور استفاده شود.

كار فوق، از هنرجويان خواسته  12اب در ارتباط با موضوعات مختلف مرتبط با در اين كت
شده است ضمن بحث و تبادل نظر بصورت گروهي، در ارتباط با موضوع در منطقه زندگي 
و تحصيل خود تحقيق و پژوهش نمايند و جمع بندي تحقيق و پژوهش خود را طي 
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ن فراگيري چگونگي تحقيق و پژوهش با گزارشي به هنرآموز ارائه دهند تا هنرجويان ضم
تعاملي كه با توليد كنندگان و پرورش دهندگان سبزي و صيفي در حين تحقيق و 

با نحوه وچگونگي اجراي توليد و پرورش سبزي و صيفي آشنا  ،پژوهش خواهند داشت
شده و در ضمن مسائل و مشكالت موجود را شناسايي كنند و بدينوسيله مسئله يا مشكل 

را نيز فراگيرند و در صورت امكان راه حلها و راهكارهاي مناسب را با توجه به  يابي
  هاي خود ارائه دهند.آموخته

تري در اين كتاب سعي شده است با عكس ها و تصاوير مختلف، آموزش به نحو مطلوب
بازديدها و تحقيقات و پژوهش هايي كه توسط  ،ارائه شود. البته انجام عملي كارها

  ن انجام خواهد شد يادگيري آنها را افزايش خواهد داد.هنرجويا
  شايستگي هاي فني مورد انتظار

يعني ) DACUM(در درس توليد و پرورش سبزي و صيفي كه از طريق روش ديكوم
تجزيه و تحليل شغل و كارهاي اصلي و فرعي و شايستگي هاي فني و غيرفني شغل توليد 

  ه شرح زير مي باشد:و پرورش سبزي و صيفي بدست آمده است ب
  

  شايستگي هاي فني مورد انتظار شامل :

  
  

  
  شايستگي هاي غيرفني مورد انتظار :

عالوه بر شايستگي هاي فني مورد انتظار، فراگيران درس توليد و پرورش سبزي و صيفي 
  بايستي شايستگي هاي غيرفني ذيل را نيز بدست آورند:

  

آماده سازي  
آبياري  كاشتبستر

واكاريتنكيسله شكنثقلي

 دفع علفهاي
سفيد  خاك دهيهرز

كوددهي  قيم زنيكردن
برداشتسرك
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  شايستگي هاي غيرفني شامل:

  
  

  
  

  معرفي فضاهاي آموزشي
هاي تئوري (نظري) و عملي درس توليد و  فضاهاي آموزشي موردنياز براي آموزش

پرورش سبزي و صيفي مي تواند بسيار متنوع باشد. از جمله اين فضا هاي آموزشي مي 
مزارع و گلخانه هاي  ،آزمايشگاه ،مزرعه آموزشي واحد آموزشي، كارگاه ،توان كالس درس

ن و پرورش دهندگان بخش خصوصي را نام برد. براي اجراي آموزش هاي توليد كنندگا
متر  3متر عرض و  5متر طول،  8تئوري (نظري) نياز به يك كالس درس با ابعاد حداقل 

هاي عملي براي هر  ارتفاع مي باشد كه داراي نور كافي باشد. در خصوص اجراي آموزش
مترمربع و براي  50ت انفرادي حداقل هنرجو به منظور اجراي فعاليتهاي عملي به صور

مترمربع پيش بيني شده  20000نفر حداقل  15اجراي كارهاي عملي گروهي براي هر 
است. البته براي هر كار با توجه به ماهيت آن كار يا وظيفه اصلي و فرعي و شايستگي 

صورت فردي فني مورد انتظار حداقل هايي از نظر وسعت و يا تعداد يا دفعات انجام كار به 
  يا گروهي درنظر گرفته شده است كه در هر فصل به طور جداگانه آمده است.

   

جمع آوري و يتصميم گير
گردآوري اطالعات

مسئوليت 
انتخاب فناوري درستكاريپذيري

هاي مناسب

  مديريت مواد
 درستكاري ونقش در تيمو تجهيزات

كسب حالل
 درستكاري و
كسب حالل
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  استانداردهاي فضاهاي آموزشي به شرح ذيل مي باشد:
  توضيحات  ابعاد  فضا  رديف

مترمربع براي هر  50  مزرعه آموزشي  1
  هنرجو

زمين مسطح، عاري از هرگونه آلودگي، 
 داراي منبع آب كافي، آفتابگير، با

  زهكشي مناسب، با دسترسي آسان

گلخانه، شاسي،  2
با منبع آب كافي، آفتاب گير، با زهكشي   مترمربع 100  كوش

  مناسب، با دسترسي آسان

  8*  5*  3  كالس درس  3
  (ابعاد به متراست)

تخته وايت برد، تخته هوشمند، رايانه، 
صندلي هنرجو، ويديو پروژكتور، كتابخانه 

  ديجيتال

 6*4*3  تيدفتر سرپرس  4
  (ابعاد به متراست)

ميز اداري، صندلي، تلفن، بلندگو،
  يخچال، كمد لباس، محل تعويض لباس

انبار ابزار و  5
  تجهيزات

3*4*5 
  (ابعاد به متراست)

قفسه هاي ثابت، قفسه هاي كشويي قابل 
  حمل

 4*3*3  رختكن  6
  داراي كمد هنرجو  (ابعاد به متراست)

سرويس بهداشتي  7
  حمامو 

3*4*8 
  (ابعاد به متراست)

 باب سرويس بهداشتي5
  باب حمام 5

  )تقويم آموزشي(بودجه بندي 
  كه مطالب كتاب درسي توليد و پرورش سبزي و صيفي بر اساس مراحل آنجائي از

بندي ) فصلTaskداشت و برداشت و ساعات آموزشي هر كار ( ،كاشت ،سازي بسترآماده
 .شود) به شرح ذيل پيشنهاد ميTasksدجه بندي آموزش كار ها (بنابراين بو ،شده است

توانند بر حسب شرايط اقليمي منطقه آموزشي و ساير عوامل بديهي است هنرآموزان مي
هاي خصوص آموزش هاي عملي نسبت به جابجايي واحده گذار بر آموزش نظري و بتاثير

احد و كل ساعات آموزش لطمه اي گونه اي كه به آموزش هر وه يادگيري و ساعات آنها ب
  .وارد نشود اقدام نمايند
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(هر جلسه  آموزشزمان  واحد يادگيري
  ساعت) 8

  جلسه 4  آماده سازي بستر
  جلسه 4  كاشت

  جلسه 2  آبياري ثقلي
  جلسه 2  واكاري
  جلسه 3  تنك

  جلسه 2 سله شكني
  جلسه 2 سفيد كردن

  جلسه 2 قيم زني
  جلسه 2 خاك دهي پاي بوته
  جلسه 3        دفع علف هاي هرز

  جلسه 2 كود دهي سرك
  جلسه 2 برداشت

تعميق و يادگيري و ارزشيابي در طول واحد يادگيري
  جلسه 7  و پايان واحد يادگيري

  
  طرح درس

مهمترين و اثربخش ترين بخش مديريت تدريس، داشتن طرح درس روزانه است. طرح 
و سنجيده كه هنرآموز قبل از تدريس، براي يك درس روزانه، برنامه اي است مدون 

  جلسه درس تهيه مي كند كه داليل آن به شرح ذيل است:
طرح درس روزانه موجب مي شود كه هنرآموز فعاليت هاي ضروري آموزشي را به  -1

هاي مشخص و به شيوه اي منطقي پيش  ترتيب و يكي پس از ديگري در مراحل و زمان
  ن را در مراحل بعدي آموزش استفاده كند.ببرد و نتايج حاصل از آ
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در تدريس، هنرآموزان گاهي همه مراحل تدريس و جزئيات را به خاطر نمي سپارند.  -2
بنابراين داشتن طرح درس اين مشكل را برطرف مي كند. هنرآموزي كه بدون برنامه و 

  آمادگي قبلي به كالس مي رود، ممكن است با مشكالتي روبرو شود.
موجب مي شود كه هنرآموز به عوامل اصلي جريان  ،طرح درس طبق اصول معينبقيه  -3

  تدريس توجه كرده، آن را فراموش نكند.
طرح درس موجب مي شود كه هنرآموز با اعتماد بيشتري در كالس درس يا كارگاه يا  -4

  مزرعه يا گلخانه حاضر شود.
لگوهاي مناسب تدريس طرح درس توجه هنرآموز را به انتخاب روش ها و فنون ا -5

  هاي مختلف كتاب جلب مي كند.ها و فصلدرس
در جريان تهيه طرح درس، هنرآموز فرصت خواهد داشت تا مشكالت احتمالي تدريس  -6

  را پيش بيني كند.
وجود طرح درس، موجب مي شود كه ارزشيابي تدريس هنرآموز به وسيله ارزشيابان  -7

  به آساني صورت گيرد.

  براي تهيه طرح درسدوازده گام 
تعيين مشخصات كلي: شامل موضوع درس، پايه تحصيلي، زمان تدريس، تاريخ  -1گام 

  تدريس، نام هنرستان يا واحد آموزشي و نام هنرآموز.
تعيين هدف درس: براي اينكه مطمئن شويد طرح درس شما همان چيزي است  - 2گام 

ي هاي فني و غيرفني و هدف هاي كه مي خواهيد آموزش دهيد، بايد با توجه به شايستگ
  طرح درس خود را بنويسيد. توانمند سازي، هدفهاي

تعيين رفتار ورودي يا پيش آموخته ها: بطور معمول رفتار ورودي، آموخته ها و  -3گام 
توانايي هايي است كه هنرجويان قبل از شروع درس جديد بايد آنها را كسب كرده باشند 

ا گيرند. در حقيقت، رفتار ورودي، پيش نياز الزم براي تا بتوانند درس جديد را فر
يادگيري درس جديد است. اگر هنرآموز از ميزان معلومات و مهارتهاي قبلي هنرجويان 
آگاه نباشد، ممكن است عده اي از آنان درس جديد را درك نكنند، بنابراين هنرآموز پس 

هنرجويان براي رسيدن به اين  هاي درس جديد، بايد از خود سوال كند كهاز تعيين هدف
  ها چه چيزهايي را بايد از پيش آموخته باشند.هدف يا هدف

شايان ذكر است كه هنرآموز رفتار ورودي يا پيش دانسته هاي الزم براي درس جديد را 
به هنگام تهيه طرح درس وپيش از رفتن به كالس و اجراي تدريس تعيين مي كند، زيرا 
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اند كه هنرجويان به چه ميزان از رفتار ورودي و دانش ومهارت او تا اين هنگام نمي د
پيش نياز براي يادگيري درس جديد برخوردارند، فقط مي تواند تشخيص دهد كه آنان 
قبل از آموختن درس جديد بايد درس هاي قبلي را آموخته باشند تا بتوانند درس جديد 

  را فرا گيرند.
خواهد آمد و همچنين بعد  4دي كه انواع آن در گامهنرآموز پس از تهيه آزمون رفتار ورو

از اجراي آن آزمون به ميزان دانش و مهارت پيش نياز هنرجويان براي آموختن درس 
  جديد پي خواهد برد.

  تعيين آزمون رفتار ورودي -4گام 
پس از تعيين رفتار ورودي و پيش دانسته هاي الزم براي درس جديد كه در مرحله باال 

شريح شد، هنرآموز بايد درباره نوع آزموني كه مي خواهد به وسيله آن دانش و ) ت3(گام 
مهارت پيش نياز هنرجويان را ارزيابي يا امتحان كند، تصميم بگيرد. سوال هاي آزموني 
رفتار ورودي مي توانند از نوع شفاهي، انشايي، چهارگزينه اي، عملي يا آزمايشگاهي و 

  كارگاهي باشند.
  ب مواد و وسايل آموزشي يا رسانه هاانتخا -5گام 

انتخاب رسانه ها براي تكميل طرح درس ضرورت دارد. رسانه وسيله اي است كه سبب 
ايجاد ارتباط بين پيام دهنده و پيام گيرنده مي شود. رسانه مناسب، به خلق شرايط 
مطلوب براي يادگيري كمك مي كند و سبب تقويت آن مي شود. رسانه به مفهوم معني 

  وسيع كلمه، جامعه، مدرسه، هنرآموز و حتي خود هنرجويان را شامل مي شود.
اما در مفهوم محدودتر، كتاب درسي، بريده روزنامه ها و مجالت علمي، تصاوير، جداول، 
نقشه ها، وسايل آزمايشگاهي و تجهيزات موجود در بازار، نوارهاي ضبط صوت، فيلم ها، 

  ها محسوب مي شوند. .. جزء رسانه.تلويزيون، رايانه و
هاي طرح درس از ميان انواع مواد و وسايل آموزشي، هنرآموز بايد با توجه به هدف

  ترين آنها را كه داراي ويژگي هاي ذيل مي باشند را انتخاب كند.مناسب
  الف) توانايي انتقال پيام مورد نظر را داشته باشد.

  ب) قابليت حمل و نقل را داشته باشد.
  باشد.ج) در دسترس 

  د) اقتصادي باشد.
ها توانايي انتقال هر نوع پيامي را ندارند، براي مثال با استفاده از بطور كلي همه رسانه

تخته و گچ يا ماژيك وايت برد مي توان قسمتهاي مختلف ظاهري يك سبزي يا صيفي را 
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ي ديگر نشان داد اما نمي توان جريان و فرايند توليد را هم روي تخته نشان داد. از سو
هاي مختلف يك سبزي يا صيفي خود سبزي يا صيفي در مقايسه با براي نمايش قسمت

  تصوير آن، رسانه بهتري است. اما اگر آن سبزي يا صيفي مورد نظر از سبزي ها و 
هايي باشد كه در محل آموزش يافت نشود، تخته يا تصوير يا فيلم آن براي نشان صيفي

  دادن آن مناسب است.
د در درس علف هاي هرز، هدف هنرآموز نشان دادن و آشنا كردن هنرجويان با فرض كني

هاي هرز در ايران باشد. شايد بهترين كار اين باشد كه هنرآموز،  شكل ظاهري كليه علف
هاي هرز را كليه هنرجويان را به تمام مناطق كشور ببرد تا هنرجويان از نزديك علف

بديهي است كه چنين برنامه اي نه تنها عملي نيست، بلكه ببينند و با آنها آشنا شوند. اما 
از نظر اقتصادي هم شايد ميسر نباشد. البته در صورتي كه تمام امكانات آن فراهم باشد 
مانند موجود بودن فيلم مورد نظر و پروژكتور و يا تلويزيون و يا در صورت موجود بودن 

  ) يا فلش مورد نظر و رايانه.cdسي دي (
  تعيين كارهاي مقدماتي -6گام 

بطور معمول هنرآموز بايد قبل از شروع تدريس به كارهاي مقدماتي بپردازد، مانند حضور 
و غياب، بازديد تكاليف درسي، پرسش از درس يا دروس قبلي، اطمينان از سالمت 
جسمي و رواني هنرجويان و نيز دادن تذكر و يادآوري ها. الزم است هنرآموز از قبل آنها 

و يادداشت كند. البته مدت اين كارها نبايد زياد طوالني باشد  در طرح درس پيش بينيرا 
زيرا درنگ هاي طوالني عالوه بر اينكه از زمان يادگيري مي كاهند، بلكه اشتياق 

  هنرجويان را نيز براي آموختن كاهش مي دهند.
  يتعيين مطالب و روش آماده سازي و ايجاد انگيزه براي يادگير -7گام 

هنرآموز بايد در طرح درس خود يكي از روش هاي ياددهي و يادگيري را براي ايجاد 
يكي از مناسب ترين (و بهتر در هنرجويان در نظر گيرد. عالقه و يادگيري عميق تر

روشهاي ياددهي و يادگيري كه در اين كتاب آمده است.) وسپس بايد طي مقدمه اي، 
و آنان را براي توجه بيشتر و آموختن درس آماده  انگيزه و شوق آموختن را ايجاد كرده

كند. همچنين در طرح درس خود مشخص كند با چه مطلب و روشي مي خواهد اين 
  آماده سازي و ايجاد انگيزه را انجام دهد.
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  تعيين گام به گام ارائه درس جديد : -8گام 
ارهاي اساسي كه تعيين گام به گام مراحل ارائه درس جديد بصورت فهرستي است از ك

.. انجام شود و نوشتن آنها در طرح درس ضرورت .گلخانه يا ،مزرعه ،كارگاه ،بايد در كالس
  دارد، اما الزم نيست همه جزيئات آن ذكر شود.

  تعيين اختتاميه درس : -9گام 
هنرآموز بايد در پايان درس يك اختتاميه انتخاب كند و آن را در طرح درس خود بياورد. 

ل هنرآموز در پايان درس قيم زني مي تواند به هنرجويان بگويد كه آنها يك يا براي مثا
  چند گياه خانه خود را با نخ به قيم ببندند.

  تعيين فرصت تمرين : - 10گام 
هنرآموز بايد پس از ارائه درس، فرصتي به خصوص براي كارهاي عملي يا كارگاهي يا 

  آن را در طرح درس خود منظور كند. آزمايشگاهي براي تمرين به هنرجويان بدهد و
  ارزشيابي پس از ارائه درس جديد : - 11گام 

همانطور كه هنرآموز پيش از آغاز درس جديد، رفتار ورودي يا پيش دانسته هاي 
هنرجويان را ارزيابي مي كند، در پايان درس جديد هم بايد از چگونگي يادگيري آنان 

فردي هنرجويان آگاه شود. بنابراين الزم است  اطمينان حاصل كند و از پيشرفت جمعي و
  او در طرح درس خود برنامه اي براي ارزشيابي داشته باشد.

  هاي جبراني و تكميلي : فعاليت - 12گام 
هنرآموز پس از انجام دادن ارزشيابي و مشخص كردن نقاط قوت و ضعف يادگيري 

براني براي هنرجويان ها و تمرين هاي ج هنرجويان، بايد در طرح درس خود فعاليت
هاي گسترده تر وتكميلي براي هنرجويان قوي در نظر بگيرد و براي  ضعيف و نيز فعاليت

  همه آنان براي جلسه بعدي تكليف تعيين كند.
  هاي تكميلي از دو بخش زير تشكيل مي شود: فعاليت

  ها انتخاب مطلب درباره اين گونه فعاليت -الف
تدريس انتخاب مي شود ممكن است در مورد هدفهاي مطلبي كه براي تكميل يك جلسه 

  زير باشد:
 آماده كردن هنرجويان براي درس جلسه بعد.

 خالصه كردن درس ارائه شده.

 مرور كردن درس، مانند آهسته و بي صدا خواندن درس جديد به وسيله هنرجو.

 جمع بندي نكات و مفاهيم مجزا و ارتباط دادن آنها با يكديگر.
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 براي كسب مهارت هايي كه به تمرين نياز دارد.دادن تمرين 

دادن تمرين هاي عملي، مانند انجام دادن كارهاي مهارتي، آزمايشات، تحقيق و پژوهش 
 در منطقه زندگي يا تحصيلي و ارائه گزارش به هنرآموز.

 فعال كردن هنرجويان براي ياد گرفتن درس.

 ارزشيابي (ارزشيابي مستمر).

  نون انجام دادن آنهاگزينش روش ها و ف -ب
انتخاب روش براي انجام دادن فعاليتهاي تكميلي به موضوع و هدف درس بستگي دارد. 
براي مثال اگر درسي كه ارائه مي شود به جمع بندي نياز دارد،هنرآموز بايد نوع آن را 
انتخاب كند. آيا جمع بندي را بطور شفاهي انجام خواهد داد و از هنرجويان خواهد 

نكات مهم را يادداشت كنند؟ يا اينكه جمع بندي را با خالصه نويسي روي تخته خواست 
كالس درس انجام خواهد داد؟ يا ممكن است درسي را كه هنرآموز ارائه مي دهد در پايان 
به تمرين نياز داشته باشد. برخي از روشهاي متداول براي انجام دادن فعاليتهاي تكميلي 

و تكليف دادن كه هنرآموز بايد در طرح درس گزينش خود را عبارتند از: تمرين، مسئله 
  در اين خصوص انجام دهد.

  اجراي برنامه طرح درس روزانه در كالس :
هنرآموز پس از آنكه برنامه طرح درس روزانه را تهيه كرد، بايد طبق اجزاء و مراحل آن و 

  يس بپردازد. هاي قبلي، به تدرگرفتن و بكارگيري تمام نكات مطالب فصلدر نظر
مرحله به شرح  3هاي هنرآموز اجراي برنامه طرح درس كه شرح آن گذشت به فعاليت

  زير تقسيم مي شود:
 2هاي مقدماتي قبل از شروع درس جديد شامل گامهاي در اين مرحله فعاليت -1مرحله 

  آغاز مي شود. 7و  6و  4و 
ايد هدف درس را بيان هاي ضمن ارائه درس جديد،كه هنرآموز بفعاليت - 2مرحله 

). درس 7هنرجويان را براي توجه يادگيري درس جديد آماده سازد (گام  )2كند.(گام 
) 8) با مراحل گام به گام آن ارائه دهد (گام 5جديد را با استفاده از وسايل آموزشي (گام 
  )9و با يك اختتاميه ان را به پايان برساند.(گام

درس جديد كه هنرآموز بايد به هنرجويان فرصت دهد  هاي پس از ارائهفعاليت -3مرحله 
هاي آنان ارزشيابي به عمل آورد )، سپس از آموخته10تا درس جديد را تمرين كنند (گام 

  )12هاي جبراني و تكميلي براي هنرجويان تعيين كند. (گام ) و فعاليت11(گام 
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  تاريخ اجرا:  رشته تحصيلي:  پايه تحصيلي:  مشخصات كلي
  شماره جلسه: تا       صفحه: ع درس:موضو

  منابع كمكي:
  هاي فني:شايستگي
  هاي غير فني:شايستگي

  اهداف  كارهاي پيش از تدريس

  سطح اهداف
   
   
   

   

فعاليت   
  هنرآموز
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  پاياني
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  ساختار كلي طرح درس روزانه
  شيوه هاي ياددهي و يادگيري

موزشي روش تدريس از جمله مولفه هاي اصلي برنامه درسي و از مراحل مهم طراحي آ
محسوب مي شود. تدريس خوب به معناي كمك به خود يادگيري هنرجويان است. به 

  بيان ديگر روشهاي تدريس، ابزارهاي مفيدي براي ايجاد يادگيري با معنا هستند.
هر اندازه هنرآموزان با روشهاي متفاوتي آشنا باشند ابزارهاي متعددي را در اختيار 

محتوا و مواد دلخواه را در اختيار هنرجويان  ،ن ابزارهاخواهند داشت كه بتوانند توسط اي
  قرار دهند.

هنرآموزان در تصميم گيري براي استفاده از روشهاي تدريس و انتخاب مناسب ترين آنها، 
بايد به عواملي همچون انتظارات خود و نظام آموزشي از يادگيرندگان، امكانات، فضا، 

نند. عالوه بر اين، اگرچه هريك از روشها، رويكرد .. توجه ك.زمان، تعداد يادگيرندگان و
خاص خود را دارد ولي مي توان از عناصر و مولفه هاي آنها، به صورت تركيبي استفاده 

  كرد كه اين امر مستلزم خالقيت، تجربه و مهارت حرفه اي هنرآموزان گرامي است.
هاي به طور عميق با فعاليتتواند يادگيرنده را در هر مكان و هر زمان فرآيند يادگيري مي

اي بسيار موثر تقويت كند. آموزشي ديگر مرتبط و تجارب او را در اين زمينه به گونه
اي تنظيم كنند كه هنرجويان هنرآموزان مي توانند روشهاي آموزشي خود را به گونه

ريس بتوانند هرچه بيشتر آموخته هاي خود را به كار ببرند و درباره اطالعاتي كه ضمن تد
درس دريافت كرده اند فكر كرده و آنها را تجزيه و تحليل و طبقه بندي كنند و خود به 

يعني به شناخت برسند، تا زماني كه هنرجويان خود به شناخت نرسند تبديل علم  ،نتيجه
به عمل، فكر به برنامه، خالقيت به توليد ممكن نخواهد بود. بنابراين بزرگترين و مهمترين 

ز وادار كردن هنرجويان به تفكر، استدالل و ارائه راه حل براي مشكالت خدمت هنرآمو
است كه از طريق كاربرد شيوه هاي يادگيري و پرورش مهارتهاي فكري ميسر است. ايجاد 
انگيزه و عالقه يكي از مهمترين راهكارهايي است كه مي توان با ايجاد آن كسب تئوري ها 

براي هنرجويان هموار كرد. در فرآيند يادگيري و  هاي عملي مرتبط با درس راو مهارت
ياددهي با ارائه راههايي بايد هنرجويان را به فهم دقيق مطالب درسي و انجام عملي آنها 

حاصل  ،عالقمند كرد كه آن نيز با توجه به يافته هاي دقيق درسي و آموزشي صحيح
  خواهد شد.
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  نكاتي در مورد يادگيري و ياددهي
  ه و نگرش مثبت به درس:ايجاد انگيز -1

بهترين انگيزه كه مخصوصاً در يادگيري و عالقه به درس توليد و پرورش سبزي و صيفي 
  نقش اساسي ايفا مي كند بيان مطالب زير مي تواند باشد.

  نياز كشور و جامعه به توليد و پرورش سبزي و صيفي براي رسيدن به خودكفايي -الف
با توليد و پرورش سبزي و صيفي در مقياس كوچك  رفع نياز خانواده و همسايگان -ب

  حتي در باغچه خانه
  كسب درآمد در حين يادگيري مطالب -ج
تأثير در افزايش كمي و كيفي توليد و پرورش سبزي و صيفي در منطقه زندگي با  -د

  توجه به مطالب درسي
  ي و صيفيرفع مسائل و مشكالت كشاورزان منطقه در ارتباط با توليد و پرورش سبز -ه

  ارز آوري با صدور محصوالت و تاثير آن در رونق اقتصادي كشور -م 
بنابراين با بيان اثرات آموزشي و يادگيري مطالب درسي و اينكه اين مطالب تئوري و 
كسب مهارتها مي تواند در افزايش كمي و كيفي محصوالت و كسب درآمد و كمك به رفع 

مي تواند سبب آمادگي بيشتر  ،شته باشدمسائل و مشكالت توليد و غيره نقش دا
هنرجويان براي فهم مطالب درسي شود و در نتيجه هنرجويان با اشتياق و عالقمندي 
بيشتري شنونده مطالب باشند. و بر اين باور خواهند بود كه مي توانند افراد مثمرثمري در 

يان انگيزه جامعه خود در حال و آينده باشند و اين باور سبب خواهد شد كه هنرجو
  بيشتري براي يادگيري دقيق تر مطالب درسي داشته باشند.

  استفاده از يافته هاي واقعي درس به عنوان نقطه شروع فعاليت : -2
هنرآموزان بايد درس را آنطور كه هست به ديگران ياد بدهند. بايد توجه كنيم كه درس 

مل، طبيعت، محيط توليد و پرورش سبزي و صيفي مجموعه اي از علم و دانش و ع
زيست، تكنولوژي، فن آوري و غيره است كه بايد اين مجموعه را به هنرجويان منتقل كرد 

هاي تا بتوانند عمليات توليد و پرورش سبزي و صيفي را براساس علم و دانش و تكنولوژي
پرورش را در حين يادگيري  جديد انجام دهند و بتوانند مسائل ومشكالت توليد و

  حل نمايند. شناسايي و
ايجاد تفكر است و آن يعني اينكه به آنها اجازه داده  ،يكي از راههاي فهم واقعي درس

 شود و تشويق شوند كه فكر كنند و با تفكر توليد و پرورش سبزي و صيفي را انجام دهند.
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جرج پوليا معتقد بود كه اين يادگيرنده است كه بايد با تالش دروني، علم را از درون خود 
  پا كند و اين نوع آموختن است كه انسان را توانمند مي كند.بر

هاي اصول يادگيري، اصل يادگيري فعال است كه شامل بصيرت ها و تصورات و يكي از راه
افكار است كه بطور متوالي در يادگيري نقش دارند. اصل يادگيري فعال اشاره به اين دارد 

همواره در ذهن جاي  ،ط خود فراگير باشدكه اگر يادگيري همراه با فعاليت و كشف توس
مي گيرد. براي يادگيري مفيد، يادگيرنده بايستي خودش قسمت عمده مطالب را كشف 
كند و با تعميم مطلب و توانايي خويش در فهم آن و با بكارگيري علم و تكنولوژي و عمل 

  .. مجهوالت را از روي اطالعات پيدا كرده و مسائل را حل كند.. و
بسيار مهم ديگر خواندن دقيق كتاب و درك مطالب است. با درك و فهم دقيق نكته 

مطالب درسي مي توان توليد بيشتر و با كيفيت تري داشت. گام ديگر براي درك بيشتر 
مطالب و آموزش فراتر معرفي كتب غيردرسي پس از ارائه دانش دقيق مطالب درست به 

ت. زيرا كتب درسي معموالً براي يادگيري هنرجويان است كه در يادگيري آنان موثر اس
در حد ساعات آموزشي است ولي هنرجويان تشنه علم و دانش بايستي بتوانند از منابع 
ديگري نيز استفاده كنند. به گفته محققان سعي نكنيد با زياد ياد دادن به هنرجويان، 

يد. چشم شنوندگان غرور و تكبر خود را ارضاء كنيد بلكه فقط كنجكاوي آنها را بيدار كن
خود را باز كنيد ولي از سنگين كردن بار مغز آنها بپرهيزيد. كافي است جرقه اي در آنها 
بوجود آوريد، هرجا كه خوراكي براي آتش وجود داشته باشد، شعله آن به خودي خود 

  افزون مي شود.
ت يادگيرنده يادگيري با عوامل و منابع گوناگون در ارتباط است. رابطه يادگيري با ماهي

بايد معلوم شود. الزمه زندگي اجتماعي، يادگيري و ياد دادن طبق قواعد و فنون خاص 
خود است. البته به روش تعليم دهنده هم بستگي دارد. رابطه يادگيري با جامعه و نيازها 

هنرجو بايد به  ،و ضرورت هاي اجتماعي بايد به طور عملي تعريف شود. در يادگيري
تا به  ،ك برسد كه بتواند ارتباط بين مفاهيم مختلف درس را درك كندسطحي از ادرا

مرحله مهارت برسد. هدف فرد نبايد فقط براي كسب نمره يا ترس باشد بلكه بايد انگيزه 
مثبتي وجود داشته باشد تا او را به سوي يادگيري تشويق كند و مطالب برايش جنبه 

  اجباري و دستوري نداشته باشد.
  هي و بحث همگاني و تأثير آن بر يادگيري هنرجويان:كار گرو -3

يكي از مشكالت موجود در تدريس و يادگيري، عدم توجه به تفاوتهاي فردي هنرجويان 
انديشند و در امر يادگيري است زيرا در كالس افراد زيادي وجود دارند كه مثل هم نمي
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ت است. ولي با استفاده از كسب يادگيري و شناختي آنان با يكديگر و با هنرآموز متفاو
بحث گروهي و كار در گروههاي كوچك، فرصت خوبي براي يافتن تفاوتهاي فردي ايجاد 
مي شود. هنرآموز مي تواند با كار گروهي در كالس ويژگيهاي فردي هنرجويان را مورد 

  بررسي قرار دهد.
 3هاي ن به گروهكار گروهي در كالس يا كارگاه يا مزرعه به اين ترتيب است كه هنرجويا

نفره تقسيم مي شوند كه اين گروه بندي باعث مي شود كه روح مشاركت و  5الي 
همكاري در هنرجويان تقويت شود. كالس درسي كه هنرجويان بايد ساعت ها در آن صم 
بكم بنشينند تبديل به محيطي فعال و شلوغ و پرجنب و جوش مي شود. در اين حالت، 

ه مثال، نحوه توليد و پرورش، مسائل و مشكالت موجود در توليد هاي كالسي، ارائفعاليت
و غيره كه بايد توسط هنرآموز مطرح شود توسط خود هنرجويان مطرح مي شود و نتيجه 

  تحقيقات و پژوهش ها از زبان آنها مطرح مي شود.
بايد هنرجويان را تشويق كرد كه هم با هنرآموز و هم با يكديگر بحث و گفتگو كنند. 

يزي كه در كالسهاي سنتي معموالً تقبيح مي شود. با تغيير مسير از اين رويكرد سنتي، چ
بايد اين عادت را شكست. يادگيرنده ها مفاهيم را ضمن گفتگو در كالس براي خود 
صورت بندي مي كنند و نظرات يكديگر را مي شنوند و در قبول يا رد آنها بحث مي كنند 

ت درسي در كالس، مطرح مي شود و هم اين امر، باعث باال و هر هنرجو با هر نوع فعالي
رفتن اعتماد به نفس در آنها مي شود. ضمن اينكه فعاليتهاي هر گروه، اختصاص گرفتن 
امتياز مثبت را به همراه خواهد داشت، كه اين خود باعث مي شود كه هر گروه با انگيزه و 

  آمدن رقابت سالم در كالس مي شود.شوق بيشتري فعاليت كند و اين امر باعث به وجود 
  مهم در خصوص روشهاي يادگيري و ياددهي: دو روش

  هاي كوچك :كار در گروه -الف
كار در گروههاي كوچك يكي از مولفه هاي اصلي آموزش و تدريس است. هنرجويان در 

هاي كوچك ياد مي گيرند تا به كارهاي خود نظارت داشته باشند و آن را ارزيابي گروه
نند. همكاري مشاركتي هر هنرجو با ساير اعضاي گروه، كه از او تواناترند باعث تقويت و ك

  رشد ذهني او مي شود.
  بحث همگاني -ب

اين مفهوم به معني جمع آوري نظرهاي گروهي كوچك و ارائه آن به تمام كالس است. 
بحث همگاني و كار در گروه هاي كوچك الزم ملزوم يكديگرند و اين عمل به 
يادگيرندگان كمك مي كند تا تنوع روشهاي حل مسئله را تجزيه و تحليل كنند و در 
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  گيري كه به حل مسئله گيري كنند. توانايي تصميمزمينه راه حل درست، تصميم
  هاي فراشناختي يادگيرندگان ارتباط نزديك دارد.انجامد با توانمنديمي

  ر گروهي هنرجويان نشان مي دهد:نتايج و بررسي هاي به عمل آمده در مورد طرح كا
  الف) باعث يادگيري دقيق تر هنرجويان و اظهار عالقمندي آنها به درس مي شود.

  ب) فعاليت كار گروهي آنها، مانع از خسته شدن آنها در كالس مي شود.
  ج) مشاركت آنها را به هنگام اجراي عمليات افزايش مي يابد.

  شود.رفتن اعتماد به نفس آنها ميكاهد و باعث باالميد) اضطراب آنها را در مواقع امتحان 
  يادگيري (دريافت مفهوم) -روش ياددهي

در اين روش مفاهيم و تعاريف به طور مستقيم در اختيار هنرجويان قرار نمي گيرد، بلكه 
ها و نمونه ها عرضه مي شود و سپس هنرجويان خودشان ويژگي هاي مفهوم و ابتدا مثال

تري ها براي مدت طوالنيشود يافتهآورند و اين مسئله باعث ميبه دست ميتعريف آن را 
  در ذهن هنرجويان باقي بماند.

ها، هنرآموز از قبل تعدادي نمونه مثبت و منفي براي مفهومي ها و نمونهبراي ارائه مثال
مشخص » بلي«كه مي خواهد آموزش دهد تهيه مي كند. نمونه هاي مثبت كه با كلمه 

وند نمونه هايي هستند كه ويژگي آن مفهوم را دارا مي باشند و نمونه هايي هستند شمي
كه ويژگي آن مفهوم را دارا نمي باشند. در اين روش هنرآموز در ابتداي درس با چند 
سوال بايد هنرجويان را با مفهوم كلي درس آشنا كند. در اين خصوص هنرآموز مي تواند 

د مثال از وضعيت موجود يكي از كارها مثالً آبياري، عكس ها هايي مانند ارائه چنبا روش
.. را نشان دهد تا باعث فكر كردن هنرجويان در مورد موضوع شده و سپس .و پوسترها و يا

فرضيه هايي را در ذهن خود ايجاد كنند. البته هنرآموزان بايد از هنرجويان بخواهند كه 
  له به خرج دهند.در دادن پاسخ عجله نكنند و كمي صبر و حوص
  مراحل تدريس از طريق الگوي دريافت مفهوم

  عرضه نمونه ها -مرحله اول
  فعاليت هنرآموز

كند. اين تعدادي نمونه مثبت و منفي براي مفهومي كه مي خواهد آموزش دهد تهيه مي
..) باشد و يا به .ها مي توانند به صورت نوشتاري (يك كلمه، يك عبارت، يك جمله ونمونه
 ت تصويري طراحي شوند.صور

 ها را در اختيار هنرجويان قرار مي دهد تا آنها را با يكديگر مقايسه كنند.نمونه
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  فعاليت هنرجويان
 هاي مثبت و منفي را با يكديگر مقايسه مي كنند.نمونه

 به عامل يا عوامل مشتركي كه بين مثالهاي مثبت وجود دارد توجه مي كنند.

 فرضيه سازي مي كنند.

  دست يابي به مفهوم -ومدله مرح
  فعاليت هنرآموز:

» خير«يا » بلي«نمونه هاي مثبت و منفي جديدي در اختيار هنرجويان قرار مي دهد تا 
 بودن آنها را مشخص كنند.

فرضيه هاي درست هنرجويان را تأييد مي كند و در صورت لزوم مفهوم را نامگذاري و 
 تعاريف را بيان مي كند.

  فعاليت هنرجويان
 بلي يا خير بودن نمونه هاي جديد را مشخص مي كنند.

 فرضيه ها و تعاريف خود را ارائه مي دهند.

 نمونه هاي جديدي بيان مي كنند.

  بررسي فرآيند تفكر -مرحله سوم
  فعاليت هنرآموز:

 بحث گروهي هنرجويان را هدايت مي كند.

  فعاليت هنرجويان
 جريان تفكر خود را بيان مي كنند.

 گونگي شكل گيري فرضيه ها در ذهنشان بحث مي كنند.درباره چ

 راهي را براي دستيابي به مفهوم طي كرده اند بيان مي نمايند.

  راهبردها و توصيه ها
تهيه نمونه هاي مثبت و منفي دقت و تمرين زيادي نياز دارد. نمونه هاي مبهم سبب 

 سردرگمي هنرجويان مي شود.

ي ها و صفات مهم، تأكيد بيشتري داشت. براي اين منظور در ارائه نمونه ها، بايد بر ويژگ
هاي آن را بايد مفاهيمي را كه مي خواهيد آموزش دهيد، تحليل نموده و صفات و ويژگي
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تعيين كنيد. سپس با ناديده گرفتن برخي ويژگي هاي جزئي و كم اهميت روي صفات 
 مهم آن مفهوم تأكيد نماييد.

مي خواهند خيلي سريع جواب نهايي را بدهند از براي مراقبت از هنرجوياني كه 
عبارتهايي مانند عجله نكن، فكرت را نگهدار، دقت كن ببين درست فكر كرده اي، اجازه 

 ..استفاده كنيد..بده بقيه دوستانت هم فكر كنند و

در جريان تدريس از فرضيه هاي هنرجويان حمايت كنيد و مباحثاتي ترتيب دهيد كه 
 فرضيه هاي خود را در برابر فرضيه هاي ديگران بيازمايند.هنرجويان در آن 

اگر تحليل تفكر براي شما مهمتر از دريافت مفهوم است بر مرحله سوم تأكيد بيشتري 
 داشته باشيد.

از الگوي دريافت مفهوم مي توانيد به عنوان روشي براي ارزشيابي استفاده كنيد. اين روش 
ن كنيد مفاهيم ارائه شده قبلي به خوبي، آموخته زماني مناسب است كه بخواهيد تعيي

شده اند. اين الگو به سرعت، عمق فهم هنرجويان را آشكار مي سازد و دانش قبلي آنان را 
 تقويت مي كند.

بسياري از هنرآموزان مي پرسند كه چه تعداد نمونه مثبت و منفي براي هر مفهوم ارائه 
بايد تعداد كافي نمونه مثبت به هنرجويان بدهد، شود، در اين باره بايد گفت كه هنرآموز 

بطوري كه تمام صفات مفهوم مورد نظر را شامل شوند. در مورد نمونه هاي منفي نيز 
 آنقدر مثال بايد به كار برد از ذهن او دور سازد.

 به هنرجويان اجازه دهيد در صورت تمايل فرضيه هاي خود را يادداشت كنند.

يك مفهوم بايد با توجه به هدف آموزشي خود به ارزيابي در آخرين مرحله آموزش 
يادگيري هنرجويان اقدام كنيد. براي اين منظور بايد نمونه هاي مثبت و منفي مختلفي از 
مفهوم، به غير از آنچه كه در جريان آموزش به كار برده ايد، به هنرجويان نشان دهيد و از 

 نده مفهوم هستند، انتخاب كنند.آنها بخواهيد تا نمونه هايي را كه نشان ده

گيري از الگوي دريافت مفهوم مي تواند مجموعه اي وسيع از كاوشگري ها را به درون بهره
 زمينه هاي مهم آموزش وارد سازد.

توجه داشته باشيد ارائه نمونه هاي منفي از آن جهت كه به هنرجويان در تعيين قلمرو 
 د و در تهيه آنها بايد دقت الزم صورت گيرد.مفهوم كمك مي كنند، بسيار مهم مي باشن

  يادگيري (بارش فكري يا بارش مغزي) -روش ياددهي
روش بارش فكري عبارت است از اجراي يك روش گردهمايي كه به وسيله آن، عده اي 

دركالس درس (مي كوشند براي يك مسئله از طريق ارائه مجموعه ايده هايي كه همانجا
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نوعي  ،هايي بيابند. در واقع بارش فكريراه حل ،مطرح مي شود(... يا كارگاه يا مزرعه يا
  كنندگان شود تا شركتحمله ذهني به موضوع است كه طي آن شرايطي ايجاد مي

  البداهه نظر خود را ابراز دارند.في
و  پايه گذاري شدAlex Osborn)(توسط الكس اسبورن  1938روش بارش فكري در سال 

از داليل مهم كارايي بارش فكري  .رعتي بسيار زياد گسترش يافتهاي بعد با سدر سال
پژوهش ها نشان داده اند كه در كارهاي فكري، رقابت بر روي انگيزه افراد  .است "رقابت"

به ويژه اين كه در اين جلسه ها، از انتقاد و داوري در مورد نظرات  ،اثر مثبتي مي گذارد
  ارائه شده خبري نيست.

در  .به ايجاد عقايد و انديشه هاي خالق و آفريننده منجر مي شود روش بارش فكري
آموزش از  .جريان بارش فكري هرگونه انتقاد يا اعتراضي روند فعاليت را كند مي كند

از طريق بارش فكري  .طريق بارش فكري توانائي حل مسئله را در افراد افزايش مي دهد
  .ست مي آيدايده ها و راه حل هاي گوناگون و جديدي به د

  مراحل تدريس از طريق بارش فكري
  بيان بينش سازمان دهنده و ارائه مسئله -مرحله اول

  فعاليت هنرآموز:
 آماده سازي ذهن هنرجويان نسبت به موضوع (بيان پيش سازمان دهنده)

 جلب توجه هنرجويان نسبت به اهداف مورد نظر

 ارائه مسئله و طرح سواالت ايده برانگيز

  جويان :فعاليت هنر
 تفكر درباره مسئله طرح شده و اهداف آن

 درباره مسئله ارائه شده طرح سوال يا ايده

  ارائه قوانين بارش فكري و گروه بندي -مرحله دوم
  فعاليت هنرآموز:

 نصب لوح قواعد (قوانين بارش فكري) روي تابلوي كالس يا كارگاه

 گروهگروه بندي هنرجويان و انتخاب سرگروه و منشي براي هر 

 تعيين زمان انجام كار گروهي
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  فعاليت هنرجويان:
 رعايت قواعد بارش فكري

 همكاري با هنرآموز در گروه بندي و انتخاب سرگروه و منشي

  بيان انديشه ها - مرحله سوم
  فعاليت هنرآموز :

 هدايت هنرجويان براي بيان نظرات و انديشه ها

 ايده هاي بيشتر حضور در بين گروه ها و ترغيب هنرجويان به ارائه

  فعاليت هنرجويان :
 بيان ايده ها و نظرات

 رعايت قواعد بارش فكري 

 ثبت نظرات توسط منشي

  پااليش انديشه ها -مرحله چهارم
  فعاليت هنرآموز:

 ارائه شده و حذف نظرات مشابه درخواست از سرگروه ها جهت طبقه بندي نظرات

 ي نو و خالقهشدار به گروهها براي جلوگيري از حذف ايده ها

 فعاليت هنرجويان :

 دسته بندي نظرات ثبت شده

  توافق گروهي جهت حذف ايده هاي مشابه و نا مناسب
  تجزيه و تحليل انديشه ها و ايده ها -مرحله پنجم

  فعاليت هنرآموز :
 درخواست از سرگروه ها براي ارائه نظرات

 مشخص نمودن نظراتي كه نياز به اصالح دارند.

 ره ايده هاي مطرح شده و تجزيه و تحليل آنهااظهارنظر دربا

  فعاليت هنرجويان :
 اصالح نظرات

 شركت در بحث گروهي و اظهار نظر درباره ايده هاي مطرح شده
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براي مثال نظرات و ايده هاي پراهميت را با (درجه بندي نظرات از نظر ميزان اهميت 
 نمايش دهند.) 1و ايده هاي كم اهميت را با عدد  5عدد 

  اهبردها و توصيه ها :ر
 از انتخاب موضوعاتي كه فقط دو يا سه راه حل دارند خودداري كنيد.

 براي اين روش مناسب نيستند. ،موضوعاتي كه هنرجويان هيچ اطالعاتي درباره آن ندارند

براي اين روش  ،موضوعاتي را كه راه حل آنها در كتاب درسي بطور كامل بيان شده است
 انتخاب نكنيد.

هاي كم جمعيت مي توانيد يك گروه تشكيل دهيد و نظرات توسط يكي از كالسدر 
 هنرجويان روي تابلو نوشته شود.

 از پذيرفتن ايده هايي كه به صورت شوخي هاي آشكار مطرح مي شوند خودداري كنيد. 

در مرحله سوم مي توانيد با حضور در هر گروه و به عنوان عضوي از آن گروه به ارائه يك 
 بپردازيد. نظر

در روش بارش فكري  ،ايده هاي نو و دور از ذهن ارائه دهند ،هنرجويان را تشويق كنيد
 هرگونه قيد و بند فكري را بايد كنار گذاشت.

 از هنرجويان بخواهيد براساس ايده هاي يكديگر، ايده هاي جديد بسازند.

مش خيال و بدون ترس جلسات بارش فكري را به گونه اي اداره كنيد كه هنرجويان با آرا
 .به ايده سازي اقدام كنند ،كه مورد انتقاد قرار خواهند گرفت

ايده هاي غيرعادي و نو را بدليل  ،ها در مرحله طبقه بندي نظراتمراقب باشيد گروه
 غيرمعقول بودن حذف نكنند.

  يادگيري (روش تدريس اعضاي تيم) -هاي ياددهيروش
مطرح شد و يكي از بحثهاي دائمي در  "جان ديويس"يادگيري از طريق همياري از طرف 

آموزش است. اساس روش تدريس مبتني بر همياري، همياري در يادگيري است. 
پژوهشگران حوزه روش تدريس مبتني بر همياري بر اين باورند كه يادگيري يك فرايند 

عات اجتماعي است و فعاليتهاي يادگيري براي رسيدن به مرحله توليد انديشه و اطال
حياتي است. اين نوع ديگري مسئوليت را به دوش هنرجويان قرار مي دهد وآنان را در 
فرآيند يادگيري درگير مي نمايد. پايه و اساس يادگيري از طريق همياري تشكيل تيمهاي 
يادگيري است. اين روش سبب جلوگيري از گوشه گيري، ازخود بيگانگي، بي هدفي و 



      

34 

جمعي مي گردد و سبب باال رفتن حس اعتماد به نفس شده  ناراحت بودن در فعاليتهاي
  و روابط بين فردي هنرجويان را بهبود مي بخشد.

در اين روش از هنرجويان انتظار مي رود با يكديگر به تعامل و تشريك مساعي پرداخته، 
پيشرفت تحصيلي و مسئوليت يادگيري يكديگر را برعهده گيرند. هنرجويان هم به نوبه 

تظار دارند گروهي را كه در آن فعاليت مي كنند به موفقيت دست يابد و افرادي كه خود ان
  در گروه شركت مي جويند به هر طريقي گروه را در دستيابي به موفقيت ياري رسانند.

روش تدريس همياري براي آموزش دروس گوناگون با موضوعات درسي متفاوت، مناسب 
و يا نظري دارند، از طريق روش همياري قابل  است. دروسي كه محتوا و مطالب موضوعي

  تدريس اند.
روش هاي مختلفي براي يادگيري از طريق همياري وجود دارد كه در اينجا به يكي از آنها 

  يعني روش تدريس اعضاي تيم كه كاربرد بيشتري در تدريس دارد، مي پردازيم. 
  طرح تدريس اعضاي تيم بر دو فرضيه استوار است:

يه اين است كه هريك از شركت كنندگان قسمت متفاوتي از موضوع درس را اولين فرض
  كه قرار است همه ياد بگيرند مي خواند.

  دومين فرضيه اين است كه هر فراگير مي تواند به اعضاي تيمش درس بدهد.
بنابراين هر عضو هم به عنوان هنرآموز و هم به عنوان هنرجو عمل مي كند. در اين الگو 

نكه ابتدا هنرآموز تدريس كند، فراگيران نقش هنرآموز را ايفا مي كنند و به جاي اي
تدريس توسط اعضاي تيم فراگيران انجام مي شود و پس از آن هنرآموز توضيحات 

تدريس اعضاي  ،تكميلي را براي آنان ارائه مي دهد. به همين جهت اين الگو را ضروري و
  تيم نام نهاده اند.

  ديآمادگي فر -مرحله اول
  فعاليت هنرآموز:

 ....و 3و  2و  1نفري و اختصاص شماره هاي  5-4گروه بندي هنرجويان در گروه هاي 

تدوين قوانيني كه گروهها ملزم به رعايت آن هستند، مانند: يادداشت برداري، بحث و 
 گفتگو با صداي پايين، زمان بندي هر مرحله، عدم صحبت با يكديگر و...

 هاي مستقل و تقريباً مساويتقسيم متن درس به بخش

 تعيين يك بخش از موضوع جهت مطالعه فردي براي هر فراگير
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  فعاليت هنرجويان
 مطالعه بخش اختصاص داده شده به هر شماره به صورت فردي

 يادداشت برداري و خالصه نويسي متن اختصاصي

  كار تيمي -مرحله دوم
  فعاليت هنرآموز:

 ي جديدهدايت هنرجويان به حضور در گروهها

 كنترل كالس به برقراري آرامش

 نظارت بر اجراي فعاليت هاي گروهها

  فعاليت هنرجويان :
 هاي هم شمارهتشكيل گروه

 گروه جديد تدريس هريك از هنرجويان براي اعضاي

 بحث و تبادل نظر بين اعضاي تيم جديد و نتيجه گيري

 هاي اوليه (برگشت به گروه اوليه)تشكيل گروه

 اي مختلف براي گروهتدريس قسمته

  آزمون - مرحله سوم
  فعاليت هنرآموز :

 طراحي سواالت آزمون

 ارائه سواالت و برگزاري آزمون

 تعيين زمان مناسب براي پاسخگويي به سواالت

 ارائه كليد سواالت

 هاارزيابي از تدريس در گروه

  فعاليت هنرجويان :
 پاسخگويي به سواالت طراحي شده

 ود ارزيابي)تصحيح پاسخنامه خود (خ

 محاسبه و معدل گيري از نمرات فردي و گروهي

  و بررسي نقد -مرحله چهارم
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  فعاليت هنرآموز :
 بررسي وضعيت نمرات فردي و گروهي هنرجويان

 ها براي پيدا كردن مشكالت اعضاي گروه و رفع آنهاكمك به گروه

  فعاليت هنرجويان :
 بررسي وضعيت نمرات فردي و گروهي خود

هاي مختلف دن مشكالت احتمالي خود و يا اعضاي گروه در ارتباط با قسمتبرطرف نمو
 درس

 نقد و بررسي اجراي اعضاي تيم

  جمع بندي -مرحله پنجم
  فعاليت هنرآموز :

هاي -انتخاب يك نفر از هر گروه به صورت تصادفي يا انتخابي براي تدريس قسمت
 مختلف

 هدايت و رهبري بحث گروهي

 اي پرسش و پاسخاختصاص فرصت كافي بر

 ارائه توضيحات تكميلي

  فعاليت هنرجويان :
 تدريس توسط هنرجويان منتخب با داوطلب براي كالس

 پرسش و بحث گروهي

  راهبردها و توصيه ها :
هنگام تشكيل گروه بايد سعي شود شاگردان قوي با شاگردان ضعيف در يك گروه قرار 

 گيرند.

 قسيم شده موضوع درس، تعيين شود.تعداد اعضاي تيم بايد براساس بخشهاي ت

محتوا و متن درس انتخابي براي فراگيران قابل فهم و درك باشد. درس هايي كه متن 
 با اين الگو كارآيي چنداني ندارد. ،آنها داراي لغات و اصطالحات پيچيده و مشكل است

 حتي المقدور متن درس قابل تقسيم به چند قسمت مساوي باشد.

تقل از يكديگر باشد، متن هايي كه مطالب آنها كامالً با يكديگر مطالب هر قسمت مس
 مربوط و پيوسته است با اين الگو كارايي چنداني ندارد.
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در طراحي سواالت آزمون بهتر است از سواالت كوتاه پاسخ و يا عيني (به ويژه صحيح و 
 غلط) استفاده شود و آزمون از تمام فراگيران به عمل آيد.

در كالسهاي پرجمعيت و كوچك از اين روش استفاده مي كنيد، مي توان در صورتي كه 
 مرحله دوم (تشكيل گروه هم شماره) را حذف نماييد.

در صورتي كه وقت كافي در اختيار نداريد مي توانيد از اجراي آزمون و نقد و بررسي 
 خودداري كرده و فقط به مرحله جمع بندي اكتفا كنيد.

 از يك الگو در كالس، سبب كاهش آثار و نتايج آن خواهد شد. استفاده دائم و متوالي

هر هنرجو در گروه ياد مي گيرد و ياد مي دهد (نقش هر عضو در مشاركت گروهي 
 مشخص مي شود.)

در اجراي اين روش نيز مانند روشهاي ديگر، درس نبايد تحت الشعاع قرار گيرد، دانش بر 
 روش برتري دارد.

 لگو نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند.مديريت زمان در اين ا

  
  يادگيري (روش يا الگوي پيش سازمان دهنده) -هاي ياددهيروش

مطرح شد. از نظر وي اين روش،  (Ausbel)اين نظريه اولين بار توسط ديويد آزوبل 
يادگيري مطالب درسي را بطور مستقيم هدف خود قرار مي دهد و از بهبود روشهاي ارائه 

ني و روخواني) طرفداري مي كند. اين الگو را يادگيري معني دار نيز آموزش (سخنرا
  ناميده اند.

به اعتقاد آزوبل اگر يادگيرنده بتواند مطالب جديد را به مطالبي كه قبالً آموخته مرتبط 
سازد و يا فراگير آموزش را با زمينه اي صحيح آغاز كند و مطالب سازمان يافته باشد، 

هد بود. اما اگر اطالعات جديد را بر اثر تكرار و تمرين حفظ كند يادگيري معنادار خوا
وار بيابد يادگيري او جنبه طوطي ،بدون اينكه ارتباط با آن مطالبي كه قبالً آموخته است

  خواهد داشت. اگر چنين تدريسي خوب انجام گيرد، پردازش فعال اطالعات را بهتر 
  سازد.مي

ايجاد ارتباط بين مطالب «ار، يادگيري عبارت است از در واقع در الگوي يادگيري معناد
  »جديد و ساخت شناختي يادگيرنده

مفاهيم اصول و  ،مجموعه اي از اطالعات )Cognitive Structureمنظور از ساخت شناختي (
تعميم سازمان يافته است كه فرد قبالً در يكي از رشته هاي دانش، آموخته است. ساخت 
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دانش در يك رشته است. آزوبل معتقد است براي پايداري شناختي مجموعه اي از 
مفاهيم در ساخت شناختي شاگرد و توصيف نقش ذهني او بايد در ابتدا مطالب كلي تر و 
انتزاعي تر درس بيان شود، سپس به تدريج مطالب جزئي تر و اختصاصي تر درس ارائه 

وثر ساخت بايد بر پايداري و گردد. بديهي است قبل از آنكه بتوان عرضه مطالب جديد را م
روشني ساختارهاي شاگردان افزود. از طريق مفاهيم سازمان دهنده بايد چارچوب يا 

  داربستي ذهني براي يادگيرنده فراهم آورد تا اطالعات جديد در آن استقرار يابد.
سازمان دهنده واقعي حول مفاهيم اصلي و يا فرضيه هاي يك درس ساخته مي شود. 

ن دهنده ها براي استحكام ساخت شناسي و تقويت و حفظ اطالعات جديد پيش سازما
ابزار اصلي هستند. پيش سازمان دهنده مجموعه اي از مفاهيم مربوط به مطلب يادگيري 
است كه پيش از آموزش جزئيات تفصيلي مطلب در اختيار يادگيرنده قرار مي گيرد. 

اصطالحات آشنا براي فراگير استفاده موثرترين سازمان دهنده ها آنهايي هستند كه از 
كنند و با مقياس ها و شكل هاي مناسب همراه هستند. در اين روش هنرجويان مي

منفعل نيستند چون پيش سازمان دهنده ارائه شده از سوي هنرآموز سبب مي شود ذهن 
ريس يادگيرندگان به تكاپو درآيد. در واقع يادگيري غيرفعال يا انفعالي به روش فعال تد

  بدل مي گردد.
هدف  .عادت به تفكر دقيق و عالقه مندي به كاوشگري از اثرات مهم اين الگو مي باشد

  اساسي استفاده از الگوي پيش سازمان دهنده دستيابي به يادگيري معنادار است.
پيش سازمان دهنده يك مفهوم كليدي است كه پايه يادگيري مطالب بعدي را تشكيل 

آموخته هاي قبلي ،و عامل مهمي كه بر يادگيري بيشترين تأثير را دارددهد. در اين الگمي
يادگيرنده است. پيش سازمان دهنده بايد يك چارجوب ذهني براي يادگيرنده فراهم آورد 

  تا اطالعات بعدي در آن استقرار يابد.
  مراحل تدريس از طريق الگوي پيش سازمان دهنده

  ارائه پيش سازمان دهنده -مرحله اول
  عاليت هنرآموز :ف

 هدف يا اهداف درس را مشخص مي كند.

 پيش سازمان دهنده را عرضه مي نمايد.

 آموخته هاي قبلي هنرجويان را در رابطه با اهداف درس جديد برمي انگيزاند.

 در صورت لزوم اقداماتي نظير سوال كردن، مثال آوردن، و تكرار كردن را انجام مي دهد.
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  فعاليت هنرجويان :
 عات را درون سازي مي نمايد.اطال

 بين دانش موجود پيشين ودانش جديد ارتباط برقرار مي كنند.

 مطالب را به خاطر مي سپارند.

  ارائه مطالب -مرحله دوم
  فعاليت هنرآموز :

.. ارائه .مطالب ياد گرفتني را به روشهاي مختلف نظير سخنراني، بحث، فيلم، آزمايش و
 مي نمايد.

 رفتني را آشكار مي سازد.سازمان مطالب يادگ

 انگيزه اي را كه در مرحله اول ايجاد كرده است، حفظ مي كند.

  فعاليت هنرجويان :
 به مطالب ارائه شده توجه مي كنند.

 بين مطالب ارائه شده و پيش سازمان دهنده در ذهن خود، ارتباط برقرار مي نمايد.

 استحكام بخشيدن به ساخت شناختي –مرحله سوم 

  هنرآموز :فعاليت 
 به تحكيم مطالب يادگرفتني در بستر ذهن هنرجويان مي پردازد.

 تعاريف دقيق را بيان كند.

  فعاليت هنرجويان :
 مثال هاي ديگري در رابطه با مطالب يادگرفتني بيان مي كنند.

 سواالت انتقادي خود را مطرح مي نمايند.

  راهبردها و توصيه ها :
هنده تنها عبارتي خالصه وساده نيست، بلكه پيش توجه داشته باشيد پيش سازمان د

سازمان دهنده، خود مطلبي است كه هنرجويان بايد آن را همچون ديگر مطالب ياد 
 گرفتني درس، كشف كنند.

فراموش نكنيد پيش سازمان دهنده مطلبي متمايز و كلي تر از مطالب ياد گرفتني خود 
باالتر بودن سطح انتزاع و كلي بودن درس است و مشخصه بارز يك پيش سازمان دهنده، 

 آن نسبت به مطالب درس است.
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از ميزان آگاهي هنرجويان نسبت به مفاهيمي كه به عنوان پيش سازمان دهنده استفاده 
مي كنيد اطمينان حاصل نماييد زيرا مطالب و مفاهيم پيشين به منزله پايگاهي هستند 

 كه مطالب جديد با آنها پيوندي استوار دارند.

 پيش سازمان دهنده هاي مطلوب، داراي انواع نمونه ها هستند.

مطالب سازمان يافته زودتر و آسان تر آموخته مي شوند و مي دانيم كه موفقيت، خود 
 سبب عالقمندي و تالش بيشتر خواهد شد.

در پايان جلسه اگر ياد گيرنده به هدف رسيده باشد احساس سرور و رضايت به او دست 
 يت) ولي اگر مطلب مورد نظر را نياموخته باشد نگران و برانگيخته مي شود.دهد (تقومي

  يادگيري (روش يادگيري مبتني بر حل مسئله) -روش هاي ياددهي
  :تعريف حل مسئله

وقتي شخصي با موقعيت يا تكليفي روبرو شود كه نتواند از طريق كاربرد اطالعات و 
به آن موقعيت يا تكليف سريعاً پاسخ هايي كه در آن لحظه در اختيار دارد مهارت

دهد،گفته مي شود كه او با مسئله اي روبرو گشته است. ويژگي مهم مسئله آن است كه 
با اولين پاسخي كه به ذهن مي رسد نمي توان آن را حل كرد، بلكه حل كردن مسئله 

  مستلزم تفكر، جستجو و كشف مناسب ترين راه حل براي آن است.
ل مسئله، هنرجويان را به جمع آوري اطالعات و انتخاب راه حل هاي يادگيري به روش ح

موجود رهنمون مي سازد. در اين نوع يادگيري هنرجويان ايده ها و راه حلهاي جديد خود 
را ارائه مي دهند و در واقع به فرضيه سازي مي پردازند. سپس اين فرضيه ها از طريق 

د بررسي قرار گرفته و درباره درستي يا تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده مور
  نادرستي آنها تصميم گيري مي شود.

  مرحله برنامه ريزي و اجرا مي شود: 4اين روش در 
در مرحله اول هنرآموز پس از ايجاد آمادگي و فراهم نمودن زمينه مناسب به بيان مسئله 

ت كارهايشان پرداخته و از هنرجويان مي خواهد كه از دفتر يادداشت خود براي ثب
استفاده كنند و جهت سهولت كار ممكن است يك جدول چهارستوني به نام جدول 

صورت زير رسم شود كه در باالي آن مسئله يا موضوعي كه بايد حل شود هيادگيري ب
شود هنرجويان براي زندگي آينده آماده نوشته شود. تقويت مهارت حل مسئله باعث مي

  شوند.
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ان آنچه مي دانيم مربوط به اطالعاتي است كه هنرجويان از قبل ستون اول جدول با عنو
درباره مسئله مي دانند و ستون دوم جدول آنچه نياز داريم بدانيم در واقع مربوط به 
مطالبي مي باشد كه دانستن آنها به حل مسئله كمك مي كند. ستون سوم براي ثبت 

رفته مي شود و ستون چهارم مربوط ايده ها، راه حل ها و فرضيه هاي هنرجويان در نظر گ
به آنچه براي جمع آوري اطالعات بايد انجام دهيم بوده و درباره كارهايي است كه بايد 
براي گردآوري اطالعات صورت پذيرد. در مرحله بعد هنرجويان به تفكر در مورد مسائل 

سوم  ود را در ستونهاي خها و يا فرضيهحلها، راهتواند ايدهپردازند و هر هنرجويي ميمي
سپس  گيرد.ها انجام نميحلجدول يادداشت كند. در اين مرحله هيچ قضاوتي درباره راه

خواهد اقداماتي را كه در ستون چهارم براي گردآوري اطالعات هنرآموز از هنرجويان مي
بايستي اين  ،هاي ستون چهارماند، انجام دهند. پس از كامل شدن فعاليتانتخاب كرده

  اطالعاتي اضافه گردد. ،العات تجزيه و تحليل شده و در صورت لزوماط
هاي حلها و راهدر اين مرحله هنرجويان با هدايت هنرآموز و با تغييراتي در ايده

اي مناسب براي حل مسئله فراهم پيشنهادي (فرضيه ها) و اطالعات كسب شده، زمينه
  كنند.مي

رستي يا نادرستي راه حلها و فرضيه ها قضاوت در مرحله آخر هنرجويان بايد درباره د
  كرده و به سواالت مطرح شده، پاسخ دهند.

در اين مرحله هنرآموز از هنرجويان مي خواهد چگونگي استفاده از اطالعات را براي حل 
مسئله بازگو كنند. به اين ترتيب هنرآموز مي تواند فرآيند كار و محتواي درس را مورد 

  . ارزشيابي قرار دهد
  مراحل تدريس از طريق روش حل مسئله :

  بيان مسئله -مرحله اول
  فعاليت هنرآموز :

 ايجاد آمادگي و فراهم نمودن زمينه مناسب، براي طرح مسئله

 گروه بندي هنرجويان و بيان مسئله

 هدايت هنرجويان براي تنظيم جدول يادگيري

  فعاليت هنرجويان :
 تفكر و بحث پيرامون مسئله طرح شده

 ظيم جدول يادگيريتن
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  طراحي و برنامه ريزي براي حل مسئله -مرحله دوم
  فعاليت هنرآموز :

 درخواست از هنرجويان براي تكميل جدول يادگيري و ارائه راه حل

 هدايت هنرجويان براي انتخاب منابع اطالعاتي مناسب با فعاليتشان

  فعاليت هنرجويان :
 زي)بيان ايده ها و پيشنهاد راه حل (فرضيه سا

 تعيين آنچه براي جمع آوري اطالعات بايد انجام پذيرد.

 
  اجرا -مرحله سوم

  فعاليت هنرآموز :
 نشان دادن روش استفاده صحيح از منابع اطالعاتي گوناگون

 درخواست از هنرجويان جهت تجزيه و تحليل و دسته بندي اطالعات

  فعاليت هنرجويان :
 آوري اطالعات از آنها مراجعه به منابع اطالعاتي گوناگون و جمع

 مورد سوال قرار دادن تناسب و سودمندي اطالعات و كنار گذاشتن اطالعات اضافي

تركيب دانش ها و اطالعات كسب شده به منظور بررسي ايده ها، راه حل ها و فرضيه هاي 
 پيشنهاد شده

  كنترل و بازنگري -مرحله چهارم
  فعاليت هنرآموز :

ها و ز هنرجويان جهت قضاوت درباره راه حل ها و فرضيهطرح مجدد مسئله و درخواست ا
 تجزيه و تحليل فرآيند حل مسئله

 ارزشيابي يادگيري هنرجويان

 آگاهي از اثربخشي يادگيري از طريق حل مسئله

  فعاليت هنرجويان :
 بررسي مجدد جدول يادگيري

 پاسخ به سواالت مطرح شده و تأييد راه حل ها و يا فرضيه هاي درست
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  بردها و توصيه هاراه
مسئله مي تواند از درون برنامه درسي هنرجويان استخراج و طرح شود. مسائلي كه از اين 
طريق ارائه شوند، بسيار روشن هستند و هنرآموز مي تواند چنين مسائلي را از قبل پيش 
بيني نموده و در زمان مناسب عرضه كند. همچنين طرح مسئله چالش برانگيز از تجارب 

ي روزانه هنرجويان سبب مي شود تا آنها مسئله را با انگيزه بيشتري پيگيري نموده و زندگ
به دنبال راه حل هاي آن باشند. بنابراين پيشنهاد مي شود مسائل درون كتاب درسي را 

 با زندگي واقعي هنرجويان مرتبط سازيد.

ر جهت پيدا كردن با توضيحات شفاهي و سواالت تفكر برانگيز انديشه هاي هنرجويان را د
راه حل مناسب مسئله هدايت كنيد ولي توجه كنيد كه در اين راهنمايي ها آنقدر زياده 

 روي نكنيد كه جواب مسئله را در اختيار يادگيرندگان قرار دهيد.

در كالس درس فضايي آزاد فراهم كنيد كه مشوق كاوش هاي كنجكاوانه هنرجويان باشد 
اد آنها را مورد تمجيد و ستايش قرار دهيد. در واقع همه و انديشه هاي مفيد و بيان آز

(حتي  آنهائيكه تالش خود را براي حل مسئله بكاربرده اند،بايد مورد تشويق قرار گيرند.
 هنرجوياني كه فرضيه هاي آنها نادرست بوده اند.

هنرجويان را تشويق كنيد تا از روش هاي گوناگون براي حل مسائل استفاده كنند و از 
اجراي يك روش يكنواخت و معمولي بپرهيزند.(به راه حل هاي غير معمول بيش تر توجه 

 كنيد.)

موضوعاتي را براي تدريس با اين روش انتخاب كنيد كه با شرايط و خصوصيات مراحل 
الگو متناسب باشد و اطمينان حاصل كنيد كه هنرجويان با فنون حل مسئله به خوبي 

 آشنا هستند.

يشمندان بزرگ جهان با بهره گيري از روش حل مسئله، به اكتشافات بسياري از اند
بزرگي دست يافته اند، بنابراين مي توان شرح حال و موفقيت هاي آنها را سرمشق 

 يادگيرندگان خود قرار داد.

  نمودارها يا نقشه هاي مفهومي 
باطي با نظريه ساختن گرايي ارت نويني است كه يكي از روش هاي نقشه هاي مفهومي

نزديك داشته و مي توانند در مراحل مختلف آموزش از طراحي و تهيه محتوي برنامه 
  .درسي گرفته تا مرحله اجرا و ارزشيابي مورد استفاده قرار گيرند
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نقشه مفهومي را يك شيوه نمودار ي براي نمايش مجموعه اي از مفاهيم كه در چارچوبي 
ركل مي توان گفت استفاده از طراحي تعريف مي كنند. د ،قياسي گنجانده شده است

  مفهومي به عنوان يك روش مطالعه در بسياري از دروس مي تواند مفيد باشد.
  مباني نظري نقشه هاي مفهومي :

از نظر  .است» آزوبل«ايده اوليه نقشه مفهومي مبتني بر نظريه يادگيري معني دار كالمي 
واند اطالعات را سازماندهي كند وآنها آزوبل يادگيري زماني رخ مي دهد كه يادگيرنده بت

 ،در اين فرايند .را به ساختارهاي شناختي و مفاهيم آموخته شده قبلي ارتباط دهد
يادگيري هاي قبلي هنرجويان اهميت بسيار زياد دارند. همچنين آزوبل بين يادگيري 

ختن طوطي وار، يعني حفظ كردن از طريق تكرار و يادگيري معنادار، يعني مرتبط سا
  تمايز قائل مي شود. ،دانش جديد به مفاهيم مرتبط از قبل موجود

موجب مجموعه اي تغييرات  ،يادگيري معنادار با تشكيل ارتباط هاي جديدي بين مفاهيم
دركل ساختار شناختي مي شود. از اين جهت يادگيري معنادار در مقايسه با يادگيري 

  ي شود.طوطي وار برتري داشته و به آساني فراموش نم
يك مدل نمايشي پيشنهاد مي كند كه بر  ،آزوبل با توجه به ديدگاه خود درباره يادگيري

اساس آن هنرآموزان مطالب را به صورت سازمان داده شده و كامال متوالي و با يك ارتباط 
طولي مناسب به فراگيران ارائه مي دهند. همچنين يكي از مفاهيم اصلي در نظريه آزو 

روش آموزش نمايشي آزوبل هميشه با يك پيش سازمان  .ان دهنده استپيش سازم ،بل
پيش سازمان دهنده يك بيان كلي و مقدماتي است كه قبل از  .دهنده شروع مي شود

گيرد. ميتدريس ارائه شده و بخش اعظم اطالعات و مفاهيم درسي رابه اندازه كافي در بر
آغاز هر درس كه داراي جنبه بسيار در واقع پيش سازمان دهنده بيان مطلبي است در 

رود. معموال كلي است و همچون پلي براي پي بردن به مواد جديد آموزشي به كار مي
پيش سازمان دهنده ها نه فقط به صورت خالصه اي از عناوين و مطالب كلي مربوط به 
موضوع مورد يادگيري بلكه به صورت مجموعه اي از محرك هاي برانگيزاننده براي 

  دگيري قبل از مطالب اصلي مورد يادگيري به يادگيرنده عرضه مي شود.يا
 .يادگيري هاي قبلي هستند ،مهم ترين عامل موثر در يادگيري ،براساس نظريه آزوبل

يادگيري معني دار زماني رخ مي دهد كه شخص آگاهانه دانش جديد را به مطالبي كه از 
در كل ساختار  .عني دار رخ مي دهدقبل مي دانسته ربط دهد. زماني كه يادگيري م

شناختي ذهن هنرجو، تغييراتي به وجود مي آيد كه آن هم باعث تغيير مفاهيم موجود و 
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دار شود. به همين جهت است كه يادگيري معنيهاي موجود بين آنها ميهم تغيير ارتباط
برخوردار  از ياد داري و قدرت تعميم بيشتري نسبت به يادگيري غير معني دار يا حفظي

دار اطالعات صرفا بدون ارتباط معنياست كه به آساني فراموش مي شود. در يادگيري غير
كند. وار را تداعي ميشود و يادگيري طوطيبا ساختار شناختي به حافظه سپرده مي

هاي تصويري طرفداران نظريه آزوبل نقشه هاي مفهومي را نوعي پيش سازمان دهنده
هاي كنند. همچنين در تهيه نقشهوابط بين اطالعات را مشخص ميمعرفي مي كنند كه ر

  .شود كه شبيه هرم شناختي آزوبل استمفهومي نوعي سلسله مراتب رعايت مي
در » نواك«استفاده از نقشه هاي مفهومي به عنوان يك راهبرد آموزشي اولين با رتوسط 

هاي مطرح شد. امروزه اين نقشه دانشگاه كورنل آمريكا براي ارايه مفاهيم به صورت نمودار
يادگيري و ارزشيابي از مفاهيم علمي  ،مفهومي مي توانند به نحو موثري براي ياد دهي

هاي استفاده از نقشه ،مورد استفاده قرار گيرند. باتوجه به تنوع وسيع موضوع هاي علمي
از اين  مفهومي در آموزش درحال گسترش بوده و بر تعداد افرادي كه در سراسر جهان

  افزوده مي گردد. ،ابزار توانمند استفاده مي نمايند
اذعان دارند كه قادر نيستند مفاهيمي را كه قبال فراگرفته اند و حتي در  ،اغلب هنرجويان

امتحان مربوطه قبول شده اند، به خاطر آورند. بعالوه نمي توانند مفاهيم يادگرفته شده را 
د. بنا براين راه حل هاي مناسب و عملي براي با تجارب زندگي روزمره مرتبط سازن

كارشناسان و  ،به اين علت دست اندر كاران .امري ضروري است ،يادگيري اصولي و موثر
بخش وسيعي از كار خود را به اين موضوع اختصاص  ،محققين آموزش و پرورش در جهان

هاد مي كنند. ترسيم داده و هر روز ديدگاه ها و روشهاي نويني در اين مورد ابداع و پيشن
  نقشه مفهومي يعني رسم نقشه اي كه ارتباط مفاهيم را به صورتي اصولي نشان دهد.

  فوايد نقشه ها يا نمودارهاي مفهومي :
  بطور كلي نقشه هاي مفهومي داراي فوايد زير مي باشند:

 .اين نقشه ها يادگيري معني دار را به جاي يادگيري حفظي افزايش مي دهند

دن نمايش بصري از يك قلمرو مشخص(مثال متون درسي) كه به يادگيرنده فراهم كر
كمك مي كند تا درك بهتري از مواد درسي به دست آورد، خصوصا اگر قلمرو مورد نظر 

 بسيار پيچيده باشد.

 فراهم كردن يك طرح براي ارتباط ميان مواد درسي مختلف با يكديگر.

 ي در هنگام ارزشيابي.كمك به هنرجو براي خالصه كردن مواد درس
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وادار كردن هنرجو به تفكر و درگير شدن در يادگيري فعال، زيرا يادگيرنده سعي در 
 بوجود آوردن ارتباطات احتمالي ميان پديده ها مي كند.

 كمك به يادگيرندگان تا شكاف و خالء هاي احتمالي در اطالعات و دانش خود را دريابند.

 .جديد ميان مفاهيم در يك قلمرو مشخص كمك به فرد براي درك ارتباطات

ايجاد ارتباط ميان آنها و جدا كردن  ،برانگيختن يادگيرنده به تفكر براي تشكيل مفاهيم
 مجدد آنها از يكديگر.

پيش  ،كمك به برنامه ريزي تدريس درس از طريق مشخص كردن مفاهيم كليدي
 .نيازهاي آنها و نمونه هاي مناسب آن مفاهيم

 .دگيرنده به عنوان يك ابزار مفيد براي مرور كلي مطالب آموخته شده قبليكمك به يا -

كمك به ارزشيابي از يادگيري هنرجويان و ميزان فعال بودن آنها از طريق ترسيم  -
 .هاي مفهومي از جانب فراگيراننقشه

  انواع نقشه هاي مفهومي : 
هاي مفهومي وجود دارد. شيوه هاي مختلفي براي نمايش نمودارهاي مرتب و منظم نقشه 

تنوع شيوه نمايش نمودارها و نيزتنوع موضوعات علمي منجر به پيدايش انواع مختلفي از 
، نقشه هاي مفهومي شده است كه برخي از آنها عبارتند از: نقشه هاي مفهومي عنكبوتي

  نفشه هاي مفهومي حلقوي و غيره،  نقشه هاي مفهومي تجميع يافته
  نمودار مفهومي :  نمونه اي از نقشه يا
  يادگيري (روش تفكر استقرايي) –روش هاي ياددهي 

  معرفي الگوي تفكر استقرايي:
راهبردهاي متعدد آموزشي براي كمك ، صاحب نظر فقيد در برنامه آموزشي» هيلدا تابا«

به خصوص توان طبقه بندي و استفاده از طبقات را  ،به رشد جريانات استقراي ذهني
  .تدوين كرده است

 الگوي تفكر استقرايي براي تكوين مفهوم و آموزش هم زمان مفاهيم تدوين شده به
  دهد.و ماهيت دانش را پرورش مي ،زبان و معناي كلمات ،هنرجويان و توجه به منطق

اين شيوه در جريان بهبود ظرفيت  .ترين كاربرد اين الگو، بهبود ظرفيت تفكر استمهم
  ورش اطالعات بسياري در درون ذهن خود وا مي دارد.هنرجويان را به كسب و پر ،تفكر

جريانات استقرايي شامل خالقيت در پردازش اطالعات و نيز استفاده همگرا از اطالعات در 
الگوي استقرايي موجب مي شود كه هنرجويان اطالعات را گرد آورند،  .حل مسائل است
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دست ورزي با آن مفاهيم را  به دقت مورد بررسي قرار دهند، به شكل مفاهيم در آورند و
  ياد بگيرند.

  استقرايي : مراحل تدريس الگوي تفكر
  شيوه اول: تكوين مفهوم

زيرا فعاليت ها از قبل به وسيله هنرآموز تعيين  ،دراين الگو هنرآموز آغاز گر فعاليت است
  مي شوند، اما فضاي همكاري دوستانه بين هنرآموز و هنرجويان وجود دارد.

زش مفاهيم زمينه سازي مي شود تا مفهوم با مشاركت فعاالنه هنرجويان و درجريان آمو
زيرا خود سازنده  ،براي هنرجويان ارزشمند است ،آموزش به اين شيوه .هنرآموز توليد شود

  و توليد كننده آن هستند.
  گيري تقويت مي شود. رويكرد پي ،مرحله تكوين مفهوم در الگوي استقرايي در

  ه از طريق روشهاي زير انجام مي شود.نيل به اين مرحل
  برشماري و فهرست كردن مطالب  ،گام اول: تعيين

  فعاليت هنرآموز:
 مشخص كردن موضوع و مسئله تدريس براي فراگيران 

تشكليل گروه كاري از هنرجويان (يك سرگروه به عنوان سخنگو، و يك مدير جلسه و 
 چند عضو) 

 و مشورت افراد هرگروه  اختصاس زمان مناسب براي تفكر گروهي

 .تشويق و ترغيب گروه هايي كه توانسته اند بيشترين نمونه ها را فهرست كنند

 هدايت و تسهيل كنندگي  ،نظارت

 فعاليت هنرجويان :

 فعاليت انفرادي در آغاز مرحله اول و قرائت نظرات چند هنرجو در حضور بقيه هنرجويان 

 ها تنظيم فهرست مشترك براي هريك از گروه

 بحث و گفتگو بين سرگروه ها

  گروه بندي براساس ويژگي هاي مشترك –گام دوم 
  فعاليت هنرآموز:

 ،درصورتي كه موضوع براي هنرجويان تفهيم نشده باشد با استفاده از روش سخنراني
 زمينه هاي فكري را تقويت نموده و كليات مسئله را بازگو نمايد.

 و تفاوت ها كمك به هنرجويان براي درك شباهت ها
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  فعاليت هنرجويان :
هنرجويان بايد ابتدا به صورت انفرادي و سپس با نظر بقيه اعضاي گروه فهرست بدست 

گروه بندي عناوين بايد براساس تشابه آنها باشد و  .آمده را به چند بخش تقسيم كنند
 .تشخيص اين شباهت ها به عهده هنرجويان است

  گام سوم : عنوان دهي و طبقه بندي
  فعاليت هنرآموز:

كمك به هنرجويان به منظور انتخاب عنوان هاي مناسب براي طبقه بندي خود وظايف 
 هنرجويان 

انتخاب نام و عنوان مناسب براي گروه بندي ها كه باتوجه به خصوصيات و ويژگي هاي 
 مشترك دسته بندي شده اند.

 ويژه خود. تبديل گروه بندي به طبقه بندي و قرار دادن هر جزء در طبقه

  شيوه دوم : تفسير مطالب
يادگيري موثر و مطلوب زماني اتفاق مي افتد كه فراگيران بتوانند در خصوص مسئله و 
موضوع مورد نظر، اظهار عقيده كنند و به تفسير و تحليل آن بپردازند. البته بايد توجه 

مسائل بستگي به شناخت دقيق و عميق  ،داشت كه داشتن توانايي تحليل و تفسير مطالب
دارا بودن اين تسلط و مهارت بسيار ضروري  ،دارد و در مراحل متفاوت الگوي استقرايي

  .است
  مرحله تفسير مطالب از طريق موارد زير تحقق مي يابد.

  گام اول: تشخيص و تعيين خبرهاي شاخص 
  فعاليت هنرآموز:

 كمك به هنرجويان براي درك مفهوم اجزاء و توصيف دقيق آنها

  يت هنرجو: فعال
 تعيين خواص و ويژگي هاي مشترك و شاخص 

 ارائه تعريف و توصيفي از اجزاي هرگروه

  گام دوم : كشف روابط و استنتاج
  فعاليت هنر آموز:

 كمك به هنرجويان براي بررسي روابط علت و معلولي بين اجزاء و طبقات 
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 كمك به هنرجويان براي تحليل جايگاه عناوين

 عديتدوين يك جدول دو ب

  فعاليت هنرجويان :
 بررسي روابط علت و معلولي و نتيجه گيري

 تحليل ويژگي ها و ارتباط طبقات 

  گام سوم : استنباط
  فعاليت هنرآموز: 

طرح سئواالت مناسب كه پاسخگويي به آنان بيانگر عمق يادگيري و درك هنرجويان 
 ازمسئله باشد.

  فعاليت هنر جويان :
 درك عميق موضوع 

 يل و دفاعيات بطور گسترده از طبقه بندي خود.ارائه دال

  توجه :
مي توان گفت كه مفهوم مورد نظر آموخته شده است و  ،با پايان گرفتن اين مرحله

هنرجويان به مرحله تسلط بر موضوع رسيده اند. در بيشتر موضوعات، آموزش از طريق 
 .رس، فراتر از اين نيستاستقرايي در اين مرحله متوقف مي شود، ز يرا انتظار و اهداف د

اهداف  ،مراحل بعدي هم به موضوع و ابعاد متفاوت آن بستگي دارد و در صورت لزوم
  .درس ادامه مي يابد

  شيوه سوم : كاربرد اصول 
در اين  .اصولي كه درمراحل تكوين مفهوم و تفسير مطالب كشف و توليد شده است

طالعات از ذهن بيرون مي آيد و در مرحله در ابعاد جديدتري به كار گرفته مي شود. ا
عرصه هاي زندگي به عمل متصل مي گردد. براي مرحله كاربرد اصول سر فعاليت پيش 

  .بيني شده است
  گام اول : پيش گويي نتايج، توضيح پديده هاي جديد و فرضيه سازي 

  فعاليت هنرآموز: 
 طرح اطالعات جديد و نا آشنا

 هدايت و رهبري بحث هاي گروهي
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  يت هنرجويان :فعال
 فرضيه سازي مفاهيم جديد و نا آشنا براساس اصول و مفاهيم تدريس شده 

 بحث و گفتگو پيرامون فرضيه هاي متفاوت 

  گام دوم : توضيع يا پشتيباني از فرضيه ها
  فعاليت هنرآموز:

 هدايت و رهبري بحث هاي گروهي 

 خود داري از تائيد يا رد فرضيه ها

  فعاليت هنرجويان :
 درميان اعضاي هرگروه  بحث

 ارائه داليل هرگروه به ساير گروه ها

 بحث پيرامون نظرات مخالفان و موافقان هريك از فرضيه ها

  گام سوم : تصديق پيش گويي
  فعاليت هنرآموز:

 تصديق پيش گويي و اثبات فرضيه ها

 جمع بندي مطالب

  مراحل اجراي الگوي تفكر استقرايي:
 تكوين مفهوم

 -ج  ب: گروه بندي براساس ويژگيهاي مشترك  ر شماري و فهرست مطالبب ،الف: تعيين
  عنوان دهي و طبقه بندي 

  تفسير مطالب -2
استنباط  - ج الف: تشخيص و تعيين جنبه هاي شاخص تفسير ب: كشف روابط و استنتاج

  و تعميم 
  كاربرد اصول:-3

توضيح و  - توضيح پديده هاي جديد و فرضيه سازي ب ،پيش گويي نتايج –الف 
  تصديق پيش گويي  -پشتيباني از فرضيه ها ج
  راهبردها و توصيه ها :

 .مديريت زمان يكي از نكات ضروري در اين الگوي تدريس مي باشد
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 برد. هاي بسيار و نيازمند سازماندهي بكارهاي دروسي با دادهتوان اين الگو را در برنامهمي

 وره هاي مختلف استفاده كرد.از اين الگوي تدريس مي توان دركالس ها و د

 با استفاده از اين الگو مي توان منابع كثيري از داده ها را به هنرجويان آموزش داد.

 اين الگو قابليت استفاده در كالس هاي پرجمعيت را نيز دارد.

 الگوي استقرايي را مي توان با سبك هاي مختلف يادگيري تطبيق داد.

  كاوشگري)يادگيري (روش  –روش هاي ياددهي 
  معرفي الگوي تدريس كاوشگري:

. روش تدريس كاوشگري مبتني بر اين اصل است كه بايد يادگيرنده را مستقل بار آورد
  .مستلزم فعاليت به صورت كاوشگري علمي است ،كاربرد اين روش

هنرجويان كنجكاو و آماده رشد هستند. در روش آموزش كاوشگري به آنان مسير مناسبي 
  يري انرژي خود ابراز مي شود.براي به كارگ

و  )كمك به پديد آمدن انضباط ذهني (نظم ذهني ،هدف عام روش تدريس كاوشگري
  .مهارت هاي الزم براي پرسيدن و پاسخگويي به سوالهايشان است

  مرحله اجراي الگوي تدريس كاوشگري:
  برهم زدن تعادل -مرحله اول

  فعاليت هنرآموز:
هاي كاوشگري را به پردازد و شيوههت آغاز كاوشگري ميهنرآموز به ترغيب فراگيران ج

تقويت روح  ،كاوشگري ،دهد. اين الگو به يادگيري و تقويت مهارت هاي علميآنها ياد مي
  بودن دانش در هنرجويان منجر تحمل ابهام و موقتي ،استقالل در يادگيري ،خالقيت

 شود.مي

 ،ج و غير معمول از طريق انجام يك عملياتارائه يك موقعيت اسرار آميز، ابهام دار، مهي
 ....، شروع خوبي براي اين الگو است.نشان دادن يك عكس و ،تعريف يك پديده

براي ايجاد يك موقعيت مشكل آفرين بايد سطح اطالعات علمي هنرجويان را در نظر 
 داشت و از موارد ساده و پيش پا افتاده دوري كرد.
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 فعاليت هنرجويان : 

جمع آوري اطالعات و  ،ساخت فرضيه ،گو هنرجويان از طريق پرسشاين ال در
فعاليت هايي را در جهت رفع عدم تعادل و ايجاد تعادل مجدد با محيط انجام  ،آزمايشگري
 مي دهند. 

اين فعاليت ها سبب بروز قابليت ها و توانايي هاي جديدي در هنرجويان شده و جريان 
  مي نمايد. رشد عقالني آنها را تسريع و تسهيل

  مرحله دوم : پرسشگري 
  فعاليت هنرآموز:

 تاكيد برروي پرسش هايي كه به متغيرهاي دروني اشاره دارد.

 هدايت هوشمندانه همراه با صبر و حوصله فرآيند پرسشگري.

بله يا «خود داري از توضيح مستقيم درباره موقعيت و پاسخگويي با استفاده از واژه هاي 
 رت كوتاه يا بيان يك عبا» خير

  فعاليت هنرجويان :
 تمركز روي موقعيت ارائه شده 

 ارائه پرسش هايي پيرامون موقعيت 

  مرحله سوم : فرضيه سازي
  فعاليت هنرآموز: 

 تقويت مهارت فرضيه سازي در هنرجويان 

 تاكيد هنرآموز برروي متغيرها براي ساخت فرضيه توسط هنرجويان 

  فعاليت هنرجويان : 
 ايي براي پرسش هاي هنرجويان ارائه راه حل ه

  مرحله چهارم : آزمايشگري 
  فعاليت هنرآموز:

 معرفي منابع علمي معتبر به هنرجويان 

  فعاليت هنرجويان :
 .... توسط هنرجويان .جمع آوري دقيق اطالعات از منابع معتبر مانند كتاب و
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 طبقه بندي اطالعات و آزمون فرضيه ها 

  گيريمرحله پنجم : تحليل و نتيجه 
  فعاليت هنرآموز:

 تاكيد بر موثر ترين سوال ها

 تاكيد بر بهترين نوع اطالعات 

 سازماندهي و تحليل نتايج كسب شده 

  فعاليت هنرجويان :
 توضيح پيرامون مسئله 

 شروع و توضيح فرآيند كاوشگري

 تعميم نتايج به موقعيت هاي جديد

  : راهبردها و توصيه ها
- آموزي انعطاف پذير و آشنا با فرآيند كاوشگري و ارائه زمينهاجراي اين الگو نيازمند هنر

  .هاي طرح مسئله مورد تفحص است
توان استفاده از اين روش براي هنرجوياني در سطوح مختلف و با توانايي هاي گوناگون مي

تر آغاز براي شروع، پيشنهاد مي شود با كالس هاي كم جمعيت تر و هنرجويان قوي .كرد
  كنيد.
سبب لذت بخش شدن  ،زياد براي كسب مهارت در اجراي مراحل الگوي كاوشگري تمرين

  كالس درس خواهد شد.
داشتن گنجينه اي از موقعيت هاي ابهام آميز براي شروع در دروس مختلف سبب مي 

  شود اين موقعيت ها، نامشخص و تكراري نباشد.
مراحل پاياني اين روش ها  چون ،مراقب زمان باشيد تا بتوانيد تمام مراحل را اجرا كنيد

  بسيار اهميت دارد.
 ،صبر هنرجويان كم است و يا برخي از آنها مي خواهند خودشان توضيح نهايي را بدهند

   .بايد از آنان بخواهيد توضيحات خود را بصورت سوال يا فرضيه درآورند
  ترتيب و توالي مراحل رعايت شود. مراقب باشيد

فعاليت شركت نمي كنند. از تجربه هاي خود براي فعال  مراقب هنرجوياني باشيد كه در
  نمودن اين هنرجويان استفاده كنيد.
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  ارزشيابي
براي هرچيز يا داوري كردن  )Value( طور ساده به تعيين ارزشهاصطالح ارزشيابي ب
(value judgment)  ،گفته مي شود. ارزشيابي به يك فرايند نظامدار براي جمع آوري

آيا هدف هاي مورد .اطالعات گفته مي شود به اين منظور كه تعيين شود تحليل و تفسير
نظر تحقق يافته اند و يا در حال تحقق يافتن مي باشند و به چه ميزان تحقق يافته اند. 

) است. ارزشيابي در پي تعيين Qualityيكي از ويژگي هاي مهم ارزشيابي تعيين كيفيت (
فيت را به عنوان ميزان دستيابي فراگيران به كيفيت است و در ارزشيابي تحصيلي كي

  تعريف كرده اند. ،مهارت ها و توانائي ها يي كه از آنها انتظار مي رود ،دانش
در ارزشيابي آموزشي، كيفيت به صورت تناسب داشتن موضوع مورد ارزشيابي با هدفهاي  

  مورد انتظار تعريف مي شود.
زه گيري (كه عمدتاً شامل آزمونها مي باشد) و اطالعات مورد نياز ارزشيابي به كمك اندا

سنجش گردآوري مي شوند و هرچه اطالعات گردآوري شده جامع تر و كامل تر باشند، 
  ارزشيابي درست تري صورت مي پذيرد.

  انواع ارزشيابي
  متخصصان ارزشيابي را به چهار دسته تقسيم بندي كرده اند:

 (pre evaluation)ارزشيابي آغازين 

 (diagnostic evaluation)ابي تشخيصي ارزشي

 (formative evaluation)ارزشيابي تكويني 

 (summative evaluation)ارزشيابي تراكمي 

  ارزشيابي آغازين يا سنجش آغازين :
نخستين ارزشيابي كه پيش از فعاليت به اجرا درمي آيد را ارزشيابي آغازين يا سنجش 

  به دو منظور مورد استفاده قرار مي گيرد. آغازين مي نامند. اين نوع ارزشيابي
  آيا فراگيران بر دانش ها و مهارتهاي پيش نياز از قبل تسلط دارند؟ -الف
فراگيران چه مقدار از هدفها و محتواي تكليف تازه را قبالً ياد گرفته اند؟ به عبارت  -ب

وند. همچنين دقيق تر سنجش آغازين به منظور اندازه گيري رفتارهاي ورودي بكار مي ر
  اين نوع سنجش به منظور جابجايي يا پايه گزيني مورد استفاده قرار مي گيرد.
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  ارزشيابي تشخيصي :
اين نوع ارزشيابي معموالً با هدف تشخيص مشكالت بكار مي رود. ارزشيابي تشخيصي 

  زماني بكار مي رود كه هنرآموز با مشكالت مكرر در يك يا چند هنرجو روبرو مي شود.
  يابي تكويني :ارزش

ارزشيابي تكويني در زماني انجام مي شود كه يادگيري و فعاليتهاي آموزشي هنوز در 
  جريان است و امكان رفع مشكالت كاري و برطرف كردن نواقص وجود دارد.

هدف عمده اين نوع ارزشيابي، مشخص كردن مشكالت و آموزش به منظور رفع آن 
  بين راه مبتني است.مشكالت است و بر عملكردهاي كمكي يا 

  ارزشيابي تراكمي :
نوعي از ارزشيابي است كه ويژه عملكرد پايان دوره يا هدف هاي نهايي است.هنرآموز به 

هاي اصلي دست كمك اين ارزشيابي معلوم مي كند كه هنرجويان تا چه اندازه به هدف
  يافته اند و پيشرفت كلي آنان چه وضعيتي دارد.

  گي محوري :ارزشيابي براساس شايست
هاي خاص در واقع پيشرفت يادگيرنده در آموزش شايستگي محور، كسب دانش و مهارت

ها و هاي آموزشي برنامه، كسب قابليتشود. بنابراين مالك تحقق هدفتلقي مي
كه در طوريبه ،هاي از پيش تعيين شده در برنامه درسي توسط يادگيرنده استشايستگي

گيرد، انجام دهد. به به تناسب بتواند وظايفي را كه بر عهده ميضمن و پايان دوره آموزش 
يعني تسلط  ،همين دليل در اين نوع آموزش، سنجش و ارزشيابي مالك محور است

  آيد.به شمار مي هاي آموزش داده شده، مالك موفقيت اويادگيرنده بر دانش و مهارت
  رويكرد ارزشيابي بر اساس شايستگي محوري :

  شود و آموزش، شايستگي محور، زمان واحد پيشرفت تلقي مي وزش غيردر نظام آم
هاي خاص دهنده محور است. اما در آموزش مبتني بر شايستگي، كسب دانش و مهارتياد

  شود و آموزش، يادگيرنده محور است.واحد پيشرفت محسوب مي
آموزي دو اصطالح اساسي مهارت و شايستگي در رويكرد شايستگي محور براي مهارت

  مورد استفاده قرار مي گيرند.
  اين رويكرد برنامه درسي مبتني بر تحليل تسلسلي شايستگي به شرح زير است:

 شناسايي همه وظايف يا كارهايي كه بايد براي آن آمادگي فراهم شود.
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 تعيين اينكه براي عمل به اين وظايف و كارها، فرد چه چيزي را بايد بداند و انجام دهد.

 دن وظايف و كارها در دوره هاي آموزشي مناسب.قرار دا

 سازماندهي سلسله مراتبي اطالعات و مهارتهاي الزم هر وظيفه يا كار.

 تعيين اينكه براي مهارت يابي در هر وظيفه يا كار، فرد چه چيزهايي را بايد بداند.

اهده معموالً نتيجه اين تحليل وظايف كه به صورت هدفهاي عملكردي (هدفهاي قابل مش
و اندازه گيري) بيان مي شود، داده هاي الزم را براي يك نظام آموزشي فراهم مي آورد. 

هاي يادگيري براي دستيابي به هر هدف، طرح ريزي مي شود و بر اين پايه، فعاليت
عملكرد يادگيرنده مبنايي تلقي مي شود كه به منظور پيشروي از يك هدف به هدف ديگر 

يرد. (مثالً در آموزش درس توليد و پرورش سبزي و صيفي، مورد بررسي قرار مي گ
يادگيرنده بايد دانش خود را در شناخت خاك و آماده كردن آن براي كاشت و غيره قبل 
از پيشروي به سوي تسلط در كاشت سبزي و صيفي به وسيله بذر يا نشاء نشان دهد و به 

  نمايش بگذارد.)
هاي خاص ق يادگيري وظايف، فعاليتها، مهارتبنابراين، آموزش شايستگي محور از طري

تسلسلي و قابل نمايش، كه نشان دهنده اعمالي است كه بايد به وسيله يادگيرنده ياد 
  مشخص مي شود. ،اجرا گردد گرفته و
پنج عنصر اساسي نظام مهارت آموزي شايستگي محور را به نقل از  (Norton)نورتن 

  ف مي كند:به شرح زير توصي (Sulivan)ساليوان 
 تعيين و تعريف دقيق شايستگي هاي مورد نظر برنامه

 تعيين شرايط و مالك هاي سنجش پيشرفت ياد گيرنده

 تهيه برنامه آموزشي براي يادگيري يادگيرنده و نحوه ارزشيابي هريك از شايستگي ها

ها با استفاده از سنجش شايستگي هاي يادگيرنده از نظر كسب دانش، مهارت و نگرش
 اليف عملكرديتك

  هاي تحقق پيشرفت يادگيرندگان به واسطه برنامه آموزشي، با توجه به مالك
 هاي مورد نظر برنامهشايستگي

شود در نظام آموزش شايستگي محور، يادگيرنده ضمن و در كه مالحظه ميطورهمان
  هاي مورد نياز براي عمل كردن به وظايف شغلي دست پايان دوره آموزش به قابليت

هاي هاي آموزشي برنامه، كسب قابليت ها و شايستگييابد. بنابراين، مالك تحقق هدفمي
از پيش تعيين شده در برنامه مهارت آموزي توسط يادگيرندگان است. به عبارت ديگر 

  هاي آموزش داده شده، مالك موفقيت آنان به شمار مي آيد.تسلط يادگيرندگان بر مهارت
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  آموزي شايستگي محور :ارتسنجش و ارزشيابي در مه
هاي دانش محور صورت هاي غيرشايستگي محور، براساس آزمونارزشيابي در آموزش

  آموزي شايستگي محور نه تنها بر سنجش تسلط گيرد. در صورتي كه مهارتمي
هاي آموزش گيرندگان در اطالعات مورد نياز، بلكه به اندازه گيري تسلط آنان بر مهارتياد

استوار است. بنابراين سنجش در برنامه هاي مهارت آموزي شايستگي محور،  داده شده
بايد مالك محور باشد، يعني وابسته به مالك هايي باشند كه بر پايه شايستگي هاي مورد 

هاي كسب شده توسط يادگيرندگان، نظر تعيين شده اند. بنابراين براي سنجش شايستگي
هاي هاي وارسي و مقياسها در قالب فهرستشايستگي هاي تحققبايد با استفاده از نشانه

سازي هاي شبيههاي يادگيرندگان را ضمن كار در شرايط و موقعيتبندي، شايستگيدرجه
  شده و يا بررسي نمونه كار آنان مورد سنجش و ارزشيابي قرار داد.

  : (criterion reference assessment)سنجش مالك محور 
الك، مالك سنجش از پيش تعيين مي شود و عملكرد ياد گيرنده در سنجش وابسته به م

  گيرد. در اين نوع سنجش با توجه به آن معيار يا مالك مورد نظر قضاوت قرار مي
  هاي آموزشي يا استانداردهاي از پيش تعيين شده مالك مورد استفاده قرار هدف
رود كه به سطح خاصي از مي گيرنده انتظارگيرند. در واقع در اين نوع سنجش، از يادمي

  عملكرد برسند.
در سنجش مالك محور، فرآيند جمع آوري اطالعات درباره يادگيرندگان به منظور كمك 
به تصميم گيري درباره رشد و پيشرفت آنان صورت مي گيرد و سنجش مالك محور در 

ش تعيين شده اينجا به مفهوم تفسير عملكرد يادگيرنده در ارتباط با استانداردهاي از پي
باشد. يعني ميزان يادگيري و پيشرفت تحصيلي يادگيرنده، با توجه به آنچه كه مي

هنرآموز آموزش داده است، بايد مورد قضاوت قرار گيرد. در واقع، كسب موفقيت در 
آزمون هايي كه مبتني بر مالك مي باشند، نيازمند يادگيري هدف هاي آموزشي در 

گونه رنامه تعيين كرده است. اطالعات مورد نياز براي اينسطحي است كه هنرآموز يا ب
بندي، هاي گوناگوني از جمله آزمون، پرسشنامه، مقياس درجهسنجش را مي توان از راه

فهرست وارسي، پروژه پژوهشي، امتحان شفاهي، كار در مزرعه يا گلخانه، كار در كارگاه يا 
  ه در موقعيتهاي مختلف بدست آورد.آزمايشگاه، مصاحبه و مشاهده عملكرد يادگيرند

با توجه به مطالبي كه از نظر گذشت مي توان برخي از ويژگي هاي بارز اين نوع سنجش 
  را چنين برشمرد:
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در سنجش مالكي هدف اين است كه مشخص شود يادگيرنده چه مقدار از آنچه را كه 
ام وظيفه اي است كه به او آموخته است يا تا چه اندازه قادر به انج،قرار بوده است بياموزد

 واگذار شده است.

سنجش مالكي به طور عمده در سنجش پيشرفت تحصيلي كه به منظور تعيين ميزان 
موفقيت يادگيرنده در رسيدن به هدفها يا انتظارات آموزشي از پيش تعيين شده اجرا مي 

 قرار مي گيرد.شود (مانند امتحانات مالك محور در طول يا پايان برنامه) مورد استفاده 

در سنجش مالكي، مالك موفقيت يادگيرنده به طور عمده همان هدفهاي دقيق آموزشي 
است كه از پيش تعيين شده و عملكرد يادگيرنده با توجه به آن مورد سنجش و قضاوت 

 گيرد. قرار مي

بنابراين با در نظر گرفتن ويژگيهاي بارز سنجش مالك محور، مي توان چنين اظهار 
كه اساس اين نوع سنجش در رويكرد هدفهاي آموزشي و ساير عناصر برنامه درسي داشت 

نهفته است. به طوري كه برنامه ريزي از همان ابتدا بايد مالك موفقيت (كسب توانايي، 
قابليت و شايستگي) را به گونه اي تعيين و تعريف كند كه در پايان دوره آموزش، 

رتهاي مورد نظر برنامه را كسب كنند و بتوانند يادگيرندگان آموزش ديده دانش و مها
  مشاغل و وظايف خاصي را كه بر عهده مي گيرند، انجام دهند.

  مراحل تهيه آزمون هاي مالك محور
  طراح آزمون براي تهيه آزمون هاي مالك محور بايد مراحل زير را طي كند:

 تعيين هدف يا هدفهاي دقيق آموزشي

 رد اندازه گيريتعيين حيطه يا محتواي درس مو

 تعيين ويژگي هاي سوال يا سوال ها

 تعيين چگونگي پاسخ دادن به سوال يا سوالها

 تعيين سطح تسلط يا حداقل عملكرد مورد قبول

در واقع طي كردن مراحل اول و دوم به تهيه جدول مشخصات آزمون (طرح سنجش) 
ل آورد. در اين صورت منجر مي شود. بنابراين بايد در تهيه سنجش، دقت الزم را به عم

  انتخاب نوع سواالت آزمون و تعيين ويژگي هاي مربوط به آنها تسهيل مي گردد.
از سوي ديگر بعد از طي مراحل سوم و چهارم، طراح آزمون بايد سطح تسلط يا حداقل 
عملكرد مورد قبول را تعيين نمايد. معموالً در آزمون هاي مالك محور، حد تسلط را بين 
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درصد عملكرد تعيين مي كنند. اما مواردي نيز وجود دارد كه بايد حداقل  100تا  85
  درصد در نظر گرفت. 100عملكرد مورد قبول را 

  آزمون هاي عملكردي :
آزمون هاي عملكردي به آن دسته از آزمون هايي گفته مي شود كه فرآيند و نتايج 

آزمون هاي عملكردي با يادگيري فراگيران را بطور مستقيم مورد سنجش قرار مي دهند.
دانش و مهارت سر و كار دارند. در اين آزمون ها موقعيتي فراهم مي شود كه فراگير آنچه 
را كه از مهارت و دانش كسب كرده است از خود بروز دهد و اين نوع آزمون ابزار بسيار 

مون خوبي براي آگاهي از ميزان شناخت و مهارت فراگير است.عالوه بر آن در اين نوع آز
به  ،هر نوع فعاليت يا كار خالقانه فراگير كه از طريق آن مي تواند آنچه را آموخته است

  مورد توجه قرار مي گيرد. ،نمايش بگذارد يا بيان كند
  

  انواع آزمون هاي عملكردي :
آزمون هاي عملكردي از نظر زمان به دو نوع كوتاه مدت و بلندمدت تقسيم مي شوند. از 

  نوع مختلف به شرح زير مي باشند: 4مونهاي عملكردي داراي لحاظ ساختاري آز
 آزمون كتبي عملكردي

 آزمون شناسايي

 هاي شبيه سازي شدهانجام عملكرد در موقعيت

 نمونه كار

  آزمون كتبي عملكردي
هاي كتبي نيز مفيد است. اين آزمون عمدتاً بر در سنجش عملكرد، استفاده از آزمون

- عيت هاي عملي يا شبيه سازي شده تأكيد دارد، اما بين آزمونها در موقكاربرد آموخته

هاي كتبي عملكردي تفاوت وجود دارد. در آزمون هاي كتبي ميزان هاي كتبي با آزمون
دستيابي به اهداف حوزه شناختي مورد سنجش قرار مي گيرد و ليكن در آزمون كتبي 

عملي يا شبيه سازي شده عملكردي عمدتاً به كاربست دانش و مهارت در موقعيتهاي 
  تأكيد مي شود.

ها، يا نتايج پاياني يادگيري ارزشيابي مي شود يا مراحل مياني در اين گونه آزمون
عملكردي كه براي رسيدن به نتايج مطلوب پاياني ضروري است. آزمون كتبي عملكردي 
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نجام خواهد تواند به عنوان وسيله ارزشيابي اطالعات مقدماتي فرد درباره كاري كه امي
  داد، مورد استفاده قرار گيرد.

  آزمون شناسايي :
از آزمون هاي شناسايي به عنوان وسيله اي براي سنجش غيرمستقيم عملكرد نيز مي 
توان استفاده كرد. آزمونهاي شناسايي انواع و كاربردهاي مختلف دارند. در بعضي مواقع 

ه را شناسايي يا چگونگي عملكرد آن را مي توان از يادگيرنده خواست تا يك ابزار يا دستگا
توصيف كند. در موقعيت هاي ديگر مي توان يادگيرنده را با مشكلي مواجه ساخت و از او 

  خواست تا ابزارها، وسايل و شيوه هاي عملي رفع مشكل را شناسايي كند.
  انجام عملكرد در موقعيت هاي شبيه سازي شده :

سته مي شود تا در يك موقعيت شبيه سازي شده در اين نوع آزمون از يادگيرنده خوا
همان اعمالي را انجام دهد كه در موقعيت هاي واقعي با آنها روبرو مي شود. از اين روش 
براي ارزشيابي از توانايي ها و مهارتهاي يادگيرندگان در انجام كارهاي مختلف (فرايند 

  يادگيري) و نتايج يادگيري نيز مي توان سود جست.
  ار :نمونه ك

در روش نمونه كار كه نزديك ترين روش ارزشيابي به عملكرد واقعي است ياد گيرنده در 
  محيط طبيعي ارزشيابي مي شود.
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  وزارت آموزش و پرورش
 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تاليف كتاب هاي درسي فني و حرفه 
 اي و كاردانش

 كار عملكرد استاندارد تحليل -  1- 8نمون برگ 

 نوبت: : تاريخ ارزشيابي   شماره ملي   نام و نام خانوادگي

 كد حرفه 
61240

292  
حرفه 

: 
سطح   دامپروري

  صالحيت 

  استاندارد عملكرد كار:
  

وظي  03 كد وظيفه 
 فه: 

 گروه كاري  پرورش شتر
 

 كد كار
   كار:

سطح 
   كد ملي كار  شايستگي 

 

 شرايط انجام كار :-1
 

 شاخص هاي اصلي استاندارد عملكرد كار:-2
 

 نقشه كار/مراحل پروژه / رويه انجام كار:نمونه /-3
 

 ابزارهاي ارزشيابي:-4
 
 ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام كار:-5
 

 تكاليف كاري مرتبط در گروه كاري/شغل:-6
 

  پروژه :
محصول يادگيري هنرجويان  هايي كه فرصت ارزشيابي توصيفي از فرآيند ويكي از روش

هاي هايي تحت عنوان پروژه كه فرصتكند، پروژه است. اگر فعاليترا بخوبي فراهم مي
كند، به درستي هدايت شوند از موثرترين يادگيري متنوعي براي فراگيران ايجاد مي

هاي آنان در ها در سهيم كردن هنرجويان در فرآيند آموزش و پايدار كردن آموختهشيوه
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حيطه هاي مختلف دانش و مهارت و نگرش مي باشند زيرا براي آنكه آموخته اي در ذهن 
  يادگيرنده ثبت شود، بايد آن را در موقعيتهاي مناسب به كارگيرد.

كنند. اي براي هنرجويان فرصت آموختن براي به كار بستن را فراهم ميهاي پروژهفعاليت
هدفهاي برنامه درسي را دربردارد تا حدودي  معموالً پروژه هاي مربوط به هنرجويان كه

پيچيده تر از تكاليف معمولي است و هنرجو مي تواند آنها را به صورت انفرادي يا گروهي 
دو  انجام دهد. عنوان فعاليتها مي تواند توسط هنرآموز يا هنرجو و يا با همفكري هر

كالس و يا تركيبي از انتخاب شود. محل انجام فعاليت ممكن است كالس و يا خارج از 
اين دو باشد. وارد كردن پروژه ها در برنامه هاي آموزشي به هنرآموز فرصت مي دهد تا به 

هاي فردي هنرجويان احترام گذاشته و به آنان فرصت دهد كه به حوزه مورد عالقه تفاوت
خود بپردازند و استعدادهايشان را كشف نموده و بروز دهند. هنگامي كه هنرجويان 

صورت انفرادي يا گروهي پروژه اي را انجام مي دهند، انتظار دارند هنرآموز به آنان ب
فرصت دهد تا حاصل كار خود را ارائه دهند. زماني كه هنرجو مي داند بايد پروژه خود را 
در كالس و در حضور جمع ارائه كند و در مورد آن توضيح دهد و به پرسشهاي هنرجويان 

د از جزئيات كار حتي اگر بخشي از آن با همكاري خانواده يا پاسخ دهد، موظف مي شو
  ديگر افراد انجام شده است، مطلع شود.
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  ارزشيابي پاياني
  چارچوب كلي طراحي آموزشي روزانه مبتني بر برنامه درسي ملي

  
  ارزشيابي

  زمان تدريس: پايه تحصيلي:  موضوع درس:
  تاريخ تدريس نام هنرآموز:  نام واحد آموزشي:
  اهداف و فرصت ها

ارزشيابي فرآيندي
  

  اهداف يادگيري:
  انتظارات عملكردي:
  ارزشيابي تشخيصي:
  فرصت هاي يادگيري

  مدت فعاليت ها محورها
     فعال سازي تفكر و انگيزه

    هم انديشي و پژوهش
    هاي عمليفعاليت

برقراري ارتباط با موقعيت ها و
  عرصه ها

   

يادگيري به سوي توليدهدايت
 خالقيت و نوآوري، (فهم، دانش

  ..). كارآفريني و

   

    هاي تكميلي يادگيريفعاليت
    ارزشيابي پاياني
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 وزارت آموزش و پرورش
  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

  دفتر تاليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
 

 ارزشيابي كار – 1- 9نمون برگ 

 نوبت:   تاريخ ارزشيابي   شماره ملي   نام و نام خانوادگي

استاندارد عملكرد كار:  سطح صالحيت  حرفه :   كد حرفه
 گروه كاري/شغل وظيفه :    كد وظيفه   

 سطح شايستگي  كار   كد كار
        كد ملي كار

   

 مرا حل كاررديف
 شرايط عملكرد
(ابزار،مواد، تجهيزات، 

 ..).، مكان وزمان
 نتايج ممكن

استاندارد (شاخص 
 ها/داوري/نمره دهي)

 نمره

1 

     3 

   2 

 1 

2 

    
  

 
  

 3 

  2 

 1 

3 

    
  

   3 

  2 

 1 

4 

    
  

 
 

 3 

  2 

 1 

5 

     
 

 3 

  2 

 1 

6 

      3 

  2 

 1 

 ير فنيشايستگي هاي غ
  ايمني, بهداشت 

  توجهات زيست محيطي 
 نگرش

 

 
 2 

 
  1 

 ارزشيابي كار (شايستگي انجام كار)
   بلي 

   خير 

 :معيار شايستگي انجام كار
  ....... .......و...... و.از مراحل 2كسب حداقل نمره  
  توجهات زيست محيطي و نگرش از بخش شايستگي هاي غير فني , ايمني, بهداشت ,  2كسب حداقل نمره  

 از مراحل كار 2كسب حداقل ميانگين 
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2فصل 

آموزان هاي ضروري زندگي به دانشا به عنوان يكي از مهارتر"تعيين هدف"
تواند ياد بدهيد. بچه ها نمي دانند كه مشخص كردن هدف تا چه حدي مي

  ها ياد داده باشيم.ا تغيير بدهد مگر اينكه ما به آنزندگي آنها ر
  باشيم "هدفمند"نخستين قدم اين است كه ما خود 

، "افتخار"را داشته باشيد.  "مهم و واقعي"كارهاي  انتظار انجامآموزان از دانش
 نتيجه كسب موفقيت است. آن را نمي شود خريد، بايد تالش كرد.
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  آماده سازي بستر سبزي و صيفي  : عنوان كار
  : اهداف

  
  
  بر اساس اهداف توانمند سازي عبارتند از : هداف اين كارا

  دانسته هاي قبلي مورد نياز هنر جويان :
الزم است اطالعات زير را  يا واحد يادگيري سبزي و صيفيهنرجويان قبل از شروع كار 

  .داشته باشند
  .بستر بذر – 1
  مواد زايد گياهي و غير گياهي را بشنايد  – 2
   مواد بافيمانده در محل پرورش سبزي با خبر باشد از اثرات سو– 3
  را بداند  اثرات زيان بار مواد باقيمانده بر محيط زيست و اكو سيستم – 4
  نقش اب را براي پرورش گياه بداند  – 5
  ايد ساده را بشن استفاده درست از ابزار و وسايل -6
   كار را درالويت قرار دهد نكات ايمني و بهداشتي– 7

 ساعت كار
  ساعت نوع

  16 نظري
  24 عملي
  40 جمع

 رگياهي در توليد محصول را تشريح كنداثرات نامطلوب بقاياي گياهي و غي
 بقاياي گياهي و غير گياهي را جمع آوري و از بين ببرد.

  اثرات كود آلي و شيميايي و بيولوژيك در تقويت خاك و افزايش محصول را شرح دهد.
 لوژيكي و خواص هر يك را شرح دهد.وانواع كودهاي دامي و شيميايي و بي

  ه مواد و عناصر غذايي با استفاده از استانداردها محاسبه نمايد.نياز انواع سبزي وصيفي را ب
 تقويت خاك از طريق كودهاي آلي و شيميايي و بيولوژيك را انجام دهد.

 خاك ورزي ثانويه را شرح دهد.انواع خاك ورزي اوليه و
 خاك ورزي اوليه و ثانويه را در مزرعه انجام دهد. عمليات

 هي زمين با توجه به موقعيت زمين و نحوه كاشت انواع سبزي ونحوه قطعه بندي و شكل د
  صيفي را شرح دهد.

 قطعه بندي و شكل دهي را انجام دهد.
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  واژه هاي كليدي :
  –بستر بذر  - رو بودنگاو - قدرت تطابق و سازگاري - آگرواكوسيستم –فرسايش

 هوموس  -خيزيصلحا

كود  -الي  كود - پسماند - باز يا فت -ادوات كشاورزي -ساختمان خاك  -مواد الي
- كودكامل - ph اسيديته-عناصر غذايي كم مصزف- عناصر غذايي پر مصرف -شيميايي

 سطح االرض -خاك ورزي -محلول پاشي 

 -مرز  -كرت - P.T.O شفت-شخم  -ظرفيت مزرعه - شن-سيلت  -رس - تحت االرض 
 ابياري نواري - )ليموني(لوم  -پشته 

  خالصه محتوا:
من آشنا ض ،در درس توليد و پرورش سبزي و صيفي در واحد يادگيري آماده سازي بستر

فوايد ، مواد آلي ،كود،مطالبي نيز در خصوص خاك كردن هنرجويان با آماده سازي بستر
و روش هاي آماده سازي  ضرورت و زمان هاي مناسب آماده سازي بستر ،سازي بسترآماده
 : آنها شامل بستر

پاكسازي زمين(عوارض موجود در زمين، انواع بقاياي گياهي و غير گياهي در زمين،  -1
  انواع روشهاي ازبين بردن و معدوم كردن بقاياي گياهي و عناصر مزاحم در زمين.

نوع كود، شرايط، ميزان كود، زمان كوددهي، روش هاي توزيع، ابزار و (كود دهي -2
  ها)ماشين

نوع خاك ورزي، روش خاك ورزي، وسايل و ماشين هاي خاك ورزي، (خاك ورزي  -3
  زمان و شرايط محيطي)

روشهاي قطعه بندي، مرزكشي و شكل دهي زمين، ابزار و (دي وشكل دهيقطعه بن -4
  ماشين هاي شكل دهي زمين)

  : ابزا ر و تجهيزات
به شرح  ) يا واحد يادگيري آماده سازي بسترTaskابزار و تجهيزات مورد نياز براي كار (

  ذيل مي باشد :
  الف = ابزار و وسايل دستي :

شن  ،بيل ،ستي نياز به ابزار و وسايلي از جمله بيلچهبه روش د براي آماده سازي بستر 
   .مي باشد )كج بيل (فوكا ،كش

  ب = ماشين آالت و تجهيزات :
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 ،به روش مكانيزه نياز به ماشين ها و تجهيزاتي از جمله تراكتور براي آماده سازي بستر
 ،دندانه هرس يا ،گاو آهن ،پنجه يا كولتيواتور شاخه اي به همراه تيغه هاي مربوطه و

 رتيواتورمي باشد. ،ديسك

بستر  يا واحد يادگيري آماده سازي ابزار و تجهيزات و ماشين هاي مورد نياز براي اين كار
  به شرح جدول ذيل مي باشد : سبزي و صيفي

  

نام ابزار و تجهيزات و  رديف
 15تعداد براي   مشخصات فني  ماشين ها

  هنرجو
  15  استيل -معمولي  بيلچه  1
  15  2تيل ضد زنگ نمره اس  بيل  2
  15  معمولي دسته چوبي  –اي اره  شفره  3
  15  دسته بلند  )فوكا(كج بيل   4

  15  دسته كوتاه   )فوكا(كج بيل   
  15  دسته بلند ميخي   شن كش  5
  1  افست يا تندم دار   ديسك   6
  1  اسب 75 -فرگو سون  285  تراكتور  7
  1  شاخه اي  پنجه يا كولتيواتور   8
  1  غلتان  كولتيواتور پنجه يا   9

  به تعداد مورد نياز  فنري  -چدني  تيغه هاي پنجه  10
  1   چيزل)(قلمي   گاو آهن  11
  1  تيغه هاي فنري قوسي - سوار  هرس يا دندانه  12
  15  مخصوص سمپاشي يا ماسك  عينك   13
  15  الستيكي   چكمه  14

  فضا :
متر مربع زمين  50نياز به به روش دستي براي هر هنرجو حداقل  براي آماده سازي بستر

 مي باشد.

متر مربع  200به روش ماشيني براي هر هنرجو حداقل نياز به  براي آماده سازي بستر
 زمين مي باشد.
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در ضمن هنر آموزان گرامي مي توانند براي آموزش هاي عملي وبراي آنكه هنرجويان با 
ق به توليد كنندگان و و گلخانه هاي متعل محيط واقعي كار نيز آشنا شوند از مزارع

پرورش دهندگان بخش خصوصي سبزي وصيفي در امر آموزش ها بخصوص آموزش هاي 
 عملي استفاده نمايند.

  اجزاي بسته آموزشي 
  فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فني :

را با ياد و نام خداوند بخشنده و  هنرآموزان ارجمند ابتدا كالس درس و هر كار - 1
  ع نمايند.مهربان شرو

براي آماده كردن و مشاركت بيشتر هنرجويان در امر آموزش مي توانيد با طرح  -  2
  سواالتي مانند:

 در توليد و پرورش سبزي و صيفي مي شود؟  آماده سازي بستر باعث چه فوايدي

 چرا بايد آماده سازي زمين را انجام داد ؟

  و يا با طرح مسايل و مشكالتي مانند:
 آماده سازي نادرست زمين است؟ ،يكي از مشكالت كشور در بخش كشاورزيدانيد آيا مي

 مشكل است ؟ دانيد چرا آماده سازي بسترآيا مي

 مي شود؟ دانيد چقدر از سرمايه هاي كشور صرف آماده سازي بسترآيا مي

 توجه آنها را به موضوع آموزش جلب نماييد تا بدينوسيله هنرجويان براي بحث و گفتگو و
  كت بيشتر آماده شوند تا ياد گيري بيشتري صورت گيرد. مشار

سپس هنرجويان را به چند گروه تقسيم نماييد و ازهر گروه بخواهيد تا تعريفي از  - 3
ارايه دهند و سپس كليه تعريف ها را روي تابلوي كالس درس بنويسيد.  سازي زمينآماده

خاب نمايند يا اينكه با حذف و ادغام و از هنرجويان بخواهيد يا مناسب ترين تعريف را انت
را در روي تابلو  كلمات يا عبارات كامل ترين و درست ترين تعريف از آماده سازي زمين

  بنويسند.
  .تدبر كنند از هر گروه ازهنرجويان بخواهيد كه در مورد آماده سازي زمين – 4
شودرا روي  را كه توسط هنرجويان هر گروه مطرح مي آماده سازي زمين تعاريف– 5

تابلوي كالس بنويسيد وازهر گروه پيشنهاد دهنده بخواهيد در مورد آن توضيح دهد و در 
  پايان جمع بندي مطالب را انجام داده و آنها را روي تابلوي كالس درس بنويسيد.
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تدبر كنند و براي  بخواهيد در خصوص فوايد آماده سازي زمين از هنرجويان هر گروه – 6
را در روي تابلوي كالس  حي دهند و در پايان كليه فوايد آماده سازي زمينهر فايده توضي

  بنويسيد.
هاي مزارع و گلخانه هاي آماده سازي زمينبخواهيد در مورد راه از هنرجويان هر گروه - 7

هر  توليد و پرورش سبزي و صيفي تدبر كنند و و از سر گروه ها بخواهيد تا نتيجه تدبر
  د و در پايان كليه راهها را در روي تابلوي كالس بنويسيد.گروه را ارايه دهن

با توجه به خسارت  از هنرجويان گروه ها بخواهيد در مورد ضرورت آماده سازي بستر – 8
بحث و تبادل نظر كنند و نتايج آنرا در روي تابلوي كالس  )...(روي ساختمان خاك و  آنها

  درس بنويسيد.
  ها : فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه

 ،هنرآموز از طريق عكس و فيلم و هم چنين بازديد از مزارع مختلف كشت سبزي و صيفي
آنها را به هنرجويان نشان دهد و از آنها بخواهد تا در مورد راه ها و  آماده سازي زمين

 مزرعه بحث و گفتگو كنند.  آماده سازي زميننحوه 

(كود كمپوست) كه سبب مي  هو فراوري شد كودهاي پوسيدهي ويژگي هاهنرآموز از 
مطالبي ارائه و هنرجويان را نسبت به استفاده از كودهاي حيواني  ،خاك اصالح گرددشود 

 پوسيده مناسب (كه فرايند هاي علمي الزم بر روي آنها اعمال شده است) ترغيب نمايد.

ن با نقش مواد آلي را در خاك و رابطه اهنرآموز براي فهم بيشتر هنرجويان الزم است 
به بحث بگذارد و از هنرجويان بخواهد تا در  را حاصل خيزي و توليد محصول با كيفيت

  اين خصوص مطالب و مثال هايي را ارائه نمايند.
  .تدبر كنندبقاياي گيا هي هنر آموز از هنر جويان بخواهد تا در خصوص اثرات مثبت 

ر مزارع ايران و جهان را براي د ،سله ،ناشي از فرسايش ت خسارا ميزان از آماري آموز هنر
  و تدبر كنند. هنرجويان ارائه دهد و از هنرجويان بخواهد در اين مورد بحث و گفتگو

افزايش مواد آلي و  خصوص در تريكامل آموزش هنرجويان اينكه براي گرامي آموزان هنر
لبي را از هنر جويان بخواهد از منابع معتبر و اينترنت مطا حاصل خيزي خاك باال بردن

  .عنوان پژوهش در كالس ارائه نمايندهب جمع آوري نموده و
با مشاركت  وسايل و تجهيزات دستي و ماشينيهنرآموزان ارجمند ضمن شناسايي 

جدولي براي استفاده انها براي مساحت هاي مختلف هنرجويان عزيز مي توانند ضمن 
  .تهيه نمايند
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قطعه بندي زمين را بر اساس ساختمان خاك ي متداول و رايج هاشيوه هنر آموزان گرامي
هنر جويان در منطقه  را با و شيوه آبياري درحه مكانيزاسيون نوع سبزي مورد كشت

  برسي نمايند.
  پژوهش: 

 ،خانگي ،سبزي هاي مورد كشت منطقه ،هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا با بررسي ميداني
  و در كالس ارائه دهد مزرعه اي در مورد بررسي قرار داده  ،گلخانه اي

 ادامه فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فني:

 عوامل موثر در تعيين زمان مناسبتا در مورد بخواهد هر گروه هنرآموز از هنرجويان  – 1
تدبر و بحث و گفتگو نمايند و سپس از سر گروه ها نتايج را بپرسد و   آماده سازي بستر

  .روي تابلوي كالس درس بنويسد پس از جمع بندي مطالب آنها را
تعيين زمان تا با توجه به عوامل موثر در بخواهد هر گروه هنرآموز از هنرجويان  - 2

را توضيح دهند و پاسخ   آماده سازي بستر مناسب ترين زمان  آماده سازي بستر مناسب
  را روي تابلو كالس درس بنويسد. هاي درست

بستر سبزي و صيفي را در محل زندگي خود در هنر جويان نحوي آماده سازي 1پژوهش 
  .و گلخانه را جمع آوري و با هم مقايسه نمايند ودر كالس ارائه نمايند محيط باز
هنر جويان شكل و شرايط آماده سازي بستر براي سبزي ها و صيفي را مقايسه  2پژوهش 

 ارائه دهند  كرده ويژگي ها ي انهارا در كالس

    توصيه ها :فعاليت هاي پيشنهادي و 
هنرآموز اثرات نامطلوب بقاياي گياهي و غيرگياهي در توليد محصول را تشريح كند و -1

آنها را به بحث گذاشته و از هنرجويان بخواهد تا نظرات خود را در خصوص اثرات اين 
  موضوع بيان كنند.

از بين هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا بقاياي گياهي و غير گياهي را جمع آوري و -2
  ببرد.

هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا اثرات كود آلي و شيميايي و بيولوژيك در تقويت خاك -3
  مقايسه كنند.  ،مراحل رشد يك سبزي يا صيفي و افزايش محصول را در رابطه با

هنرآموز نياز انواع سبزي وصيفي را به مواد و عناصر غذايي با استفاده از استانداردها  -4
  مايد محاسبه ن

  .هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا نحوه كود دهي با ماشين آالت را انجام دهند -5
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  هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا انواع خاك ورزي اوليه و محاسن هر يك را شرح دهد  -6
ورزي اوليه و ثانويه را در مزرعه انجام خاك هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا عمليات -7

  .دهد 
موز از هنرجويان بخواهد تا نحوه قطعه بندي و شكل دهي زمين با توجه به هنرآ -8

  موقعيت زمين و نحوه كاشت انواع سبزي وصيفي را شرح دهد
  هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا قطعه بندي و شكل دهي را انجام دهد.. -9

و كيفي  هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا نقش آماده سازي زمين رادر افزايش كمي - 10
  محصوالت بررسي كند

 ادامه فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فني: 

براي آنكه هنرجويان بتوانند آشنايي بيشتري نسبت به آماده سازي بستر كسب نمايند 
 هنرآموزان مي توانند تجربياتي كه در مورد آماده سازي بستر در نقاط و اقليم هاي

ان بگونه اي تعريف كنند تا هنرجويان نيز از تجارب مختلف كشور دارند را براي هنرجوي
خود در خصوص آماده سازي بستر مطالبي را در كالس درس ارايه دهند.پس از ارايه 

فضاي كالس براي انجام مراحل بعدي تدريس  ،مطالب و تجارب هنرآموز و هنرجويان
 آماده است.

  بندي چگونگي طبقه در مرحله بعد هنرجويان با بحث و تبادل نظر و مشاركت در
شاخص هاي مشترك مربوط به هر طبقه را مشخص كنند و براي هر  ،سازي بسترآماده

 كدام ويژگي هايي در نظر بگيرند ؛ 

اعضاي هر گروه بر اساس شاخص هاي  ،پس از مشخص شدن شاخص هاي هر طبقه
 آماده سازي بستر را در طبقه خود قرار دهند. ،تعيين شده

ل مختلف بايد نقش راهنما و هدايت كننده را داشته باشد و پس از هنرآموز در مراح
 را بگويد  نام هر نوع آماده ساري ،بندي كردن آماده سازي بستر توسط هنرجويانطبقه

 در پايان هنرآموز دست آوردهاي هنرجويان را مي تواند به شرح ذيل دسته بندي نمايد.

  تر وجود دارد؟چه طبقه بندي هايي در آماده سازي بس –الف 
  ويژگي هاي هر طبقه كدام است؟ –ب 
  ويژگي هاي آماده سازي بستر بر اساس شكل زمين و اندازه زمين ؟ –ج 
  ويژگي هاي آماده سازي بستر بر اساس دوره ابزار به كار گرفته شده ؟ -د 
  ويژگي هاي آماده سازي بستر بر اساس روش هاي محلي ؟ -ه 
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  هاي فني و غير فني: ادامه فرايند آموزش شايستگي
آماده سازي آشنا شدند و توانستند  پس از آنكه هنرجويان با زمان ها و روش هاي مناسب

هنرآموز مي تواند به شرح ذيل وارد بحث روش هاي آماده  ،آنها را طبقه بندي كنند
  شود.  سازي بستر

در كالس از هنرجويان بخواهيد روش هاي آماده سازي بستر در منطقه زندگي خود را 
 درس توضيح دهند.

با توجه به  از گروه هاي تشكيل شده بخواهيد در مورد روش هاي آماده سازي بستر
وجود ابزار و وسايل و دستگاه هاي آماده  ،نحوه كاشت(رديفي يا درهم) ،وسعت كشت
 نوع آماده سازي بستر و ساير عوامل تدبر و بحث و تبادل نظر كنند. ،سازي بستر

بحث و تبادل نظر از سر گروه ها بخواهيد نتايج را ارايه دهند و آنها را روي  پس از تدبر و
 تخته بنويسيد.

را با توجه به مطالب كتاب درسي  روش هاي آماده سازي بستر ،پس از جمع بندي مطالب
  هنرجو را شرح دهيد.

  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :
عوامل مربوط به انتخاب روش و ابزار و وسايل هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا با توجه به 

در واحد  مناسب ترين روش را براي هر يك از مزارع، و دستگاه هاي آماده سازي بستر
  آموزشي يا منطقه تحصيلي و يا منطقه زندگي خود انتخاب نمايد.

  .پژوهش:
ار و هنرجويان با بررسي ميداني و پژوهش در منطقه زندگي يا تحصيلي خود، نوع ابز -

در منطقه را شناسايي و گزارش  وسايل و دستگاه هاي موجود براي آماده سازي بستر
  مربوط را به هنرآموز ارائه نمايند.

كاربرد  ،هنرآموز ابتدا ضمن نشان دادن ابزار و وسايل دستي براي آماده سازي بستر - 5
  .آنها را براي هنرجويان تشريح نمايد

هد لباس كار خود را بپوشند و ضمن نظارت آنها را به هنرآموز از هنرجويان بخوا – 6
  .طرف مزرعه واحد آموزشي هدايت كند

  هنرآموز ابتدا گاورو بودن خاك را براي هنرجويان توضيح دهد. – 7
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  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :
استفاده از آنها را  هنرآموز ضمن نمايش دادن بيلچه، شفره، بيل، كج بيل (فوكا)، نحوه

  بمنظور اماده سازي براي هنر جويان شرح دهد.
را  آماده سازي بسترقبل از  هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا دليل جمع اوري مواد زايد را

 تدبر كنند و آن را در كالس توضيح دهند.

دستي در بخشي از مزارع آموزشي  آماده سازي بسترهنرجويان زير نظر هنرآموز نسبت به 
 يلچه، شفره، بيل، كج بيل (فوكا) اقدام نمايند.با استفاده از ب

آماده سازي هنرآموز براي افزايش فهم و تدبر هنرجويان از آنها بخواهد تا فوايد و محاسن 
  را به بحث گذارند و نتايج بحث را گزارش نمايند.بستر 

  ادامه فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فني:
به روش دستي هنرآموز مي  عملي آماده سازي بسترپس از آموزش هاي تئوري (نظري) و 

  تواند روش مكانيزه را به شرح ذيل شروع نمايد.
وسايل و ماشين ها و دستگا ه هايي كه براي  از هنرجويان هر گروه بخواهيد در مورد

به روش ماشيني يا مكانيزه در كشور استفاده مي شود تدبر و بحث و  آماده سازي بستر
 گفتگو كنند.

 سرگروه ها بخواهيد نتايج تدبر و بحث و تبادل نظر گروه را ارايه دهند.از 

از هنرجويان بخواهيد لباس كار خود را بپوشند و ضمن نظارت آنها را بطرف محل استقرار 
 هدايت كنيد. ادوات و ماشين هاي آماده سازي بستر

  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :
  از گاو آهن ها را شرح دهد.هنرآموز نحوه استفاده از هر يك 

پنجه ها را به هنرجويان نشان دهد و قسمت هاي مختلف آن را  گاو آهن و هنرآموز انواع
 توضيح دهد.

 ،شاخه با ضامن اصطكاكي ،شامل شاخه با ضامن فنري ،انواع شاخه هاي پنجه اي هنرآموز
يد شرح دهد و داليل فنردار را براي هنرجويان با تصوير، فيلم و بازد فنري و شاخه شاخه

  وجود فنر را توضيح دهد.
هنرآموز از هنرجويان بخواهد تفاوت ها و محاسن هر يك از انواع گاو آهن را به بحث 

  بگذارند و نظرات خود را ارائه نمايند.
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مختلف، تدبر كنند كه تفاوت  هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا با توجه به وجود خيشهاي
 ؟ آنها در زمان شخم چيست

  
از نظرهاي مختلف (عمق  هاهنرآموز از هنرجويان بخواهد تدبر كنند تا در صورتيكه خيش

سرعت پيشروي در حين عمليات) تنظيم نشوند،  ،زاويه نفوذ تيغه ،فاصله شاخه ها ،كار
 چه اتفاقاتي خواهد افتاد؟

 ها اقدام نمايد. هنرآموز با كمك هنرجويان نسبت به تنظيم انواع گاوآهن

 ويان زير نظر هنرآموز نسبت به تراز و تنظيم هاي مختلف گاوآهن اقدام نمايند.هنرج

  ادامه فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فني:
      مي باشد اسپار يا همان بيل زدن زمين يكي از راه هاي آماده سازي بستر

د و سپس از آنها وادار به تدبر و تعقل كني هنرجويان را ابتدا در مورد بيل زدن زمين - 1
بخواهيد بطور گروهي و در گروه هاي خود بطور جداگانه در خصوص روش هاي بيل زدن 

  بحث و تبادل نظركنند.  زمين
از هنرجويان هر گروه بخواهيد نظرات خود را در مورد روش هاي مختلف بيل زدن  – 2

  بيان كنند. زمين
  تخته كالس درس بنويسيد.كليه روش هاي ارايه شده توسط هنرجويان را روي  – 3
  از هنرجويان بخواهيد نكات و عبارت يكسان و مشابه را حذف كنند. – 4
هنرآموز پس از جمعبندي مطالب از هنرجويان بخواهد روش هاي مختلف را  – 5

  يادداشت كنند.
  پژوهش:

از هنرجويان بخواهيد با بررسي ميداني در منطقه زندگي و تحصيلي خود روش هاي 
را شناسايي و در صورتيكه روش ديگري وجود دارد آنرا بطور  اده سازي زمينمختلف ام

  مشروح در گزارش خود ارايه نمايد.
  ادامه فرايند آموزشي شايستگي فني و غير فني:

اين روش به عنوان  .روش مكانيزه مي باشد ،يكي ديگر از روش هاي آماده سازي بستر
او ش براي آماده سازي بستر مي توان از گدر واقع در اين رو .يك روش خاص نمي باشد

يك خيش، چند ، دو طرفه ،يكطرفه، بند سوار، نيمه سوار، دنباله( آهن برگردان دار
براي آنكه هنرجويان  ،براي آموزش اين روش آماده سازي بستر استفاده نمود )خيش
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گيري ياد هاي قبلي خود را به يكديگر مرتبط كنند روش الگوي ياددهي وبتوانند آموخته
همچنين روش هاي ياددهي و يادگيري استقرائي  .پيش سازمان دهنده پيشنهاد مي شود

و تدريس اعضاي تيم نيز از روش هايي است كه مي تواند به دستيابي هنرجويان به 
  ) كمك بسزايي بنمايد.Taskشايستگي هاي فني و غير فني اين كار (

  عنوان كار : كاشت
  اهداف :

  اهداف اين كار بر اساس اهداف توانمند سازي عبارتند از :
 نحوه تهيه و آماده كردن بذر و نشاء جهت كاشت را شرح دهد.

عوامل موثر در جوانه زني و سبز كردن بذر را از نظر داخلي و خارجي 
 .شرح دهد

 ركود و عوامل موثر در ركود بذر را شرح دهد

 صوصيات بذر خوب و مناسب كشت را شرح دهد.خ

 خصوصيات گياهان نشايي را شرح دهد

 مزايا و زمان انتقال نشاء را شرح دهد.

 قسمت هاي مختلف بذر و خواص ظاهري و دروني آن را توضيح دهد

 بذور سالم از ناسالم را تشخيص دهد.

 انجام دهد.مراحل آماده سازي بذر جهت كاشت (ضدعفوني، سيبريفيكاسيون) را 

 بذر را جهت كاشت آماده كند.

 خواص بذور اصالح شده را شرح دهد.

 كاشت بذر به صورت دستي و ماشيني را انجام دهد.

 نشاء سالم و قوي را شرح دهد.

 كاشت نشاء را انجام دهد.

 انواع وسايل و تجهيزات و تاسيسات كاشت سبزي را شرح دهد.

 تاسيسات كاشت را شرح دهد.نحوه كاربرد صحيح وسايل و تجهيزات و 

 هاي مختلف وسايل و تجهيزات و تاسيسات كاشت را شرح دهد.قسمت

كاشت سبزي را به وسيله بذر يا نشاء با استفاده از وسايل و تجهيزات و تاسيسات انجام 
 دهد.

 سرويس و تنظيم وسايل كاشت جهت كاربرد صحيح از آنها را توضيح دهد.

  ساعت كار
  ساعت نوع

  16  ظرين
  24  عملي
  40 جمع
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 را انجام دهد.سرويس و تنظيم وسايل كاشت 

 عمق مناسب كاشت بذر با توجه به اندازه بذر، نوع خاك و شرايط اقليمي را شرح دهد.

 كاشت درست و دقيق بذر را انجام دهد.

 كاشت چند نوع بذر و نشاء را انجام دهد.

 مواد مورد نياز در پوشش بذر را توضيح دهد.

 ضيح دهد.نحوه پوشاندن بذر و مراقبتهاي اوليه پس از كاشت را تو

 پوشاندن بذر براساس استاندارد را انجام دهد.

  دانسته هاي قبلي مورد نياز هنر جويان :
يا واحد يادگيري كاشت الزم است اطالعات زير را  )Taskهنرجويان قبل از شروع كار (

  .داشته باشند
 .بداند..) را .غير جنسي از جمله تكثير بوسيله پياز و غده و ،جنسي(انواع تكثير نباتات 

 .قوانين مندل را بداند

 .خصوصيات و صفات ژن ها را بداند

 .ساختمان گل و نحوه تلقيح گياهان و توليد بذر را بداند

 .محاسبات رياضي شامل تناسب مستقيم و غير مستقيم را بداند

 .ساختمان و قسمت هاي مختلف بذر را بشناسد

 .ساختمان خاك را بشناسد

 .انواع بافت خاك را بشناسد

  واژه هاي كليدي :
خلوص -عمر بذر - وزن هزار دانه-بلوغ بذر - خورش-جنين يا رويان- بذر- تكثير گياهان

 -روش هاي كاشت -ركود بذر -ارزش مصرفي بذر - سرعت جوانه زني- قوه ناميه بذر - بذر
 شاسي-خزانه -نشاء

  خالصه محتوا:
بي در خصوص مطال ،در واحد يادگيري كاشت در درس توليد و پرورش سبزي و صيفي

خصوصيات و ويژگي هاي بذر خوب و  ،منشاء و قسمت هاي مختلف بذر ،شناسايي بذر
 ،قوه ناميه بذر ،خلوص بذر ،طول عمر بذر ،اندازه بذر يا وزن هزار دانه ،مناسب كاشت

ركود بذر و عوامل موثر در  ،تعيين ارزش مصرفي بذر ،قدرت رويش بذر ،سرعت جوانه زني
 ،مشخصات زمين خزانه ،فوايد نشاء كاري ،نشاء كاري ،هاي كاشت روش ،كاشت بذر ،آن

  .       انواع ماشين هاي كاشت آمده است، انواع خزانه
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  : ابزا ر و تجهيزات
) يا واحد يادگيري كاشت به Taskابزار و تجهيزات و ماشين هاي مورد نياز براي كار (

  شرح جدول ذيل مي باشد :

نام ابزار و تجهيزات و   رديف
 15تعداد براي   خصوصيات  ماشين ها

  هنرجو
 15 استيل-معمولي بيلچه  1
 15 2استيل ضد زنگ نمره بيل  2
ترجيحا ساخت سنتي با عرض شفره  3

  متوسط دهانه
15 

 15 دسته بلند با تيغه مرغوب )فوكا(كج بيل  4
 1 با حداقل دقت يكدهم گرم ترازوي حساس  5
 1 ملي يا منطقه ايمعمولي در بازار بشكه ضدعفوني  6
چهار محرك كمرشكن با4 تراكتور  7

  اسب بخار قدرت 35حدود
1 

 1 قابل تنظيم–دنباله بند  نهر كن  8
 2 داخليساخت آب فشان  9

دسته بلند با دندانه هاي مرغوب شن كش يا دندانه  10
  يا تقويت شده

15 

 1 دنباله بند–دستي بذر كار  11
،كارماشين كاشت (رديف  12

   )نشاء كار ،غده كار
 1 پنوماتيك–چهار رديفه 

  فضا :
 متر مربع زمين مي باشد. 50براي كاشت به روش دستي براي هر هنرجو حداقل نياز به 

متر مربع زمين مي  2000براي كاشت به روش ماشيني براي هر هنرجو حداقل نياز به 
 باشد.

متر مربع زمين مي  50قل نياز به براي كاشت نشاء به روش دستي براي هر هنرجو حدا
 باشد.

در ضمن هنر آموزان گرامي مي توانند براي آموزش هاي عملي وبراي آنكه هنرجويان با 
و گلخانه هاي متعلق به توليد كنندگان و  محيط واقعي كار نيز آشنا شوند از مزارع
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 پرورش دهندگان بخش خصوصي سبزي وصيفي در امر آموزش ها بخصوص آموزش هاي
 عملي استفاده نمايند.

متر به عنوان محل نگهداري نمونه هاي جمع آوري شده  3*4*5يك اتاق به اندازه 
 بذرهاي هاي مختلف سبزي و صيفي

  اجزاي بسته آموزشي :
فيلم  ،كتاب هنرجو ،كتاب هنرآموز ،يا واحد ياد گيري شامل كتاب درسي )Task(اين كار 
  باشد : رح ذيل ميعكس به ش ،نرم افزار آموزشي ،آموزشي

 فيلم :

هاي ها و ساختمان و قسمتها و صيفيپيازها براي تكثير سبزي ،غده ها ،انواع بذر ها - 1
  مختلف هر يك از آنها

  تكثير جنسي و غير جنسي -  2
  )سبزي ها و صيفي ها(انجام لقاح در گياهان  -  3
  خصوصيات و ويژگي هاي بذر خوب و مناسب كاشت -  4
  صد خلوص بذور مختلف بعضي از سبزيجات و صيفي جاتتعيين در  -  5
  در صد و سرعت جوانه زني - 6
  نحوه ضدعفوني كردن بذور -  7
  كاشت دستي بذر و كاشت بذر بوسيله ماشين و تنظيم ماشين هاي كاشت -  8
  روش هاي مختلف كاشت -  9

  خزانه و انواع آن و نشاء كاري - 10
  نرم افزار :

  پياز براي كاشت سبزي ها و صيفي جات ،غده ،مختلف بذر ساختمان و قسمت هاي -  1
  تكثير جنشي و غير جنسي -  2
  خصوصيات و ويژگي هاي بذر خوب و مناسب كاشت -  3
  ضدعفوني كردن بذور -  4
  ماشين هاي مختلف بذر كار و غده كار و قسمت هاي مختلف ان ها -  5
  ماشين هاي نشاء كار و قسمت هاي مختلف ان ها - 6

  عكس :
  پياز براي كاشت سبزي ها و صيفي جات ،غده ،ساختمان و قسمت هاي مختلف بذر -  1
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  خصوصيات و ويژگي هاي بذر خوب و مناسب كاشت -  2
  خصوصيات و ويژگي هاي بذر خوب و مناسب كاشت -  3
  ماشين هاي مختلف بذر كار و قسمت هاي مختلف ان ها -  4
  تلف ان هاماشين هاي مختلف غده كار و قسمت هاي مخ -  5
  ماشين هاي نشاء كار و قسمت هاي مختلف ان ها - 6

  فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فني :
هنرآموزان ارجمند ابتدا كالس درس را با ياد و نام خداوند بخشنده و مهربان شروع  - 1

  نمايند.
ان در براي آماده كردن و ايجاد انگيزه و ترغيب و همچنين مشاركت بيشتر هنرجوي - 2

  با روش هاي مختلف شامل : هنرآموزان مي توانند ،امر آموزش
  غده ها و كاشت سبزي ها و صيفي جات ،نمايش فيلمي از بذرها –الف 
حضورهنرجويان به اتفاق هنرآموز در مزرعه يا گلخانه اي كه در حال كاشت كردن  -ب 

  .مي باشد
  .نشان دادن عكس ها يا پوستر هايي –ج 
  تي مانند :طرح سئواال -د 

 بذر سالم و مناسب كاشت بايد داراي چه خصوصياتي باشند ؟

 سبزي ها و صيفي جات چگونه تكثير مي شوند ؟

 تكثير جنسي و غير جنسي چه تفاوت هايي با يكديگر دارند ؟

 وزن هزار دانه يعني چه ؟

 خلوص بذر جه تاثيري در عملكرد محصول دارد ؟

 ي شما انجام ميگيرد ؟چه روش هاي كاشتي در منطقه زندگ

  طرح مسائل و مشكالتي مانند : -ه 
 اگر بذر سالم كاشته نشود چه اتفاق يا خسارات اقتصادي ببار خواهد آورد ؟

 پايين بودن قوه ناميه بذر باعث جه مشكالتي براي كشاورزان خواهد شد ؟

 اگر بذرها ضدعفوني نشوند چه خسارات اقتصادي ببار خواهد آورد ؟

ش ديگري كه توجه هنرجويان را به موضوع آموزش بيشتر جلب نمايد و آنها را يا هر رو
مشاركت بيشتر آماده كند و در نتيجه ياد گيري بيشتري صورت  و براي بحث و گفتگو

   .آغاز نمائيد ،گيرد
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سپس هنرجويان را به چند گروه تقسيم نماييد و ازهر گروه بخواهيد تا در خصوص  - 3
و از هنرجويان بخواهيد  ي ها و صيفي جات بحث و تبادل نظر كنندتكثير و ازديا سبز

  .نظرات خود را پس از جمع بندي مطالب در كالس ارائه دهند
نسبت به  ،هنرآموز پس از ارائه مطالب توسط هنرجويان با توزيع چند گياه داراي گل -  4

 ،قيح گياهانشامل نحوه تل(تشريح تكثير و ازديادگياهان به روش جنسي و غير جنسي 
  ...) بپردازد.تقسيم سلولي و ساير مسائل ژنتيكي مورد نياز و ،ساختمان گل

هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد تفاوت تكثير جنسي و غير جنسي بحث و  - 5
  .تبادل نظر كنند و سپس نتايج را در كالس ارائه دهند

  تشريح تكثير جنسي و هنرآموز پس از ارائه مطالب توسط هنرجويان نسبت به  - 6
  .جنسي پرداخته و سپس تفاوت آنها براي هنرجويان بپردازدغير

 - هنرآموز از هر هنرجو بخواهد كه تعدادي از بذور سبزيجات و صيفي جات (رويشي - 7
با هم مقايسه كنند و تا حدودي بذور زايشي) را به صورت كلكسيون جمع آوري نموده و 

مختلف را شناسايي كنند تا عمال از روي شكل و ظاهر بذر بتوان بذور را از هم تشخيص 
  .دهد

هنرآموز در مورد قسمت ها مختلف داخل بذر توضيح داده و نحوه تشكيل آن را شرح  -  8
  .دهد

گل تدبر و با گلدار و بيهنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد نحوه تكثير گياهان  - 9
  .يكديگر بحث و تبادل نظر كنند

هاي هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد تفاوت بذور زايشي و رويشي در گروه -  10
  .خود تدبر كنند و سپس نتايج را با مثال هايي در كالس ارا ئه دهند

مختلف تكثير هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد معايب و مزاياي روش هاي  -  11
  .(زايشي و رويشي) تدبر و بحث و تبادل نظر كنند و نتايج را در كالس ارا ئه دهند

هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد صفات مرغوب و مطلوب بحث و تبادل نظر  - 12
  .كنند و نتايج را در كالس ارا ئه دهند

مورد نحوه تكثير گياهان هنرآموز پس از ارا ئه نتايج بحث و تبادل هنرجويان در  - 13
زايشي (معايب و مزاياي روش هاي مختلف تكثير  ،بذور رويشي و زايشي ،گلدار و بي گل

  .صفات مرغوب و مطلوب ؛ نسبت به تشريح موارد فوق در كالس اقدام نمايد ،)و رويشي
هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد منشاء بذر و قسمت ها مختلف داخل بذر و  - 14
  .ه تشكيل آن تدبر و بحث و تبادل نظر كنند و نتايج را در كالس ارا ئه دهندنحو



      

82 

هنرآموز پس از ارا ئه نتايج بحث و تبادل هنرجويان در مورد منشاء بذر و قسمت ها  -  15
 ،رويان(نسبت به تشريح موارد فوق شامل جنين  ،مختلف داخل بذر و نحوه تشكيل آن

  .در كالس اقدام نمايد )...پوسته بذر و ،اندوخته غذايي
آنها را با يكديگر از نظر  ،هنرآموز از هنرجويان بخواهد پس از جمع آوري چند بذر - 16

  .مقايسه كنند و نتايج را در كالس ارا ئه دهند )ظاهر (سفتي و نرمي پوسته بذر و غيره
وصيات و ويژگي هاي بذر خوب و هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد خص - 17
  .سب كاشت شامل بلوغ يا رسيده بودن بذر و سالم بودن بذر بحث و تبادل نظر كنندمنا
  ئه نتايج بحث و تبادل هنرجويان در مورد خصوصيات و هنرآموز پس از ارا - 18

 ،سب كاشت شامل بلوغ يا رسيده بودن بذر و سالم بودن بذرهاي بذر خوب و مناويژگي
  .نسبت به تشريح موارد فوق اقدام نمايد

هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا چند بذر را مطابق مطالب كتاب درسي از نظر  - 19
  .انجام دهند ...سالم و شكسته بودن و ،رسيدن بذر

هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد اندازه بذر و همچنين وز ن هزار دانه بحث و  -  20
  .و نتايج را در كالس ارا ئه دهند تبادل نظر كنند

  

  آبياري ثقلي : عنوان كار
  اهداف :

..) را .نزوالت جوي و ،چشمه ،رودخانه ،قنات ،منابع آب (چاه – 1
  بشناسد.

 ،متر مكعب ،دبي يا ليتر در ثانيه(ميزان آبدهي منبع آب  – 2
  ...) را انجام دهد.و
..) و اندازه گيري آن را ماه و. ،هفته ،در روز(ميزان حقابه  – 3

   .بررسي كند
  ميزان آب منابع مختلف را بطور عملي اندازه گيري كند. -  4
  را تشريح كند. روش هاي انتقال آب از منبع تا زمين (مزرعه) – 5
  براي انتقال آب شرح دهد.  )عرض و عمق مناسب انهار ،شيب(ايجاد انهار را از نظر  – 6
  .لي انجام دهدانتقال آب را بصورت عم – 7
  ...) را تشريح كند.و ذوزنقه اي، خاكي ،سيماني(انواع انهار  – 8

 كارساعت
  ساعت نوع

  8 نظري
  12 عملي
  20 جمع
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احداث نهر را بصورت  ،دبي نهر ،نكات فني در ايجاد انهار شامل سرعت جريان آب – 9
  .عملي انجام دهد

   .را تشريح كند )غرقابي يا كرتي ،جوي و پشته يا نشتي(روش هاي آبياري  – 10
  .ف آبياري را انجام دهدروش هاي مختل - 11
نياز آبي گياهان و نحوه تامين رطوبت بر اساس استانداردها با توجه به اقليم منطقه  – 12

  را شرح دهد.
  .آبياري عملي گياهان با توجه به نياز آبي سبزي كشت شده را در مزرعه انجام دهد – 13
و حقابه را تشخيص  با توجه به دبي موجود و مورد نياز در مزرعه ميزان كل آب – 14
  .دهد
  .جدول آبياري سبزيجات با استفاده از استانداردها را شرح دهد – 15
  .انتقال و توزيع آب در كل مزرعه را انجام دهد – 16
  .نحوه ترميم بندها و نهرها و جوي ها را توضيح دهد 17
 ،مقسم ها ،شامل دريچه ها ..).جوي ها و ،نهرها ،بندها(ترميم مسيرهاي آبرساني  – 18

  .آب بندها و دريچه هاي تخليه را انجام دهد ،حوضچه هاي رسوب
  .تبخير را بشناسد ،عوامل موثر در تلفات آب شامل علف هاي هرز – 19
..) بصورت عملي .پوشش انهار و ،كنترل علف هاي هرز(از تلفات آب در نهر  – 20

  .جلوگيري كند
  .محصول را تفكر كنداثرات آب در افزايش  – 21

  دانسته هاي قبلي مورد نياز هنر جويان :
هنرجويان قبل از شروع كار يا واحد يادگيري آبياري ثقلي الزم است اطالعات زير را 

  .داشته باشند
  چرخه آب در جهان – 1
  نحوه تشكيل اقيانوس ها و دريا ها و رودخانه ها – 2
  )...ذوزنقه و ،دايره(سطح مقاطع انواع شكل هاي هندسي محاسبه – 3

  واژه هاي كليدي :
قانون ظروف -چاه آرتزين -آبخوان يا سفره آب زيرزميني-هاي سطحي و زيرزمينيآب

- حقابه -رواناب - كيعوامل هيدروژئولوژي-رژيم آبدهي-آبرفت-كنگلومرا-كاريز-مرتبطه
 عمليات خاك ورزي-سرزني  - فارو-دبي
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-كشت هيدروپونيك-ئواف سازمان-كارائي هيدروليكي- توپوگرافي-گوه اي-جريان مويينگي
 زهكشي

  خالصه محتوا:
مطالبي در  ،در واحد يادگيري آبياري ثقلي در درس توليد و پرورش سبزي و صيفي

روش  ،حقابه ،)چشمه ،قنات ،چاه هاي آب ،آبهاي زير زميني(خصوص منابع آب شامل 
انواع  ،هرروش ايجاد ن ،روش هاي انتقال آب از منبع تا مزرعه ،هاي اندازه گيري دبي آب

  .روش هاي مختلف آبياري آمده است ،عوامل موثر در تلفات آب ،انهار
  مواد مصرفي :

  آب – 1
  ليتر 20ظرف پالستيكي يا فلزي به گنجايش حدود  – 2
  ..).جسم شناور (چوب پنبه يا تكه اي يونوليت يا – 3
 ،سي .وي .ورقه هاي پي ،آجر ،سيمان(مصالح ساختماني براي احداث كانال يا نهر  – 4

  ..).قير و
 )تيپ(لوله هاي نواري  – 5

  لوله هاي آلومينيومي يا پليمري –6
  : ابزار و تجهيزات

يا واحد يادگيري آبياري ثقلي به  ابزار و تجهيزات و ماشين هاي مورد نياز براي اين كار
  شرح جدول ذيل مي باشد :

نام ابزار و تجهيزات و   رديف
اي تعداد بر  مشخصات فني  ماشين ها

  هنرجو 15
  2 آزمايشگاهي–ديجيتال  ترازو  1
  2 آزمايشگاهي–ديجيتال  )كرونومتر(زمان سنج  2
  1 بسته به نوع سيستم آبياري تحت فشار موتور پمپ  3
  1 ...بسته به نوع زمين و كشت و سيستم آبياري تحت فشار  4

  

  فضا :
 متر مربع زمين مي باشد. 50براي آبياري به روش دستي براي هر هنرجو حداقل نياز به 

  متر مربع زمين  2000مكانيزه براي هر هنرجو حداقل نياز به  براي آبياري به روش
 باشد.مي
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در ضمن هنر آموزان گرامي مي توانند براي آموزش هاي عملي وبراي آنكه هنرجويان با 

دگان و و گلخانه هاي متعلق به توليد كنن محيط واقعي كار نيز آشنا شوند از مزارع
پرورش دهندگان بخش خصوصي سبزي وصيفي در امر آموزش ها بخصوص آموزش هاي 

 عملي استفاده نمايند.

متر به عنوان محل نگهداري وسايل آبياري از جمله لوله هاي  3*4*5يك اتاق به اندازه 
 آبياري آلومينيومي يا پليمري يا لوله هاي نواري (تيپ) و غيره

  اجزاي بسته آموزشي :
فيلم  ،كتاب هنرجو ،كتاب هنرآموز ،كار يا واحد ياد گيري شامل كتاب درسي اين

  باشد : عكس به شرح ذيل مي ،نرم افزار آموزشي ،آموزشي
  فيلم :

  )...رودخانه و ،چشمه ،قنات ،انواع چاه ها(منابع آب  – 1
  )...رودخانه و ،چاه آب(نحوه اندازه گيري دبي  – 2
  بع آب تا مزرعهروش هاي انتقال آب از من – 3
  نحوه ساخت و احداث كانال – 4
  روش هاي مختلف آبياري شامل آبياري سنتي و آبياري تحت فشار – 5

  نرم افزار :
  تقسيم انواع آب ها در جهان – 1
  چرخه و جريان آب  – 2
  در صد مصرف آب در كشورهاي مختلف – 3
  شكل و قسمت هاي مختلف انواع چاه ها – 4
  ي مختلف قناتشكل و قسمت ها – 5
  شكل و قسمت هاي مختلف چشمه - 6
  شكل و قسمت هاي مختلف كانال هاي آبياري -  7
  ...چاه آب و ،روش هاي مختلف اندازه گيري دبي آب رودخانه – 8
  عوامل موثر در تلفات آب – 9

  )...تحت فشار و ،سنتي(روش هاي مختلف آبياري  – 10
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  ي :فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فن
هنرآموزان ارجمند ابتدا كالس درس را با ياد و نام خداوند بخشنده و مهربان شروع  - 1

  نمايند.
براي آماده كردن و ايجاد انگيزه و ترغيب و همچنين مشاركت بيشتر هنرجويان در  - 2

  با روش هاي مختلف شامل : هنرآموزان مي توانند ،امر آموزش
روش هاي اندازه گيري دبي  ،آب در ايران و جهان نمايش فيلمي از منابع مختلف –الف 

انواع  ،روش هاي انتقال آب از منبع آب تا مزرعه ،آب رودخانه و چاه و ساير منابع آب
  )سنتي و تحت فشار(روش هاي مختلف آبياري  ،ساخت و احداث كانال ،انهار
تم آبياري حضورهنرجويان به اتفاق هنرآموز در مزارع يا گلخانه هاي داراي سيس -ب 

  .تحت فشار مي باشد ،سنتي
  .نشان دادن عكس ها يا پوستر هايي –ج 
  طرح سئواالتي مانند : –د 

 چرخه آب در جهان به چه شكلي صورت مي گيرد؟

 آب در كره زمين به چه صورت هايي وجود دارد؟

 چگونه مي توان ميزان آب رودخانه ها و چاه ها را اندازه گيري كرد؟

 ا چه روش هايي آب را از منبع آب به مزرعه منتقل مي كردند؟در دوران قديم ب

 منتقل كرد؟ )مزرعه(آب را از راه هاي دور به زمين  چگونه مي توان

 آيا مي دانيد يكي از مسائل و مشكالت كشور كمبود آب و هدر رفت آب مي باشد؟

 آيا ميزان تلفات و هدر رفت آب در كشور را مي توانيد تخمين بزنيد؟

 تحت فشار چيست؟ ت آبياري سنتي وتفاو

 آيا مي توانيد چند فايده آبياري تحت فشار را توضيح دهيد؟

يا هر روش ديگري كه توجه هنرجويان را به موضوع آموزش بيشتر جلب نمايد و آنها را 
مشاركت بيشتر آماده كند و در نتيجه ياد گيري بيشتري صورت  و براي بحث و گفتگو

   .آغاز نمائيد ،گيرد
  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :

سپس هنرجويان را به چند گروه تقسيم نماييد و ازهر گروه بخواهيد در مورد منابع  -  1
  آب موجود در ايران و جهان بحث و تبادل نظر كنند و نتايج را در كالس ارائه دهند 
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ريقي كه بخواهيد كل آب هاي موجود در جهان را به هر ط از هنرجويان هر گروه - 2
و سپس از هر يك از گروه ها بخواهيد تقسيم و  خواهند تقسيم و دسته بندي كنندمي

بندي خود را در روي تابلوي كالس بنويسند و سپس با حذف يا ادغام تقسيم و دسته
  .مناسب ترين تقسيم و دسته بندي را در روي تابلو بنويسيد ،دسته بندي ها

  .نحوه انتقال آب از زيرزمين به سطح زمين تدبر كنند از هنرجويان بخواهيد در مورد – 3
  .از هر يك از هنرجويان بخواهيد نتايج تدبر خود را در كالس ارائه دهند – 4
تدبر  ،از هنرجويان بخواهيد در مورد اينكه چرا چاه ها بصورت دايره اي حفر مي شوند –5

و دسته بندي خود را در و سپس از هر يك از گروه ها بخواهيد تقسيم  كنند درس كنند
ترين مناسب ،هابنديروي تابلوي كالس بنويسند و سپس با حذف يا ادغام تقسيم و دسته

  .تقسيم و دسته بندي را در روي تابلو بنويسيد
آب را دسته بندي كنند و سپس از هر ي انواع چاه ها از هنرجويان گروه ها بخواهيد – 6

ه بندي خود را در روي تابلوي كالس بنويسند و يك از گروه ها بخواهيد تقسيم و دست
مناسب ترين تقسيم و دسته بندي را در  ،سپس با حذف يا ادغام تقسيم و دسته بندي ها

  .روي تابلو بنويسيد
هنرآموز ان محترم پس از فعال كردن هنر جويان به بحث و تبادل نظر و همچنين  – 7 

  .موضوع مورد بحث بپردازد ه توضيح و تشريحبايست بوادار كردن آنها به تدبر و تفكر مي
  گيري هاي مختلف اندازهروش ،هنرآموز براي فهم و درك بيشتر هنرجويان – 8

ها را هاي آب را بصورت عملي براي هنرجويان انجام دهد و از آنها بخواهد اين روشجريان
  .انجام دهند

براي هنرجويان طرح و از  چند مسئله ،براي فهم و درك بيشتر هنرجويان هنرآموز - 9
  .آنها بخواهد نسبت به حل آنها اقدام نمايند

  پژوهش :
هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد توزيع آب در بخش كشاورزي و نحوه وصول آب 

  .بهاء در محل زندگي و تحصيلي خود پژوهش كنند و نتايج را در كالس ارائه نمايند
ر مورد روش هاي انتقال آب از منابع مختلف تا هنرآموز از هنرجويان بخواهد د - 10

  .بحث و تبادل نظر كنند و سپس نتايج را در كالس ارائه دهند )مزرعه(زمين 
هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد انواع درجه هاي كانال هاي آبياري در مزارع  - 11

  .بحث و تبادل نظر كنند و سپس نتايج را در كالس ارائه نمايند
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   ،انواع منابع آب ،هاي موجود در منطقههنرآموز با بازديد از مزارع و گلخانه – 12
و  2و  1درجه (انواع كانال ها  ،انواع نهرها ،)هاي انتقال آب از منبع به زمين (مزرعهروش

شده به هنرجويان نشان دهند و هنرجويان نيز از كل مشاهدات و سواالت مطرح را )4و  3
گزارش كامل و جامعي تهيه نمايند و آنرا به هنرآموز  بازديد در و پاسخ هاي داده شده

  .تحويل نمايند
هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا بر اساس استانداردها نسبت به ساخت و احداث  – 13

كانال آب آبياري در واحد آموزشي خود بصورت هنرآموز از هنرجويان بخواهد عملي اقدام 
  .نمايد

ويان بخواهد در مورد عوامل موثر در تلفات آب در كشور بحث و هنرآموز از هنرج - 14
  .تبادل نظر كنند و سپس نتايج را در كالس ارائه نمايند

تا تعريفي از كارائي مصرف آب ارائه نمايند و سپس  از هنرجويان گروه ها بخواهيد - 15
و سپس با  از هر يك از گروه ها بخواهيد تعريف خود را در روي تابلوي كالس بنويسند

  .مناسب ترين تعريف را در روي تابلوي كالس بنويسيد ،حذف يا ادغام كلمات و عبارات
هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد كاهش تبخير آب از سطح مزرعه بحث و  - 16

  .تبادل نظر كنند
هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد اثرات وجود علف هاي هرز در جوي ها و  - 17

  .هاي آبياري بحث و تبادل نظر كنند و سپس نتايج را در كالس ارائه نمايند كانال
ها و هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد نحوه ترميم بند ها و نهرها و جوي - 18

  .هاي آباري بحث و تبادل نظر نمايند ونتايج را در كالس ارائه نمايندكانال
هاي جوي ها و كانال ،نهرها ،ه ترميم بندهاهنرآموز از هنرجويان بخواهد نسبت ب -  19

  .آبياري واحد آموزشي خود اقدام نمايند
هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد نكاتي كه بايد در حين بازديد از مزرعه و  - 20

بحث و تبادل نظر  ،بخصوص در مورد آب و نهرها و جوي ها و كانال ها مد نظر قرار گيرد
  .در كالس ارائه نمايندنتايج را  كنند و سپس

تا در مورد روش هاي آبياري بحث و تبادل نظر كنند  از هنرجويان گروه ها بخواهيد -  21
  .و سپس نتايج را در كالس ارائه دهند

هاي آبياري انواع روش ،هنر آموز محترم ضمن بازديد از مزارع و گلخانه هاي منطقه – 22
  .را براي هنرجويان تشريح كند
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 ،هاي آبياري (سنتي و تحت فشار و غيره)موز محترم پس از تشريح كليه روشهنر آ - 23
  .ويژگي ها و مزايا و فوايد هر يك از روش ها را براي هنرجويان تشريح نمايد

  : واكاري عنوان كار
   ف :ااهد

  ضرورت و فوايد واكاري را تشريح كند. – 1
  انهدام بقاياي خشك شده گياهان در زمين را انجام دهد. – 2
  زمان و روش هاي واكاري را شرح دهد. – 3
و نشاء مرغوب را تشريح  خصوصيات بذر خالص و مرغوب – 4

  كند.
  اهميت و نحوه انجام بوجاري بذور را تشريح كند. – 5
  قوه ناميه بذر را با آزمون جوانه زني تشخيص دهد.  – 6
  و روش هاي مختلف آماده سازي بذر را انجام دهد.مراحل  – 7
  اهميت ضد عفوني بذر را شرح دهد. – 8
  ضد عفوني كردن بذر را انجام دهد. – 9

  شكل دهي و آماده كردن بستر براي كشت مجدد را انجام دهد. – 10
  كاشت مجدد بذر براي سبز شدن را تشريح كند. – 11
  ه به محل جديد را انجام دهد.انتقال گياهان جديد از محل خزان – 12
  را انجام دهد. )مراقبت هاي الزم پس از واكاري (كاشت مجدد بذر و نشاء – 13
  در مورد لزوم انجام واكاري تدبر كند. – 14

  هاي قبلي مورد نياز هنر جويان :دانسته
هنرجويان قبل از شروع كار يا واحد يادگيري واكاري الزم است اطالعات زير را داشته 

  .باشند
  خشكه كاري و...) ،هيرم كاري ،خطي يا رديفكاري ،درهم(انواع كاشت  – 1
  زني بذر و رشد نشاء  آشنائي با عوامل مختلف جوانه – 2
  قوه ناميه بذر – 3
  قدرت ناميه – 4
  بافت خاك – 5
  آماده سازي بستر كاشت نحوه – 6

  ساعت كار
  ساعت  نوع

  8  نظري
  12  عملي
  20  جمع
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  واژه هاي كليدي :
 -تراكم بوته -بذور پوك -فصل سردسبزي هاي  - سبزي هاي فصل گرم - تنك كردن

 محل داغ آب

  خالصه محتوا:
مطالبي در خصوص  ،در واحد يادگيري واكاري در درس توليد و پرورش سبزي و صيفي

عوامل سبز نشدن بذور و نشاء ها مانند عوامل اقليمي و گياهي و جانوري و خاكي و 
  .آمده است زمان و روش هاي واكاري ،مكانيكي

  مواد مصرفي :
  بذور مختلف – 1
  نشاء هاي مختلف – 2

  : ابزا ر و تجهيزات
يا واحد يادگيري واكاري به شرح  ابزار و تجهيزات و ماشين هاي مورد نياز براي اين كار

  جدول ذيل مي باشد 

نام ابزار و تجهيزات و   رديف
 15تعداد براي   مشخصات فني  ماشين ها

  هنرجو
  15 استيل -معمولي بيلچه  1
  15 2ل ضد زنگ نمرهاستي بيل  2

  
  فضا :

 باشد.متر مربع زمين مي 50براي واكاري به روش دستي براي هر هنرجو حداقل نياز به 

  متر مربع زمين  2000براي واكاري به روش ماشيني براي هر هنرجو حداقل نياز به 
 باشد.مي

رجويان با براي آنكه هن آموزان گرامي مي توانند براي آموزش هاي عملي ودر ضمن هنر
كنندگان و و گلخانه هاي متعلق به توليد محيط واقعي كار نيز آشنا شوند از مزارع

هاي دهندگان بخش خصوصي سبزي وصيفي در امر آموزش ها بخصوص آموزشپرورش
 عملي استفاده نمايند.

ها يا بذور مورد نياز براي متر به عنوان محل نگهداري نشاء 3*4*5يك اتاق به اندازه 
 كاريوا
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  اجزاي بسته آموزشي : 

 ،فيلم آموزشي ،كتاب هنرجو ،كتاب هنرآموز ،اين كار يا واحد يادگيري شامل كتاب درسي
  باشد : عكس به شرح ذيل مي ،نرم افزار آموزشي

  فيلم :
  نحوه واكاري در مزارع و گلخانه ها – 1
  

  نرم افزار :
  عوامل مختلف موثر در واكاري – 1
  وسيله بذرعمليات واكاري ب – 2
  عمليات واكاري بوسيله نشاء -  3

  فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فني :
هنرآموزان ارجمند ابتدا كالس درس را با ياد و نام خداوند بخشنده و مهربان شروع  - 1

  نمايند.
براي آماده كردن و ايجاد انگيزه و ترغيب و همچنين مشاركت بيشتر هنرجويان در  - 2

  با روش هاي مختلف شامل : هنرآموزان مي توانند ،امر آموزش
  نمايش فيلمي از واكاري در مزارع و گلخانه ها –الف 
   اي كه در حال واكاريهنرجويان به اتفاق هنرآموز در مزرعه يا گلخانه حضور –ب 
  .باشندمي
  .نشان دادن عكس ها يا پوستر هايي –ج 
  طرح سئواالتي مانند : –د 

 چه مي شود؟ ،ي انجام نشوداگر عمليات واكار

 چرا بايد واكاري كرد؟

 كدامند؟ ،عواملي كه باعث واكاري مي شوند

  طرح مسايل و مشكالتي مانند: -ه 
 آيا مي دانيد در صورت عدم اجراي واكاري چه مشكل اقتصادي اتفاق مي افتد؟

 د مي آورد؟آيا مي دانيد ضعف قوه ناميه بذر چه مسايل و مشكالتي را از نظر واكاري بوجو
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يا هر روش ديگري كه توجه هنرجويان را به موضوع آموزش بيشتر جلب نمايد و آنها را 
مشاركت بيشتر آماده كند و در نتيجه ياد گيري بيشتري صورت  و براي بحث و گفتگو

   .آغاز نمائيد ،گيرد
  
ي از سپس هنرجويان را به چند گروه تقسيم نماييد و ازهر گروه بخواهيد تا تعريف - 3

واكاري ارايه دهند و سپس كليه تعريف ها را روي تابلوي كالس درس بنويسيد. و از 
هنرجويان بخواهيد يا مناسب ترين تعريف را انتخاب نمايند يا اينكه با حذف و ادغام 

  كلمات يا عبارات كامل ترين و درست ترين تعريف از علف هرز را در روي تابلو بنويسند.
  .نرجويان بخواهيد كه در مورد خسارات عدم اجراي واكاري تدبر كننداز هر گروه ازه – 4
خسارات عدم اجراي واكاري را كه توسط هنرجويان هر گروه مطرح مي شود ؛ در  – 5

روي تابلوي كالس بنويسيد وازهر گروه پيشنهاد دهنده بخواهيد در مورد آن توضيح دهد 
  نها را روي تابلوي كالس درس بنويسيد.و در پايان جمع بندي مطالب را انجام داده و آ

بخواهيد در خصوص فوايد واكاري تدبر كنند و براي هر فايده  از هنرجويان هر گروه – 6
  توضيحي دهند و در پايان كليه فوايد واكاري را در روي تابلوي كالس بنويسيد.

آنها بحث  گروه ها بخواهيد در مورد ضرورت واكاري با توجه به خسارتاز هنرجويان  – 7
  و تبادل نظر كنند و نتايج آنرا در روي تابلوي كالس درس بنويسيد.

  
  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :

 ،هنرآموز از طريق عكس و فيلم و هم چنين بازديد از مزارع مختلف كشت سبزي و صيفي
بخواهد  به هنرجويان نشان دهد و از آنها ناشي از عدم اجراي واكاري را و خسارات واكاري
 باره اين موضوع تدبر كنند.تا در

هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد عوامل سبز نشدن بذور در خاك بحث و تبادل نظر 
 كنند و سپس هريك ازعوامل موثر در اين مورد را براي هنجويان تشريح نمايد.

و تبادل هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد عوامل سبز نشدن نشاء ها در خاك بحث 
 نظر كنند و سپس هريك ازعوامل موثر در اين مورد را براي هنجويان تشريح نمايد.

ها عوامل موثر در سبز نشدن بذور و نشا اثر هر يك از ،براي فهم بيشتر هنرجويان هنرآموز
عوامل خاكي و عومل مكانيكي را  ،عوامل جانوري ،عوامل گياهي ،را شامل عوامل اقليمي

 تشريح نمايد. براي هنرجويان
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مزارع سبزي و صيفي واحد  هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا با بررسي ميداني در -  5

در صورت خالي بودن بعضي از قسمت هاي مزرعه از بذر و نشاء نسبت به  آموزشي خود و
  .واكاري اقدام نمايند

نظر كنند و  هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا در مورد زمان واكاري بحث و تبادل - 6
  نتيجه را در كالس ارائه دهند.

هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا در مورد روش هاي واكاري بحث و تبادل نظر كنند و  -7
  نتيجه را در كالس ارائه دهند.

  
  

  
  

   تنك كار :عنوان
  اهداف :

  .دضرورت تنك كردن را شرح ده – 1
ها را عوامل موثر در ايجاد تراكم بيش از حد مطلوب بوته – 2

  .شرح دهد
را  )اندازه بوته و غيره ،تعداد برگ بوته(مراحل رشد گياه  – 3

  .بررسي كند
  .زمان مناسب تنك كردن بر اساس مراحل رشدي گياه در مزرعه را انتخاب نمايد – 4

  ساعت كار
  ساعت  نوع

  8  نظري
  12  عملي
  20  جمع

مزارع سبزي و صيفي ضمن هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا با بررسي ميداني در
مشخص نياز مزارع را به واكاري ، مشخص كردن داليل سبز نشدن بذور يا نشاء ها

  .كنند و گزارش مربوطه را تحويل نمايند

بذر ) در مزرعه واحد (هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا نسبت به اجراي عملي واكاري 
 آموزشي اقدام نمايد.

نشاء ) در مزرعه (هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا نسبت به اجراي عملي واكاري 
 ام نمايد.واحد آموزشي اقد

 فعاليت عملي

 فعاليت عملي

 فعاليت عملي
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اي مورد نياز تنك كردن را انجام هگذاري محلشناسائي و مشخص كردن و عالمت – 5
  .دهد

  .هاي تنك كننده را شرح دهدكاربرد ماشين - 6
   .هاي تنك كردن را انجام دهدانواع روش – 7
 ،اقدامات پس از تنك كردن مانند اصالح مسيرهاي آب و شيوه هاي آبياري (زمان – 8

  .را انجام دهد )تعداد دفعات و غيره ،مدت
  .ت تنك را بررسي نمايدنتايج انجام عمليا – 9

  دانسته هاي قبلي مورد نياز هنرجويان :
دانه يا بذر آشنائي داشته  ،گل ،برگ ،ساقه ،با اندام هاي مختلف گياه شامل ريشه – 1

  .باشد
  .قوه ناميه بذر را بداند – 2
  .با كوتيلودون هاي گياهي آشنايي داشته باشند – 3
دهي دهي و بذرگل ،دهيساقه ،دهيريشه ،مراحل رشد گياهان شامل سبز شدن بذر – 4

  .را بداند
فواصل استاندارد بوته هاي گياهان مختلف در واحد سطح را از نظر فواصل بين دو  – 5

  .بوته در يك رديف و فواصل رديف ها را بداند
  .محاسبات رياضي شامل تناسب مستقيم و غير مستقيم را بداند – 6
  .درصد آشنائي داشته باشد ،مل مساحتبا واحدهاي اندازه گيري شا – 7
  .با نكات ايمني و بهداشتي آشنائي داشته باشد – 8
 .گاورو بودن زمين را بداند – 9

كپه ايي و غيره را  ،روش هاي مختلف كاشت از جمله كاشت دستي و ماشيني – 10
  .بداند
  .با بذرهاي مونوژرم و پلي ژرم آشنا باشد - 11

  واژه هاي كليدي :
ها سبزي(ها عوامل موثر بر تراكم بوته-ارقام پر رشد و كم رشد-وته در واحد سطحتراكم ب

تعداد بذر استاندارد سبزي ها و صيفي ها جهت كشت در -در واحد سطح  )هاو صيفي
نمو نه برداري -عوامل موثر در ايجاد تراكم بيش از حد مطلوب در واحد سطح-واحد سطح

 تنك گل و ميوه-ر واحد سطحتصادفي براي تشخيص ميزان تراكم د

  خالصه محتوا :
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مطالبي در مورد تراكم  ،در واحد يادگيري تنك در درس توليد و پرورش سبزي و صيفي
علت  ،محاسبه تعداد بذر الزم در واحد سطح ،بوته در واحد سطح و عوامل موثر بر تراكم

 ،واحد سطحعوامل موثر در ايجاد تراكم بيش از حد مطلوب بوته ها در  ،تنك كردن
روش هاي تنك كرد ن شامل تنك دستي و  ،ضرورت و فوايد و زمان مناسب تنك كردن

  .تنك گل و ميوه آمده است ،مكانيزه
  ابزار و تجهيزات و ماشين ها :

يا واحد يادگيري تنك به  )TASKابزار و تجهيزات و ماشين هاي مورد نياز براي كار (
  شرح جدول زير مي باشد :

 15تعداد براي 
 هنرجو

نام ابزار و تجهيزات   مشخصات فني
 و ماشين ها

 رديف

 1 بيلچه باغباني دسته چوبي 15عدد

 2 چاقو استيل باغباني عدد      15 

 3 قيچي )باغباني(مهمولي هرس عدد     15 

 4 ماشين تنك كن دنباله بند دستگاه     1

چهار محرك كمرشكن با4 دستگاه    1
 درتقر اسب بخا 35حدود

 5 تراكتور باغي

 6 بيل 2استيل ضد زنگ نمره عدد      15
 7 فوكا دسته بلند عدد       15

 8 فوكا دسته كوتاه عدد     15 
 9 فرقون معمنولي  عدد      5 

    
  فضا :

 متر مربع زمين 50براي تنك كردن به روش دستي براي هر هنرجو حداقل نياز به  - 1  
  .مي باشد

متر مربع  2000براي هر هنرجو حداقل نياز به  براي تنك كردن به روش ماشيني  -  2  
  .زمين مي باشد

متر مربع زمين يا گلخانه  10براي تنك گل و ميوه براي هر هنرجو حداقل نياز به  – 3
   .مي باشد
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در ضمن هنرآموزان گرامي براي آموزش هاي عملي و براي آنكه هنرجويان با محيط  – 4
كار نيز آشنا شوند مي توانند از مزارع و گلخانه هاي متعلق به توليد كنندگان و  واقعي

  .بخش خصوصي سبزي و صيفي در امر آموزش ها استفاده كنند پرورش دهندگان
   

  اجزاي بسته آموزشي :
فيلم  ،كتاب هنرجو ،كتاب هنرآموز ،يا واحد يادگيري شامل كتاب درسي )Task(اين كار 
  عكس و پوستر به شرح ذيل مي باشد : ،زار آموزشينرم اف ،آموزشي

  فيلم :
نحوه  - 2 نحوه نمونه برداري براي تعيين ميزان درصد تراكم بوته در واحد سطح - 1

مزارع مختلف با  -  4   ها بوسيله ماشيننحوه تنك بوته - 3   ها به روش دستيتنك بوته
تنك  - 6  ر تراكم بوته در واحد سطحعوامل موثر د -  5  هاي مختلف و مقايسه آنهاتراكم

  گل و ميوه
  نرم افزار : 

نحوه تنك بوته ها با ابزار  - 2 مزارع مختلف با تراكم هاي مختلف و مقايسه آنها - 1
  ابزار و تجهيزات و ماشين هاي تنك كننده – 3 دستي

  عكس و پوستر :
زات و ماشين هاي شكل ابزار و تجهي – 2 شكل مزارع مختلف با تراكم هاي مختلف – 1

  تنك كننده
  فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فني :

هنرآموزان ارجمند ابتدا كالس درس را با ياد و نام خداوند بخشنده و مهربان شروع  - 1
  نمايند.

براي آماده كردن و ايجاد انگيزه و ترغيب و همچنين مشاركت بيشتر هنرجويان در  - 2
  با روش هاي مختلف شامل : توانندهنرآموزان مي  ،امر آموزش

نمايش فيلمي از تراكم بيش از حد مطلوب در واحد سطح يا فيلمي از تنك كردن  –الف 
  بوته ها 

  بازديد از مزارع مختلف با تراكم هاي مختلف و مقايسه آنها –ب 
  نشان دادن عكس ها يا پوسترها –ج 
  طرح سئواالتي مانند : –د 
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شاء باعث افزايش محصول مي كند و آيا محصول توليد شده آيا كاشت متراكم بذر يا ن
 داراي كيفيت مطلوبي مي باشد؟

 چرا بايد مزرعه را تنك كرد؟

 اگر مزرعه را تنك نكنيم چه مي شود؟

 چه عواملي در تنك كردن مزرعه موثر مي باشند؟

  طرح مسائل و مشكالتي مانند : –م  
 ورز وارد مي آورد؟آيا مي دانيد تنك نكردن چه خساراتي به كشا

 اگر مزرعه تنك نشود چه مشكالتي براي توليد كننده بوجود مي آيد؟

يا هر روش ديگري كه توجه هنرجويان را به موضوع آموزش بيشتر جلب نمايد و آنها را 
مشاركت بيشتر آماده كند و در نتيجه ياد گيري بيشتري صورت  و براي بحث و گفتگو

   .آغاز نمائيد ،گيرد
س هنرجويان را به چند گروه تقسيم نماييد و ازهر گروه بخواهيد تا در مورد سپ - 3

تراكم و عوامل موثر در ايجاد تراكم بحث و تبادل نظر كنند و سپس از يكي از هنر جويان 
بخواهيد كه نتيجه بحث و تبادل نظرها را در كالس درس توضيح داده و خالصه  هر گروه

بنويسد و از ساير گروه ها بخواهيد در مورد آنها بحث آنرا بر روي تابلوي كالس درس 
كنند و در نهايت عبارات و جمالت در ست را براي يادداشت برداري هنر جويان در روي 

 .تابلو بنويسيد

طول دوره رويش  ،نوع رقم ،حجم بوته(در مورد هريك از عوامل موثر در ايجاد تراكم  – 4
عمليات مديريتي در  ،وضعيت حاصلخيزي خاك ،زمان و روش كاشت ،نحوه آبياري ،گياه

ابتدا از هنرجويان سئوال كنيد و پس از  )ميزان دريافت نور ،استفاده از قيم ،مزرعه
توضيحات آنها نسبت به شرح هر يك به طور مشروح اقدام نمائيد و با بازديد از مزارع و 

  .هنرجويان نشان دهيدرا به طور عملي نيز به  گلخانه ها عوامل موثر در ايجاد تراكم
نحوه محاسبه تعداد بوته در واحد سطح را با توجه به فاصله رديف ها و فاصله بوته ها  – 5

را توضيح داده و براي فهم بيشتر هنرجويان فاصله رديف ها و فاصله بوته ها  در هر رديف
تعداد  در هر رديف چند سبزي و صيفي را براي هنرجويان ارائه داده و از آنها بخواهيد

و در پايان محاسبات هر  ،بوته ها در واحد سطح براي هر يك از آن ها را محاسبه كنند
  .يك از آن ها را مشاهده و به رفع اشكال آن ها بپردازيد

صيفي  5سبزي و  5از هنرجويان بخواهيد حداقل تعداد بوته در واحد سطح حداقل  – 6
   .نمايندرا پس از كالس درس مشخص و در جلسه بعد تحويل 



      

98 

از هنرجويان بخواهيد ضمن بازديد از مزارع مختلف در منطقه تحصيلي و زندگي  - 7
در   بررسي نمايند كه كشاورزان به چه داليلي بذر بيشتري نسبت به حد استاندارد ،خود

    زمين مي كارند و سپس گزارش مربوطه را در كالس ارايه دهند.
ك كردن سبزي و صيفي بحث و تبادل نظر از هر گروه بخواهيد در مورد علت تن –8

هر گروه نتايج بحث و تبادل نظر خود را در كالس درس ارائه  نمايند و سپس نماينده
  .نمايند و در پايان جمع بندي مطالب در روي تابلوي كالس درس نوشته شود

از هنرجويان بپرسيد براي تنك كردن بوته ها در مزرعه از نظر نوع و رشد گياه و  – 9
مناسب ترين چه زماني است و سپس پاسخ هاي آنها را جمع بندي  ،شرايط خاك و غيره

  .و روي تابلوي كالس درس بنويسيد
تراكم بيش از حد مطلوب و غير  ايجاد از هنرجويان بخواهيد پژوهش كنند كه – 10

در كشت سبزي ها و صيفي ها در منطقه تحصيلي و زندگي خود به دليل كدام  استاند ارد
  .وامل است و گزارش مربوطه را در كالس درس ارائه دهندع

از هنرجويان بخواهيد در مورد علت تنك كردن تدبر كنند و سپس نظرات خود را  – 11
  در كالس درس ارايه دهند.

از هنرجويان بخواهيد در مورد ضرورت تنك كردن تدبر كنند و سپس نظرات خود  - 12
  را در كالس درس ارايه دهند.

استفاده (از گروه هاي تشكيل شده در كالس بخواهيد در مورد فوايد تنك كردن  – 13
متناسب كردن  ،مناسب كردن هوا و تهويه در منطقه رشد و نمو گياهان ،بهينه از نور

 ،حداكثر استفاده از امكانات موثر در رشد ،كاهش رقابت بين بوته ها ،ميزان رطوبت
بحث و تبادل نظر كنند و سپس از نماينده هر  سهولت در ساير عمليات داشت و برداشت

گروه بخواهيد نتايج را در كالس ارايه نمايند و در پايان هر يك از فوايد تنك كردن را 
  .براي هنرجويان شرح دهيد

با قرار دادن چند گلدان از يك نوع گياه در  هنر جويان بخواهيد پژوهش كنند كه از - 14
چه تغيراتي در گياهان بوجود مي آيد و بدينوسيله  ،تابسايه و نور مستقيم آف ،تاريكي

 ،اثرات نور را بر روي گياه مشاهده و تغييرات و نحوه رشد ونمو هر گلدان را ضمن مشاهده
  يادداشت و گزارش مربوطه را در كالس درس ارائه دهند.

سي برر ،هنرجويان ضمن بازديد از مزارع مختلف در منطقه تحصيلي و زندگي خود  -  15
كارند نمايند كه كشاورزان به چه داليلي بذر بيشتري نسبت به حد استاندارد در زمين مي

    و سپس گزارش مربوطه را در كالس ارايه دهند.
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از هنر جويان بخواهيد درباره دو مزرعه تنك شده و نشده از نظر عملكرد محصول  -16
زارش مربوطه را به هنرآموز ارايه و گ مقايسه پژوهش نمايند و آنها را با هم )(كمي و كيفي

  .دهند
هنرآموز يك كرت و يا يك قسمت از مزرعه واحد آموزشي را بدون تنك باقي گذارد  - 17

و از هنرجويان بخواهيد مزرعه تنك نشده را با ساير كرت ها و يا قسمت هاي مزرعه كه 
 .بوته هاي آن تنك شده اند مقايسه نمايند

هنرجويان را به مزرعه  ،يين مناطق پر تراكم بوته در مزرعهپس از آموزش نحوه تع – 18
برده تا آنها عمليات مربوطه را انجام دهند و از آنها بخواهيد نظر خود را در مورد نياز 

  مزرعه مورد بازديد به تنك را بگويند.
سبزي و صيفي را در  5از هنر جويان بخواهيد فواصل بين بوته ها و رديف ها در  –19

  .در كالس درس ارايه دهند بررسي و گزارش مربوطه را تحصيلي يا زندگي خودمنطقه 
از نظر فاصله بين (در فواصل استاندارد  هنرآموز فوايد كشت سبزي ها و صيفي ها -

 .را براي هنرجويان شرح دهد )بين بوته ها در يك رديف ها و فواصلرديف

مقدار بيش از حد   به كشت بذر بههنرجويان عوامل ناخواسته و آگاهانه اي كه منجر  -
و  مي شود را در منطقه تحصيلي و زندگي خود بررسي در مزرعه مطلوب و استاندارد

 .نتايج انرا به هنرآموز گزارش نمايد

در حد مطلوب  و و استاندارد براي كشت دقيق ها و اقداماتي كه بايدهنرآموز روش - 22
 .بذور رعايت شود را براي هنرجويان شرح دهد

و تعداد و  هنرآموز شرايط و عوامل موثر تعيين كننده در زمان مناسب تنك كردن - 23
 .دفعات آن را براي هنرجويان شرح دهد

هنرجويان در منطقه تحصيلي و زندگي خود پژوهش نمايند كه كشاورزان در چه  - 24
ن زمان يا زمان هايي و در چه مرحله ايي از رشد سبزي يا صيفي نسبت به تنك كرد

 .نمايند و سپس گزارش خود را در كالس درس ارائه نماييداقدام مي

از هر گروه بخواهيد در مورد روش هاي تنك كردن سبزي ها و صيفي ها بحث و  –25
تبادل نظر كنند و سپس در پايان از يكي از هنرجويان هر گروه بخواهيد نتايج را در 

 .كالس درس ارائه دهد

چه تاثيري در نحوه تنك  )عميق يد نوع ريشه (سطحي وبه هنرجويان توضيح ده –26
 .دستي دارد
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كاربرد هر يك را به  ،ضمن نشان دادن ابزار و وسايل دستي مربوط به تنك كردن –27
 .هنر جويان توضيح دهيد

نرم افزار و همچنين بصورت عملي در  ،نحوه تنك كردن دستي را بوسيله فيلم –28
 .وصي آموزش دهيدمزرعه آموزشي يا مزارع بخش خص

هنرآموز در خصوص رعايت حفظ محيط زيست در زمان تنك كردن نكاتي را براي  -
 .هنرجويان مطرح نمايد و از آنها بخواهد به ساير نكات مربوطه اشاره نمايند

هنرآموز از هنرجويان بخواهد كه بطور مرتب از مزرعه بازديد كنند و مراحل مختلف  -
برگي شدن بوته ها بمنظور تنك كردن  6انه زني تا قبل از رشد گياه را از مرحله جو

 .مزرعه گزارش نمايند

 ها وهاي مربوط به تنك كردن بوتهكليه دادهي بندآوري و جمعهنر جويان پس از جمع -
  .پس از مشورت با يكديگر زمان مناسب تنك كردن را به هنرآموز گزارش دهند

ردن دستي در مزرعه واحد آموزشي مطابق با از هنرجويان بخواهيد نسبت به تنك ك –
 .اقدام نمايند ،مراحل مربوطه كه در فعاليت عملي كتاب درسي آورده شده است

از هنرجويان بخواهيد در طول عمليات تنك كردن كليه نكات ايمني و بهداشتي را  –
 .رعايت نمايند

صيفي  5سبزي و  5هاي از هنرجويان بخواهيد در مورد فاصله بوته ها و بين رديف –
 .پژوهش كرده و مناسب ترين فواصل را در جدولي در كالس درس ارائه دهند

از هنرجويان بخواهيد در مورد ماشين هاي تنك كننده بحث و تبادل نظر كنند و در  –
 .پايان نتايج بدست آمده را در كالس درس توضيح دهند

 ،ي ماشين هاي تنك كنندههنرآموز ضمن نشان دادن فيلم و نرم افزار و شكل ها –
كاربرد آنها را بصورت عملي براي هنرجويان نمايش دهد و در پايان هنرجويان زير نظر 
هنرآموز و با رعايت نكات ايمني و بهداشتي نسبت به تنك كردن بخشي از مزرعه واحد 

 آموزشي با ماشين اقدام نمايند.

 هاي بوته ها را تنك كرد.ها يا ميوه هنرآموز از هنرجويان بپرسند به چه داليلي بايد گل -

هاي بوته ها را هنرآموز داليل تنك كردن گل ها و ميوه ،هاي هنرجويانپس از پاسخ -
 .بطور كامل شرح دهد

  ها و هنرآموز در مزرعه واحد آموزشي يا مزارع بخش خصوصي نسبت به تنك گل -
 .ها اقدام نمايدميوه
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عايت نكات ايمني و بهداشتي نسبت به تنك گل ها و هنرجويان زير نظر هنرآموز با ر -
 .ميوه ها اقدام نمايند

  سبزي ها  سفيد كردن :عنوان كار
  : اهداف

  بر اساس اهداف توانمند سازي عبارتند از :اهداف اين كار 
  .ضرورت سفيد كردن سبزيها را تشريح كند

   .دن را شرح دهداثرات سفيد كر
گل در  دمبرگ و ،زمان مناسب سفيد كردن از نظر رشد ساقه

  .سبزيها را تعيين نمايد
قطعات  –خاك دادن پاي بوته (نحوه صحيح سفيدكردن سبزيها 

   .را تشريح كند )بستن برگ و غيره –اتاق تاريك  –لوله سفالي  –كاغذ كدر  –تخته 
  .را انتخاب كند بتواند ابزار و وسايل مناسب سفيد كردن

 .با روش هاي مختلف انجام دهد سفيد كردن انواع سبزي ها را

  
  دانسته هاي قبلي مورد نياز هنر جويان :

الزم است اطالعات  يا واحد يادگيري سبزي و صيفي )Taskهنرجويان قبل از شروع كار (
  .زير را داشته باشند

   .. آشنايي داشته باشند..گل و ،برگ ،ساقه ،با اندام هاي مختلف گياه شامل ريشه – 1
با خاك دهي پاي بوته  – 3  ..).دو ساله و –يك ساله (شناخت طول دوره رشد  – 2

   را بدانند. )...گل دهي و ،مراحل رشد گياهان ساقه دهي – 4 آشنايي داشته باشند.
  .بافت هاي گياهي را بشناسد -  5

  واژه هاي كليدي :
 ريزوم-كلسترول- كوش-گاري سبزي يا صيفيماند-شاسي-فتوسنتز– اتيوله كردن

  خالصه محتوا:
مطالبي در  ،در واحد يادگيري سفيد كردن در درس توليد و پرورش سبزي و صيفي

روش هاي سفيد كردن  ،زمان سفيد كردن ،اثر سفيد كردن ،خصوص ضرورت سفيد كردن
  .و سفيد كردن تعدادي از سبزي ها آمده است

  ساعت كار
  ساعت  نوع

  6  نظري
  9  عملي
  15  جمع
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  مواد مصرفي :
    گلدان – 7ريسمان – 6كش – 5پارچه يا گوني  – 4روزنامه  – 3مقوا – 2تخته  – 1
  قوطي يا كارتن – 8

  : ابزا ر و تجهيزات
به شرح  ) يا واحد يادگيري سفيد كردنTaskابزار و تجهيزات مورد نياز براي اين كار (

  ذيل مي باشد :

نام ابزار و تجهيزات و   رديف
 15تعداد براي   مشخصات فني  ماشين ها

  رجوهن
 15 استيل - معمولي بيلچه  1
 15 2استيل ضد زنگ نمره بيل  2
 15  قيچي  3

  فضا :
  متر مربع زمين  50به روش دستي براي هر هنرجو حداقل نياز به  براي سفيد كردن

 باشد.مي

متر مربع زمين  2000براي سفيد كردن به روش ماشيني براي هر هنرجو حداقل نياز به 
 مي باشد.

آموزان گرامي مي توانند براي آموزش هاي عملي وبراي آنكه هنرجويان با  در ضمن هنر
و گلخانه هاي متعلق به توليد كنندگان و  محيط واقعي كار نيز آشنا شوند از مزارع

پرورش دهندگان بخش خصوصي سبزي وصيفي در امر آموزش ها بخصوص آموزش هاي 
 عملي استفاده نمايند.

تر به عنوان انبار و يا براي ايجاد فضايي تاريك به منظور م 3*4*5يك اتاق به اندازه 
 .پرورش بعضي از سبزي ها

  اجزاي بسته آموزشي :
فيلم  ،كتاب هنرجو ،كتاب هنرآموز ،اين كار يا واحد ياد گيري شامل كتاب درسي

  باشد : عكس به شرح ذيل مي ،نرم افزار آموزشي ،آموزشي
  فيلم :

  سفيد كردن سبزي ها  – 1
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  فزار :نرم ا
مراحل سفيد كردن  – 2 .شكل و اندام هاي سبزي هايي كه آنها را سفيد مي كنند – 1

  تعدادي از سبزي ها
  فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فني :

هنرآموزان ارجمند ابتدا كالس درس را با ياد و نام خداوند بخشنده و مهربان شروع  - 1
  نمايند.

انگيزه و ترغيب و همچنين مشاركت بيشتر هنرجويان در  براي آماده كردن و ايجاد - 2
  با روش هاي مختلف شامل : هنرآموزان مي توانند ،امر آموزش

  نمايش فيلمي از سبزي ها و نحوه سفيد كردن آنها  –الف 
حضور هنرجويان به اتفاق هنرآموز در مزرعه يا گلخانه اي كه در حال سفيد كردن  –ب 

  .سبزي ها مي باشد
  شان دادن عكس ها يا پوستر هايين –ج 
  مانند: طرح سواالتي -د 

 چرا بايد بعضي از سبزي ها را سفيد كرد ؟

 سفيد كردن چه اثراتي بر روي گياهان دارد ؟

 سفيد كردن چه تاثيراتي در فروش محصوالت دارد ؟

  و يا با طرح مسايل و مشكالتي مانند:
 ي در فروش آنها اتفاق مي افتد ؟چه تاثير ،اگر بعضي از سبزي ها را سفيد نكنند

يا هر روش ديگري كه توجه هنرجويان را به موضوع آموزش بيشتر جلب نمايد و آنها را 
مشاركت بيشتر آماده كند و در نتيجه ياد گيري بيشتري صورت  و براي بحث و گفتگو

   .آغاز نمائيد ،گيرد
وه بخواهيد تا در مورد سپس هنرجويان را به چند گروه تقسيم نماييد و ازهر گر - 3

بحث و تبادل نظر نمايند و سپس نظرات يا جمع  ،مسائل و موضوعاتي كه مطرح مي شود
بندي مطالب را روي تابلوي كالس درس بنويسيد. و از هنرجويان بخواهيد يا مناسب 
ترين عبارات را انتخاب نمايند يا اينكه با حذف و ادغام كلمات يا عبارات كامل ترين و 

  را در روي تابلو بنويسند. مرتبط با سفيد كردن ترين مطالب درست
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  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :
هنرآموز از طريق عكس و فيلم و هم چنين بازديد از مزارع مختلف كشت سبزي نحوه 

را به هنرجويان نشان دهد و از آنها بخواهد تا در مورد بعضي از سبزي ها  سفيد كردن
 بحث و گفتگو كنند.  ضرورت سفيد كردن

بخواهيد تا در خصوص اثرات سفيد كردن بعضي از سبزي ها تدبر و  از هنرجويان هر گروه
 .بحث و تبادل نظر كنند و سپس نظرات خود را در كالس ارائه نمايند

  هنرآموز پس از ارائه مطالب در مورد ضرورت و اثرات سفيد كردن توسط هنرجويان 
 .و جمع بندي مطالب اقدام نمايدتواند نسبت به تكميل مي

بخواهيد در خصوص زمان سفيد كردن بعضي از سبزي ها تدبر و  از هنرجويان هر گروه
  .بحث و تبادل نظر و نظرات خود را در كالس ارائه نمايند

هنرآموز پس از ارائه مطالب توسط هنرجويان مي تواند نسبت به تكميل و جمع بندي 
 .مطالب اقدام نمايد

  
  
  

هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا آنها نسبت به تهيه گزارشي از تفاوت بين دو حالت 
يا مصرف  استقبال مردم ،قيمت ،يك سبزي سفيد شده و نشده از نظر ماندگاري

و طعم در منطقه تحصيلي يا زندگي خود اقدام نمايند و نتايج را در حداقل  كنندگان
  .كنند دقيقه بيان 5

هنرآموز از هنرجويان هر گروه بخواهد در مورد روش هاي مختلف سفيد كردن 
  .بعضي از سبزي ها بحث و تبادل نظر كنند و سپس نتايج را در كالس ارائه نمايند

 ،هنرآموز پس از ارائه مطالب هنرجويان در خصوص روش هاي سفيد كردن سبزي ها
خاك دهي (مل : پوشاندن با خاك نسبت به شرح روش هاي مختلف سفيد كردن شا

استفاده از روزنامه يا مقوا و سفيد  ،كشت در تاريكي ،استفاده از تخته الوار ،پاي بوته )
 .كردن در انبار اقدام نمايد

 فعاليت عملي
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  توجه : 

از هنرجويان بخواهيد در كليه مراحل سفيد كردن سبزي ها نكات ايمني و بهداشتي را 
  .رعايت نمايند

  

  عنوان كار: سله شكني
  اهداف:

  را تشريح كند. ضرورت سله شكني -1
    زمان مناسب سله شكني را تشريح كند. -2
  رد ابزار و وسايل سله شكني را تشريح كند.كارب -  3
  روش هاي سله شكني (دستي، ماشيني) را تشريح كند. – 4
  عمليات سله شكني را به روش دستي انجام دهد. -  5
  عمليات سله شكني را به روش ماشيني انجام دهد. - 6
 اثرات سله شكني خاك را بررسي كند. – 7

 
  ن :دانسته هاي قبلي مورد نياز هنر جويا

هنرجويان قبل از شروع كار يا واحد يادگيري سله شكني الزم است اطالعات زير را داشته 
  باشند.

  شناخت انواع مختلف بافت خاك – 1
  شناخت جنس خاك – 2
  شناخت مواد آلي خاك – 3
  نشتي، غرقابي، تحت فشار و...)(آشنايي با روشهاي مختلف آبياري  – 4
  امل موثر در نفوذ پذيري خاكآشنايي با نفوذ پذيري و عو – 5
  آشنايي با اصالح خاك – 6

  ساعت كار
  ساعت  نوع

  8  نظري
  12  عملي
  20  جمع

هنرآموز پس از آموزش هاي نظري و عملي از هنرجويان بخواهد نسبت به سفيد 
 .مختلف اقدام نمايندكردن تعدادي از سبزي ها با روش هاي 

 فعاليت عملي
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  واژه هاي كليدي :

كلوئيدهاي -خاك سنگين، خاك سبك-چسبندگي ذرات رس-فشردگي و تراكم خاك
 FCظرفيت زراعي يا -كود كمپوست-خشكه كاري- هيرم كاري- آلي

  خالصه محتوا:
، مطالبي در واحد يادگيري سله شكني در درس توليد و پرورش سبزي و صيفيدر 

خصوص اصطالح سله، داليل سله بستن، مضرات سله بستن، روش هاي جلوگيري و 
روش دستي، روش مكانيزه، اثرات  : پيشگيري از سله بستن، روش هاي سله شكني شامل

 سله شكني، مطالبي آمده است.

  مواد مصرفي :
   رگ يا سبزكود ب – 5كود حيواني  – 4انواع مواد معدني  – 3آب  – 2خاك رس  – 1
  شن و ماسه – 7 كود كمپوست – 6 

  ابزا ر و تجهيزات :
مورد نياز براي اين كار يا واحد يادگيري سله شكني به  ابزار و تجهيزات و ماشين هاي

  مي باشد : صفحه بعدشرح جدول 
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  فضا :

  متر مربع زمين  50شكني به روش دستي براي هر هنرجو حداقل نياز به براي سله
 باشد.مي

متر مربع زمين  2000براي سله شكني به روش ماشيني براي هر هنرجو حداقل نياز به 
 باشد.مي

عملي وبراي آنكه هنرجويان با  در ضمن هنر آموزان گرامي مي توانند براي آموزش هاي
محيط واقعي كار نيز آشنا شوند از مزارع و گلخانه هاي متعلق به توليد كنندگان و 

هاي پرورش دهندگان بخش خصوصي سبزي وصيفي در امر آموزش ها بخصوص آموزش
 عملي استفاده نمايند.

آزمايش مندرج در متر به عنوان محل انجام عمليات مربوط به  3*4*5يك اتاق به اندازه 
 كتاب درسي

  : ياجزاي بسته آموزش
اين كار يا واحد ياد گيري شامل كتاب درسي، كتاب هنرآموز، كتاب هنرجو، فيلم 

  باشد :عكس به شرح ذيل مي ،نرم افزار آموزشي ،آموزشي

نام ابزار و تجهيزات و   رديف
  ماشين ها

 15تعداد براي   مشخصات فني 
  هنرجو

  15  يلاست -معمولي  بيلچه  1
  15  2استيل ضد زنگ نمره   بيل  2
معمولي دسته  –اره اي   شفره  3

  چوبي 
15  

  15  دسته بلند  )فوكا(كج بيل   4
  15  دسته كوتاه   )فوكا(كج بيل   5
  15  فلزي  –چوبي   كلوخ خرد كن  6
  1  چيزل)(استاندارد  پنجه غازي  7
  1  دنباله بند   چنگك هاي گردان  8
  1  استاندارد   گاو آهن قلمي  9

  1  نشس فورگوسون  285  تراكتور  10
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  فيلم :
  تاثير روشهاي مختلف آبياري در سله بستن خاك ها  – 2سله بستن خاك مزارع  – 1
  عمليات سله شكني به روش مكانيزه - 4ليات سله شكني به روش دستي عم – 3 

  نرم افزار :
ابزار و وسايل و تجهيزات و  - 2داليل مختلف تشكيل سله و سله بستن در خاك ها  – 1

  مضرات سله بستن خاك – 3ماشين هاي مرتبط با سله شكني 
  عكس :

  له شكنتصاوير ماشين هاي س– 2تصاوير خاك هاي سله بسته  -  1
  فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فني :

هنرآموزان ارجمند ابتدا كالس درس را با ياد و نام خداوند بخشنده و مهربان شروع  - 1
  نمايند.

براي آماده كردن و ايجاد انگيزه و ترغيب و همچنين مشاركت بيشتر هنرجويان در  - 2
  ختلف شامل :امر آموزش، هنرآموزان مي توانند با روش هاي م

  نمايش فيلمي از سله بستن در خاك ها و نحوه خسارات آنها در مزارع  –الف
  حضورهنرجويان به اتفاق هنرآموز در مزرعه كه داراي سله مي باشد.  - ب 
  نشان دادن عكس ها يا پوستر هايي.  –ج 
  طرح سئواالتي مانند : –د 

 صيفي مي شود؟ سله بستن باعث چه ضررهايي در توليد و پرورش سبزي و

  سله بستن در چه نوع از خاك ها بيشتر اتفاق مي افتد؟
 چرا بايد سله هاي خاك را از بين برد؟

 خسارات سله بستن خاك ها به چه نحوي صورت مي گيرد؟

  طرح مسايل و مشكالتي مانند: -ه 
 آيا مي دانيد سله بستن خاك چه مشكالتي در توليد سبزي و صيفي بوجود مي آورد؟

 مي دانيد خسارات وارده توسط سله به چه ميزان است؟آيا 

هنرجويان را به موضوع آموزش بيشتر جلب نمايد و آنها را  يا هر روش ديگري كه توجه
مشاركت بيشتر آماده كند و در نتيجه ياد گيري بيشتري صورت  و براي بحث و گفتگو

   .آغاز نمائيد ،گيرد
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نماييد و ازهر گروه بخواهيد تا تعريفي از  سپس هنرجويان را به چند گروه تقسيم - 3
سله را ارايه دهند و سپس كليه تعريف ها را روي تابلوي كالس درس بنويسيد. و از 
هنرجويان بخواهيد يا مناسب ترين تعريف را انتخاب نمايند يا اينكه با حذف و ادغام 

  ابلو بنويسند.كلمات يا عبارات كامل ترين و درست ترين تعريف از سله را در روي ت
  از هر گروه ازهنرجويان بخواهيد كه در مورد خسارات سله بستن خاك تدبر كنند. – 4
خسارات سله بستن خاك ها را كه توسط هنرجويان هر گروه مطرح مي شود ؛ در  – 5

روي تابلوي كالس بنويسيد وازهر گروه پيشنهاد دهنده بخواهيد در مورد آن توضيح دهد 
  ندي مطالب را انجام داده و آنها را روي تابلوي كالس درس بنويسيد.و در پايان جمع ب

  هنرجويان بخواهيد در مورد روش هاي از بين بردن سله تدبر كنند. از – 6
  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :

 ،هنرآموز از طريق عكس و فيلم و هم چنين بازديد از مزارع مختلف كشت سبزي و صيفي
و نحوه خسارات آنها را به هنرجويان نشان دهد و از آنها  خاكسله هاي موجود در 

 بحث و گفتگو كنند.  داليل سله بستن خاك هابخواهد تا در مورد 

 ،هنرآموز از طريق عكس و فيلم و هم چنين بازديد از مزارع مختلف كشت سبزي و صيفي
 هاي رسي را به هنرجويان نشان دهند. سله هاي موجود در خاك

ز هنرجويان بخواهد در مورد اينكه چرا سله در خاك هاي رسي بيشتر بوجود هنرآموز ا
 و نتايج تدبر خود را در كالس درس بيان كنند. مي آيد تدبر كنند

خاك تدبر  هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد نقش وجود جانداران ريز و درشت در
 كنند.

   

  
  

  
  

هنرآموز از هنرجويان بخواهد با بيلچه يا بيل زمين مزرعه را زير و رو كنند و جانداران 
  موجود در خاك را شناسايي كنند.

بارندگي شديد يا روش هاي مختلف هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد نقش
  حقيق كنند و نتايج را در كالس در س ارائه نمايند.آبياري در ايجاد سله در خاك ت

 تحقيق كنيد

 تحقيق كنيد



      

110 

وضعيت مشابه با بارندگي ، آبپاش متصل استهنرآموز مي تواند با شيلنگ آب كه به 
  شديد را در مزرعه بوجود آورد.

 ،هنرآموز از طريق عكس و فيلم و هم چنين بازديد از مزارع مختلف كشت سبزي و صيفي
هاي موجود در خاك هاي فشرده و متراكم را به هنرجويان نشان دهد و سله مي تواند

  از نظر سله مقايسه كند. ه و غير متراكمهاي غير فشردها را با خاكاينگونه خاك
هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد مضرات سله بستن خاك ها بحث و تبادل نظر 

  و نتيجه را در كالس درس ارائه دهند. كنند
  

  
هنرآموز از هنرجويان بخواهد به شكل گروهي در مورد روش هاي پيشگيري از سله بستن 

ادل نظر كنند و نتايج را توسط سر گروه در كالس درس ارائه در انواع خاك ها بحث و تب
  دهند.

هاي آلي از هنرجويان بخواهد در مورد نقش هنرآموز پس از توضيح در مورد كلوئيد
كلوئيدهاي آلي در خاك و اصالح آن بحث و تبادل نظر نمايند و نتايج را در كالس درس 

  ارائه نمايند.
هنرجويان بخواهد در مورد  هيرم كاري و خشكه كاري ازهنر آموز پس از توضيح در مورد 

تفاوت اين دو نوع كشت در ايجاد سله در خاك بحث و تبادل نظر كنند و نتيجه را در 
  كالس درس ارائه دهند.

  

  
 ،هنرآموز از طريق عكس و فيلم و هم چنين بازديد از مزارع مختلف كشت سبزي و صيفي

 ،در اثر روش هاي نا مناسب آبياري بوجود آمده است سله هاي موجود در خاك ها را كه
هاي آبياري در ايجاد سله نشان دهد و از هنرجويان بخواهد در مورد تفاوت انواع روش
  بحث و تبادل نظر كنند و نتايج را در كالس درس ارائه نمايند.

هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد داليل سله هاي موجود در زمين ها و مزارع 
 محل سكونت خود گزارش تهيه كرده و آنرا در كالس درس ارائه نمايند.

نسبت اب درسي از هنرجويان بخواهدهنرآموز با توجه به فعاليت عملي مندرج در كت
 به انجام كشت در سه جعبه كشت متفاوت از نظر بافت خاك اقدام نمايند.

 تحقيق كنيد

 فعاليت عملي
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از  ،FCظرفيت زراعي يا  ،هنرآموز پس از توضيح دادن در مورد واژه هاي خاك گاو رو
هنرجويان بخواهد در مورد مناسب ترين زمان سله شكني بحث و تبادل نظر كنند و 

  نتيجه را در كالس درس ارائه دهند.
  

  
كاشته شده ي هنرآموز از هنرجويان بخواهد وضعيت رويشي سبزي ها و صيفي ها -  13

  يند.بخصوص مزارع داراي سله) را بررسي و گزارش مربوطه را تحويل نما(در مزرعه 
هنرآموز ضمن نشان دادن ابزار و وسايل سله شكن دستي مانند بيلچه، بيل، كلوخه  – 14

  خرد كن، شفره، كج بيل (فوكا)، كاربرد هر يك را به هنرجويان نشان دهد.
آهن هاي گردان، گاوهنرآموز ضمن نشان دادن ماشين هاي سله شكن مانند چنگك -  15

  هر يك را به هنرجويان نشان دهد.قلمي، پنجه غازي و غيره، كاربرد 
شكني هنرآموز از هنرجويان بخواهد با ابزار و وسايل سله شكن دستي نسبت به سله -  16

  زمين واحد آموزشي خود اقدام نمايد.
هنرآموز از هنرجويان بخواهد با ماشين هاي سله شكن و با رعايت نكات ايمني و  -  17

  بهداشتي اقدام نمايد.
اي به ز هنرجويان بخواهد بگونه اي سله شكني را انجام دهند كه لطمههنرآموز ا - 18

  محصول موجود در زمين وارد نشود.
هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد اثرات سله شكني تعقل و تدبر نمايند و  -  19

  .سپس نظرات خود را بنويسند و تحويل نمايند

  عنوان كار : قيم زني
  اهداف :

اهداف اين كار يا واحد ياد گيري بر اساس اهداف توانمند سازي 
  عبارتند از :

  ضرورت نياز گياهان به قيم زدن را شرح دهد. – 1
  گياهان نيازمند به قيم را توضيح دهد. – 2
  انواع قيم ها و بست ها را تعريف كند. – 3

  ساعت كار
  ساعت  نوع

  8  نظري
  12  عملي
  20  جمع

هنرآموز با توجه به فعاليت عملي مندرج در كتاب درسي نسبت به بررسي وضعيت 
 .فيزيكي سطح خاك مزرعه واحد آموزشي توسط هنرجويان اقدام نمايد

 فعاليت عملي
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  ايط رويش گياه و شرايط جوي منطقه را انتخاب كند.زمان قيم زدن با توجه به شر – 4
  مناسب ترين قيم را انتخاب كند. – 5
  محل مناسب نصب قيم را انتخاب كند. – 6
  قيم زدن با انواع مختلف قيم را در محل مورد نياز انجام دهد. -  7
  اثرات قيم هاي زده شده را بررسي كند. -  8

  دانسته هاي قبلي مورد نياز هنرجويان :
يا واحد يادگيري قيم زني الزم است اطالعات زير را داشته  هنرجويان قبل از شروع كار

  باشد :
  با اندام هاي مختلف گياه شامل ريشه، ساقه، برگ آشنايي داشته باشد. – 1
  خصوصيات ساقه هاي رونده و خزنده را بشناسد. – 2
  مراحل رشد گياهان و بخصوص رشد رويشي را بدانند. -  3
  صوصيات گياهان خشبي و نيمه خشبي را بدانند.خ -  4

  واژه هاي كليدي :
 سيستم داربست يا سيستم عمودي -تراكم مطلوب بوته ها در واحد سطح

  خالصه محتوا :
هنرجويان ضمن  ،در واحد ياد گيري قيم زني در درس توليد و پرورش سبزي و صيفي

 ها از نظر شكل وبا انواع قيم، قيمآشنا شدن با ضرورت هاي قيم زني و گياهان نيازمند به 
در روي  همچنين در خصوص قيم زني .ها از نظر جنس آشنا مي شوندجنس و انواع بست

  .داربست در پرورش گوجه فرنگي و خيار توضيحاتي داده شده است
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  و ماشين ها : ابزا و تجهيزات
ي قيم زني به شرح ابزار و تجهيزات و ماشين هاي مورد نياز براي كار يا واحد يادگير

  باشد :جدول ذيل مي
نام ابزار و تجهيزات و  رديف

 15تعداد براي   خصوصيات  ماشين ها
  هنرجو

  150  با طول هاي مختلف   قيم چوبي  1
  15  ميلي متر 5/7تا  5قطر  -فلزي ساده    قيم   2
  15  ميلي متر 5/7تا  5قطر  -فلزي آج دار  قيم   3
  15  ميلي متر 5/7تا  5قطر  -چي فلزي مارپي  قيم فلزي مارپيچي  4

گياهي، مصنوعي،زنجير پالستيكي، قالب  بست هاي مختلف  5
  دار

به تعداد مورد 
  نياز

  عدد15  فك سنداني  -معمولي باغباني   قيچي  6

  عدد 5  تر بر –معمولي   اره  7

  عدد 5  - ميخ كش دار   چكش  8
  عدد 5  سي سانتيمتري   گاز انبر  9
  عدد 5  آهن بر   كمان اره  10
  عدد 50  پالستيكي  –فلزي   كرپي اتصال  11
  كيلو2  2نمره  –گالوانيزه   سيم مفتول  12
  پنچ توپ  الياف طبيعي   ريسمان  13
  فضا :

 50فلزي يا از جنس پليكا نياز به حداقل  براي انجام عملي قيم زني با قيم هاي چوبي يا
  .متر مربع زمين براي هر هنرجو مي باشد

متر مربع فضا در  10زدن بست هاي مختلف در گلخانه نياز به حداقل  براي انجام عمليات
  .گلخانه براي هر هنر جو مي باشد

در ضمن هنرآموزان گرامي مي توانند براي آموزش هاي عملي و براي آنكه هنرجويان با 
محيط واقعي كار نيز آشنا شوند از مزارع و گلخانه هاي متعلق به توليد كنندگان و 

گان بخش خصوصي سبزي و صيفي در امر آموزش ها بخصوص آموزش هاي پرورش دهند
  .عملي استفاده نمايند
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  اجزاي بسته آموزشي :
فيلم  ،كتاب هنرجو ،كتاب هنرآموز ،) يا واحد ياد گيري شامل كتاب درسيTaskاين كار (
  عكس به شرح ذيل مي باشد : ،نرم افزار آموزشي ،آموزشي

  فيلم آموزشي :
نحوه و چگونگي قيم زدن  – 2از نظر شكل و جنس و...) (ها و بست ها  انواع قيم – 1

(نوع قيم، محل مناسب نصب قيم، گره زدن بست ها يا نحوه اتصال گياه به قيم، نحوه 
نحوه و چگونگي  - 3 )تراشيدن و نوك تيز كردن و سوزاندن و قير اندود كردن سر قيم

  داربست ها  قيم زدن در گلخانه ها و
  ار آموزشي :نرم افز

نحوه و چگونگي اتصال درست  - 2از نظر شكل و جنس و...) (انواع قيم ها و بست ها  - 1
  انواع قيم ها در گلخانه ها و داربست ها - 3 براي اتصال گياه به قيم بست ها
  عكس :

  از نظر شكل و جنس و...)(شكل انواع انواع قيم ها و بست ها  – 1
  ..).شكل گره زدن و ،نوع بست ،از نظر فاصله(به قيم  گياهان مختلف نحوه اتصال -  2

  فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فني :
هنرآموزان ارجمند ابتدا كالس درس را با ياد و نام خداوند بخشنده و مهربان شروع  – 1

  نمايند.
 براي آماده كردن و ايجاد انگيزه و ترغيب و همچنين مشاركت بيشتر هنرجويان در  -  2

  امر آموزش، هنرآموزان مي توانند با با روش هاي مختلف شامل :
  داربست ها) (نمايش فيلمي از انواع قيم ها در مزرعه يا گلخانه  –الف 
يا  حضور هنرجويان به اتفاق هنرآموز در مزرعه يا گلخانه اي كه داراي قيم بوده و –ب 

  ال اتصال گياهان به قيم مي باشند.در ح
  عكس ها يا پوستر هايينشان دادن  –ج 
  طرح سئواالتي مانند : –د 

 قيم بزنيم ؟چرا بايد به بعضي از گياهان 

 آيا يك سبزي يا صيفي را مي شناسيد كه به آن قيم مي زنند ؟

 قيم زني چه فوايدي دارد ؟
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 اگر به بعضي از سبزي ها يا صيفي ها كه نياز به قيم زني دارند، قيم نزنيم چه مي شود ؟

  مسائل و مشكالتي مانند :طرح  -م 
 آيا مي دانيد قيم نزدن بعضي از گياهان چه مشكالتي را براي كشاورزان بوجود مي آورد ؟

 آيا مي دانيد قيم زدن چه فوايدي براي كشاورزان دارد ؟

توجه آنها را به موضوع آموزش جلب نماييد تا بدينوسيله هنرجويان براي بحث و گفتگو و 
  شوند و بدين ترتيب يادگيري بيشتري صورت گيرد.مشاركت بيشتر آماده 

ه وسپس هنر جويان را با توجه به تعداد، به چند گروه تقسيم نماييد و از هر گر – 3
بخواهيد تا در مورد قيم زني، ضرورت ها و داليل قيم زني تدبر و بحث و تبادل نظر كنند 

يسند و در پايان با حذف يا و از هر گروه بخواهيد نتايج را در روي تخته كالس درس بنو
  د.رين داليل را در روي تابلو بنويسنتكميل عبارات، كامل ترين و درست ت

زني از هنرجويان بخواهيد تا در منطقه تحصيلي و زندگي خود در خصوص داليل قيم – 4
  در مزارع و گلخانه ها پژوهش كنند و گزارش مربوطه را در كالس درس ارائه دهند.

يان بخواهيد تا در منطقه تحصيلي و زندگي خود در خصوص نقش قيم زني از هنرجو - 5
در افزايش كمي و كيفي توليد محصول پژوهش نمايند و نتايج را در كالس درس ارائه 

  نمايند.
هنر آموز ضمن بازديد از مزارع و گلخانه ها، انواع قيم ها را از نظر جنس و شكل به  - 6

  هنرجويان نشان دهد.
وز از هنرجويان بخواهد تا نوع قيم ها و نوع بست ها يي كه براي سبزي ها و هنرآم - 7

صيفي ها در منطقه تحصيلي و زندگي آنها بكار مي روند را شناسايي وگزارش مربوطه را 
 در كالس ارائه دهند.

هنرآموز از هنرجويان بخواهد، گياهان نيازمند به قيم را در منطقه تحصيلي و زندگي  - 8
  سايي و نتايج را در كالس درس ارائه دهند.خود شنا

هنرآموز از هنرجويان بخواهد، انواع قيم ها و بست هاي موجود در منطقه تحصيلي و  - 9
  زندگي خود شناسايي و نتايج را در كالس درس ارائه دهند.

 هنرآموز از هنرجويان بخواهد، قيم ها را از نظر شكل و جنس مقايسه كنند. - 10

  .قيم چوبي تهيه و آماده كنند 10حداقل  ز از هنرجويان بخواهد تاهنرآمو - 11
هنرآموز از هنرجويان بخواهد چند قيم را در محل مناسب نصب و با يكي از انواع  - 12

  .آنها را به گياه وصل كنند ،بست ها
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  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :
بازار و همچنين بازديد از مزارع و هنرآموز با عكس و فيلم و نرم افزارهاي موجود در  – 1

  گلخانه هاي مختلف انواع قيم ها و بست ها و نحوه قيم زني را به هنرجويان نشان دهد. 
هنرآموز از هنرجويان بخواهد اثرات قيم زني را در منطقه تحصيلي و زندگي خود  – 2

  .ارائه دهد بررسي و نتايج آنرا در كالس

  خاك دهي (پاي بوته)  :عنوان كار 
  : اهداف

  بر اساس اهداف توانمند سازي عبارتند از:  Task)اهداف اين كار (
 خاك دهي سبزي ها را توضيح دهد.

 مراحل رشد سبزي ها را توضيح دهد.

 زمان مناسب خاك دهي را شرح دهد.

 خاب كند.وسايل و تجهيزات خاك دهي مكانيزه را انت ،ابزار

 نكات ايمني را در هنگام خاك دهي مكانيزه رعايت كند.

 خاك دهي سبزي ها به روش دستي را انجام دهد.

 خاك دهي سبزي ها را به روش مكانيزه انجام دهد.

  در مورد آثار خاك دهي تحقيق كند. 
  دانسته هاي قبلي مورد نياز هنر جويان :

د يادگيري خاك دهي (پاي بوته) الزم است يا واح )Taskهنرجويان قبل از شروع كار ( 
  اطالعات زير را داشته باشند.

با  – 2با اندام هاي مختلف گياه شامل ريشه، ساقه، برگ، گل آشنايي داشته باشند.  -  1
با استولون آشنائي داشته باشد.  – 3نابجا و پاجوش زدن آشنائي داشته باشد. ي ريشه ها

  شد.با بافت خاك آشنائي داشته با -4
با  – 7گاورو بودن خاك را تشخيص دهد.  – 6رشد رويشي و زايشي گياه را بداند.  – 5

  .داشته باشد فرايند فتو سنتز آشنائي
  واژه هاي كليدي :

  رطوبت خاك -سفيد كردن سبزي ها 
  خالصه محتوا:

  ساعت كار
  ساعت  نوع

  8  نظري
  12  مليع

  20  جمع
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مطالبي  ،در واحد يادگيري خاك دهي پاي بوته در درس توليد و پرورش سبزي و صيفي
 زمان مناسب ،روش هاي دستي و ماشيني ،فوايد و محاسن ،ص داليل و ضرورتدر خصو

  .دهي پاي بوته مطالبي آمده استخاك
  : ابزا ر و تجهيزات

هاي ) يا واحد يادگيري دفع علفTaskابزار و تجهيزات و ماشين هاي مورد نياز براي كار (
  هرز به شرح جدول ذيل مي باشد :

  فضا :
متر مربع  50براي خاك دهي (پاي بوته) به روش دستي براي هر هنرجو حداقل نياز به 

 زمين مي باشد.

متر  2000براي خاك دهي (پاي بوته) به روش ماشيني براي هر هنرجو حداقل نياز به 
 مربع زمين مي باشد.

عملي وبراي آنكه هنرجويان با  در ضمن هنر آموزان گرامي مي توانند براي آموزش هاي
و گلخانه هاي متعلق به توليد كنندگان و  محيط واقعي كار نيز آشنا شوند از مزارع

هاي پرورش دهندگان بخش خصوصي سبزي وصيفي در امر آموزش ها بخصوص آموزش
 عملي استفاده نمايند.

  اجزاي بسته آموزشي :
فيلم  ،كتاب هنرجو ،كتاب هنرآموز ،رسي) يا واحد ياد گيري شامل كتاب دTaskاين كار (
  باشد : عكس به شرح ذيل مي ،نرم افزار آموزشي ،آموزشي

و نام ابزار و تجهيزات   رديف
 15تعداد براي   خصوصيات  ماشين ها

  هنرجو
  15 مدرج–استيل بيلچه  1
  15 گردن قوئي دسته چوبي بيل  2
  15 سفالي يا سراميكي لوله هاي تنبوشه  3
  15 دسته بلند–دسته كوتاه )فوكا(كج بيل  4
  1 مسي فورگوسون285 تراكتور  5
  1 قابل تنظيم–دنباله بند نهر كن  6
  1 زنبه اي-ديسكي مرزكش  7
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 فيلم :

  دهي (پاي بوته) به روش دستي خاك – 2داليل خاك دهي (پاي بوته)   – 1
  دهي (پاي بوته) به روش ماشينيخاك – 3 

  نرم افزار :
  ريشه هاي نا بجا در سبزي ها و صيفي ها

 پاي بوته در سبزي ها و صيفي ها از جمله سيب زميني و كرفس خاك دادن

 روش دستي خاك دهي (پاي بوته) 

  روش ماشيني خاك دهي (پاي بوته) 
  عكس :

  ريشه هاي نابجا – 1
  خاك دادن پاي بوته در سبزي ها و صيفي ها -  2
  روش دستي خاك دهي (پاي بوته) -  3
  ماشيني خاك دهي (پاي بوته) روش -  4

  آموزش شايستگي هاي فني و غير فني : فرايند
هنرآموزان ارجمند ابتدا كالس درس را با ياد و نام خداوند بخشنده و مهربان شروع  - 1

  نمايند.
براي آماده كردن و ايجاد انگيزه و ترغيب و همچنين مشاركت بيشتر هنرجويان در  - 2

  امر آموزش، هنرآموزان مي توانند با روش هاي مختلف شامل :
  نمايش فيلمي از داليل و ضرورت يا فوايد و محاسن خاك دهي پاي بوته –لف ا

اي براي بازديد از نحوه هنرجويان به اتفاق هنرآموز در مزرعه يا گلخانه حضور در -ب 
  دهي پاي بوتهخاك

  دادن عكس ها يا پوستر هايي از خاك دادن پاي بوته هانشان  -ج 
  مانند : طرح سئواالتي –د 

 ضرورت هاي خاك دهي پاي بوته چيست ؟ داليل و

 چرا پاي بوته بعضي از بوته هاي سبزي يا صيفي را خاك مي دهند ؟

 خاك دهي پاي بوته چه فوايدي دارد ؟

 چه زمان هايي براي خاك دادن پاي بوته ها مناسب تر است ؟

  طرح مسايل و مشكالتي مانند: -ه 
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 ئله ايي بوجود مي آيد ؟اگر پاي بوته هاي سيب زميني خاك ندهيم چه مس

 اگر پاي بوته كرفس خاك ندهيم چه مشكلي از نظر بازار پسندي ايجاد مي شود ؟

اگر كشاورزان پاي بوته بعضي از گياهان مانند كرفس و سيب زميني را خاك ندهند چه 
 خسارا ت اقتصادي براي آنها بوجود مي آيد ؟

آموزش بيشتر جلب نمايد و آنها را يا هر روش ديگري كه توجه هنرجويان را به موضوع 
براي بحث و گفتگو و مشاركت بيشتر آماده كند و در نتيجه ياد گيري بيشتري صورت 

  گيرد، آغاز نمائيد. 
سپس هنرجويان را به چند گروه تقسيم نماييد و ازهر گروه بخواهيد در مورد خاك  - 3

جويان هر گروه بخواهيد تا دهي پاي بوته بحث و تبادل نظر كنند و سپس از يكي از هنر
  نتايج گروه خود را در كالس شرح دهند.

هنرآموز پس از شرح مطالب هنر جويان در مورد خاك دهي پاي بوته، نسبت به  – 4
  شرح داليل و ضرورت خاك دهي پاي بوته بپردازد.

هنرآموز از هنر جويان بخواهد در مورد خاك دهي پاي بوته در منطقه زندگي و  – 5
  ي خود پژوهش نمايد و نتايج را در كالس ارائه دهد.تحصيل

هنرآموز از هنرجويان گروه ها بخواهد در مورد فوايد و محاسن خاك دهي پاي بوته  – 6
بحث و تبادل نظر كنند و سپس از نماينده هر گروه بخواهد نتايج گروه خود را روي 

نهايت هنرآموز  تابلوي كالس درس بنويسند وسپس عبارت مشابه يكسان شده و در
شده نسبت به اصالح و تكميل عبارات اقدام و از هنرجويان بخواهد مطالب اصالح و تكميل

  را يادداشت نمايند.
  هنرجويان زير نظر هنرآموز به مزرعه واحد – 7

آموزشي و يا مزرعه يكي از كشاورزان منطقه رفته و در آنجا روش خاك دهي پاي بوته را 
  فرا گيرند. )شينيما –دستي (بصورت عملي

هنرآموز از هنرجويان بخواهد خاك دهي پاي بوته را بصورت عملي (روش دستي)  – 8
  انجام دهند.

هنرآموز ضمن نشان دادن ماشين هاي مربوط به خاك دهي پاي بوته، كاربر آنها را  – 9
  براي هنرجويان شرح دهد.

تجهيزات مختلف با رعايت هنرآموز عمليات خاك دهي پاي بوته را با ماشين ها و  – 10
  نكات ايمني به هنرجويان آموزش دهد.
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دهي پاي بوته را بصورت عملي (با ماشين) در هنرآموز از هنرجويان بخواهد خاك - 11
  .مزرعه انجام دهند

  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :
دهي  نحوه خاك هنرآموز از طريق عكس و فيلم و هم چنين بازديد از مزارع مختلف - 1

  پاي بوته را به هنرجويان نشان دهد.
هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد اثرات خاك دهي پاي بوته تدبر كنند و نتيجه  – 2

  را در كالس درس ارائه دهند.
هنرجويان بخواهد در مورد اثرات خاك دهي پاي بوته در منطقه زندگي و  هنرآموز از - 3

  .را در كالس درس ارائه دهند تحصيلي خود پژوهش نمايند و نتايج

  دفع علف هاي هرز  : عنوان كار
  :اهداف 

 .را تشريح كند ضرورت دفع علف هاي هرز

 .زمان دفع علف هاي هرز را تعيين كند

 .كاربرد ابزار و وسايل دفع علف هاي هرز را تشريح كند

 .را تشريح كند زروش هاي دفع علف هاي هر

 .را انتخاب نمايد ابزار و وسايل دفع علف هاي هرز

 .عمليات دفع علف هاي هرز را با روش هاي مختلف انجام دهد

 .بقاياي حذف شده را ساماندهي نمايد

  دانسته هاي قبلي مورد نياز هنر جويان :
طالعات زير هنرجويان قبل از شروع كار يا واحد يادگيري دفع علف هاي هرز الزم است ا

  را داشته باشند.
  هاي مختلف گياه شامل ريشه، ساقه، برگ، گل، دانه يا بذرشناخت اندام – 1
دهي دهي، گلدهي، ساقهسبز شدن بذر، ريشه(مراحل رشد گياهان – 3ناميه بذر قوه – 2

براي توليد و  )مراحل آماده سازي بستر و نحوه كاشت (رديفي و درهم – 4 )دهيو بذر
هاي كشاورزي شامل گاو آهن، ديسك، هرس يا ماشين – 5ش سبزي و صيفي پرور

واحد هاي اندازه گيري طول و  – 8محا سبات رياضي  – 7روش هاي آبياري – 6   دندانه
 گاورو بودن زمين – 9مساحت، ليتر 

  

  ساعت كار
  ساعت  نوع

  14  نظري
  21  عملي
  35  جمع
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  واژه هاي كليدي :
-اده موثر سمم-امولسيون-پودر وتابل-دز-)Atomizerاتومايزر (- قدرت تطابق و سازگاري 

مبارزه -مسموميت حاد و مزمن- كاليبراسيون-دوره كارنس-)LD 50درجه سمييت (
 مبارزه تلفيقي- بيولوژيكي

  خالصه محتوا:
در واحد يادگيري دفع علف هاي هرز در درس توليد و پرورش سبزي و صيفي، مطالبي 

سب ضرورت و زمان هاي منا ،فوايد علف هاي هرز ،هرز در خصوص خسارت علف هاي
روش  ،روش مكانيزه ،روش دستي : دفع علف هاي هرز و روش هاي دفع آنها شامل

 .تلفيقي آمده است روش روش بيولوژيكي و ،روش فيزيكي ،روش زراعي ،شيميايي

  مواد مصرفي :
  : ابزا ر و تجهيزات -سموم علف كش  -آب 

هاي هرز ري دفع علفيا واحد يادگي ابزار و تجهيزات و ماشين هاي مورد نياز براي اين كار
  به شرح جدول ذيل مي باشد :

نام ابزار و تجهيزات و  رديف
 15تعداد براي   مشخصات فني  ماشين ها

  هنرجو
  15 استيل-معمولي بيلچه 1
  15 2استيل ضد زنگ نمره بيل 2
  15 معمولي دسته چوبي–اره اي شفره 3
  15 دسته بلند )فوكا(كج بيل 4
  15 ه كوتاهدست )فوكا(كج بيل 5
  5 تلمبه اي)(بيست ليتري  سمپاش پشتي بدون موتور 6
  2 اتومايزر سمپاش پشتي موتوري 7
  1 اسب75-فرگو سون285 تراكتور 8
  1 شاخه اي پنجه يا كولتيواتور 9
  1 غلتان پنجه يا كولتيواتور 10
  به تعداد مورد نياز فنري-چدني تيغه هاي پنجه 11
  1 چيزل)(قلمي گاو آهن 12
  1 تيغه هاي فنري قوسي-سوار هرس يا دندانه 13
  15 مخصوص سمپاشي يا ماسك عينك 14
  15 الستيكي چكمه 15
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  فضا :
متر مربع  50براي دفع علف هاي هرز به روش دستي براي هر هنرجو حداقل نياز به 

 زمين مي باشد.

متر مربع  2000و حداقل نياز به براي دفع علف هاي هرز به روش ماشيني براي هر هنرج
 زمين مي باشد.

متر مربع  50براي دفع علف هاي هرز به روش شيميايي براي هر هنرجو حداقل نياز به 
 زمين مي باشد.

هاي عملي وبراي آنكه هنرجويان با در ضمن هنرآموزان گرامي مي توانند براي آموزش
هاي متعلق به توليد كنندگان و و گلخانه محيط واقعي كار نيز آشنا شوند از مزارع

هاي ها بخصوص آموزشصيفي در امر آموزش دهندگان بخش خصوصي سبزي وپرورش
 عملي استفاده نمايند.

  آوري شده هاي جمععنوان محل نگهداري نمونهمتر به 3*4*5يك اتاق به اندازه 
  )هاي هرز (كلكسيون علف هاي هرزعلف

  اجزاي بسته آموزشي :
فيلم  ،كتاب هنرجو ،كتاب هنرآموز ،ا واحد ياد گيري شامل كتاب درسياين كار ي
  باشد : عكس به شرح ذيل مي ،نرم افزار آموزشي ،آموزشي

  فيلم :
  نحوه خسارات علف هاي هرز در مزارع و گلخانه ها – 1
دار پشتي بدون موتور و پشتي موتوري روش مبارزه شيميايي شامل انواع سمپاش ها – 2

) و قسمت هاي مختلف آنها و كاربرد و تنظيمات هر يك ار آنها (كاليبراسيون) و (اتومايزر
نحوه سمپاشي صحيح با رعايت نكات ايمني و با استفاده از انواع ابزار و وسايل و تجهيزات 

  .ايمني شامل ماسك، عينك مخصوص سمپاشي، چكمه و غيره
هاي هرز با روش هاي روش مبارزه زراعي شامل اقدامات مربوط به دفع علف  – 3

  .گوناگون زراعي
روش مبارزه فيزيكي شامل قسمت هاي مختلف و كاربرد و تنظيمات شعله افكن و  – 4

  .آتش زدن علف هاي هرز، يخ آب دادن و غيره
روش مبارزه بيولوژيكي شامل نحوه استفاده از غاز و ساير موجودات زنده بمنظور   - 5

  .هرز دفع علف هاي



    توليد و پرورش سبزي و صيفي (راهنماي هنرآموز)

123 

هاي هاي مبارزه براي دفع علفتلفيقي شامل انواع و ادغام انواع روش روش مبارزه - 6
  هرز

  نرم افزار : 
شكل و اندام ها و مراحل مختلف علف هاي هرز موجود در ايران شامل بذر، گياهچه،  – 1

  گل و گياه كامل
  هاي هرز شامل هاي مرتبط با دفع علفابزار و وسايل و تجهيزات و ماشين – 2

  ختلف آنها و چگونگي تنظيمات آنهاهاي مقسمت
  عكس :

هاي هرز موجود در ايران در مراحل مختلف رشد شامل بذر، تصاوير انواع علف –1
  گياهچه، گل و گياه كامل
  هاي هرزهدف : ضرورت دفع علف

  فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غير فني :
اوند بخشنده و مهربان شروع هنرآموزان ارجمند ابتدا كالس درس را با ياد و نام خد - 1

  نمايند.
براي آماده كردن و ايجاد انگيزه و ترغيب و همچنين مشاركت بيشتر هنرجويان در  - 2

  با روش هاي مختلف شامل : هنرآموزان مي توانند ،امر آموزش
  و نحوه خسارات آنها در مزارع و گلخانه ها هاي هرزنمايش فيلمي از علف –الف 
  .باشداي كه داراي علف هرز مياتفاق هنرآموز در مزرعه يا گلخانهبههنرجويان  حضور –ب
  .نشان دادن عكس ها يا پوستر هايي –ج 
  طرح سئواالتي مانند : –د 

 در توليد و پرورش سبزي و صيفي مي شوند؟ هاي هرز باعث چه ضررهاييعلف

 هاي هرز فوايدي هم دارند؟آيا علف

 كرد؟هاي هرز مبارزه چرا بايد با علف

 خسارات علف هاي هرز به چه نحوي صورت مي گيرد؟

  طرح مسايل و مشكالتي مانند: -ه 
هاي هرز در مزارع وجود علف ،دانيد يكي از مشكالت كشور در بخش كشاورزيآيا مي

 باشد؟مي
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توان آنها آيا مي دانيد چرا كنترل و مبارزه و دفع علف هاي هرز مشكل است و چرا نمي
 كرد؟بطور كامل دفع 

 آيا مي دانيد چقدر از سرمايه هاي كشور صرف دفع علف هاي هرز مي شود؟

 آيا مي دانيد خسارات وارده توسط علف هاي هرز به چه ميزاني است؟

يا هر روش ديگري كه توجه هنرجويان را به موضوع آموزش بيشتر جلب نمايد و آنها را 
تيجه ياد گيري بيشتري صورت مشاركت بيشتر آماده كند و در ن و براي بحث و گفتگو

   .آغاز نمائيد ،گيرد
سپس هنرجويان را به چند گروه تقسيم نماييد و ازهر گروه بخواهيد تا تعريفي از  - 3

علف هرز ارايه دهند و سپس كليه تعريف ها را روي تابلوي كالس درس بنويسيد. و از 
اينكه با حذف و ادغام  هنرجويان بخواهيد يا مناسب ترين تعريف را انتخاب نمايند يا

  كلمات يا عبارات كامل ترين و درست ترين تعريف از علف هرز را در روي تابلو بنويسند.
  از هر گروه ازهنرجويان بخواهيد كه در مورد خسارات علف هاي هرز تدبر كنند. – 4
خسارات علف هاي هرز را كه توسط هنرجويان هر گروه مطرح مي شود ؛ در روي  – 5

كالس بنويسيد وازهر گروه پيشنهاد دهنده بخواهيد در مورد آن توضيح دهد و در تابلوي 
  پايان جمع بندي مطالب را انجام داده و آنها را روي تابلوي كالس درس بنويسيد.

هاي هرز تدبر كنند و براي هر از هنرجويان هر گروه بخواهيد در خصوص فوايد علف – 6
كالس هاي هرز را در روي تابلويه فوايد علففايده توضيحي دهند و در پايان كلي

  بنويسيد.
از هنر جويان هر گروه بخواهيد در مورد راههاي ورود علف هاي هرز به مزارع و  - 7

گلخانه هاي توليد و پرورش سبزي و صيفي تدبر كنند و و از سر گروه ها بخواهيد تا 
  را در روي تابلوي كالس بنويسيد. نتيجه تدبرهر گروه را ارايه دهند و در پايان كليه راهها

هاي هرز با توجه به از هنرجويان گروه ها بخواهيد در مورد ضرورت دفع علف – 8
  خسارت آنها بحث و تبادل نظر كنند و نتايج آنرا در روي تابلوي كالس درس بنويسيد.

  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :
 ،يد از مزارع مختلف كشت سبزي و صيفيهم چنين بازد هنرآموز از طريق عكس و فيلم و

هاي هرز و نحوه خسارات آنها را به هنرجويان نشان دهد و از آنها بخواهد تا در مورد علف
 هاي هرز به مزرعه بحث و گفتگو كنند. راه ها و نحوه ورود علف
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هنرآموز مضرات كودهاي نپوسيده، كه باعث ورود علف هاي هرز به مزرعه مي شود را 
  .نمايد تشريح

  
نام

  فارسي
نام علمي و
  بذر  گياهچه  گل  گياه كامل  خانواده

س
تاج خرو

  A
m

aranthus spp
  

خانواده
 

 A
m

aranthaceae               

پيرگياه
-

زلف پير
-

ش پير
ري

  S
enecio vulgaris

 
خانواده

 A
steraceae

 

       

ك
ازم

  C
ardaria draba

  
خانواده

 
eae

B
rassicac

  

     

ك
سوزن

-
ك لكي

نوك ل
  

G
eranium

 cicutarium
  

خانواده
 G

eraniaceae
 

  

  
 

  

گ كاردي
بارهن

  P
lantago lanceolata

  
خانواده

 P
lantaginaceae

  

      

گ كبير
بارهن

  

P
lantago m

ajor
  

خانواده
 P
lantaginaceae

  

    

علف انگشتي
گ 

علف خرچن
  D

igitaria sanguinalis
  

خانواده
 

P
oaceae
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نام 
  فارسي

نام علمي و
  بذر  گياهچه  گل  گياه كامل  خانواده

ش
خوني وا

-
س

فاالري
 

P
halaris m

inor
  

خانواده
 

P
oaceae

  

   

قياق
  

S
orghum

 halepense
  

خانواده
 

P
oaceae

  

    

هفت بند
  

P
olygonum

 aviculare
  

خانواده
 P
olygonaceae

  

    

خرفه
  

P
ortulaca oleracea

  
خانواده

 P
ortulacaceae

  

   

افسا
ني

-
ورث

اسپرك زرد-
  

R
eseda lutea

خانواده  
 R

esedaceae
  

    

تاجريزي سياه
-

انگورك
  S
olanum

 nigrum
  

خانواده
 

 
S

olanaceae
  

   

اويارسالم
آبيار سالم  -

  C
yperus rotundus

  
خانواده

 C
yperaceae
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نام
  فارسي

نام علمي و
  بذر  گياهچه  گل  گياه كامل  خانواده

ك صحرايي
پيچ

  C
onvolvulus arvensis

  
خانواده

 
ulaceae

C
onvolv

  
       

دم روباهي
  S

etaria viridis
  

خانواده
 

P
oaceae

  

     

س
س

  C
uscuta spp

خانواده  
 C

uscutaceae
  

  
   

   

گل جاليز
  O

robanche spp
  

خانواده
 O
robanchaceae

  

        

تلخه
  

A
croptilon repens

  
خانواده

 
raceae

A
ste

  

   

گل عقربي
-

ش بره
گو

  

C
hrozophora tinctoria

  
خانواده

 E
uphorbiaceae

  

   

پنيرك
  M
alva sylvestris

  
خانواده

 M
alvaceae
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نام 
  فارسي

نام علمي و
  بذر  گياهچه  گل  گياه كامل  خانواده

گاو پنبه
  

A
butilon theophrasti

  
خانواده

 M
alvaceae

  

    

خاكشير تلخ
  S

isym
brium

 irio
  

خانواده
 B

rassicaceae
  

       

خاكش
 ري

معمولي
  

D
escurainia sophia

  
خانواده

 B
rassicaceae

  

   

سلمه تره
 C
henopodium

 album
  

خانواده
 C
henopodiaceae

  

   

يب
ت 

 ي
راخ

 G
alium

 aparine
  

خانواده
 R

ubiaceae
  

     
  

ات كودهاي پوسيده (كود كمپوست) كه سبب مي شود زمان ماندگاري هنرآموز از محسن
و دوام بذر علف هاي هرز را كاهش دهد، مطالبي ارائه و هنرجويان را نسبت به استفاده از 
كودهاي حيواني پوسيده مناسب (كه فرايند هاي علمي الزم بر روي آنها اعمال شده 

  است) ترغيب نمايد.
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نوع علف  نام علف هرز
 زهر

 رديف نام محصول

تاج خروس ها، تاجريزي، سلمك، خرفه، آفتاب 
پرست، گوش بره، هفت بند، يونجه زرد، شير 

 تيغك، گاو پنبه، توق، تاتوره، خارخسك

پهن يكساله 
 برگ

 سوروف، ارزن وحشي، علف خرچنگي، علف غاز 1 گوجه فرنگي
گراس هاي

 يكساله

ند پيچك صحرايي، اويار سالم، پنجه مرغي، ب
 واش، قياق، كنگر وحشي

 دايمي ها

 انگلي گل جاليز، سس

تاج خروس، گل گندم، زيرك، سلمك، بي تي راخ، 
خرفه، آفتاب پرست، خلر، تاج ريزي، شير تيغك، 
خردل وحشي، سيزاب، گندمك، هفت بند، توق، 

 كيسه كشيش

پهن برگ 
 يكساله

 2 لوبيا

 گراس ها سوروف، ارزنك، بروموس

چك صحرايي، قند رون، كنگر وحشي، تلخه، پي
 اويار سالم، قياق

 دايمي

 دايمي قياق، پيچك صحرايي

 پياز و سير
  
3  

 گراس ها سوروف، دم روباهي

گراس هاي  قياق، ني
  دايمي

شير تيغك، تاجريزي، خرفه، پنيرك، تاج خروس، 
  خارخسك

پهن برگ
  يكسا له

د سوروف، ارزن وحشي، قياق، پنجه مرغي، بم
  تابستانه  )گيالن و مازندران(واش 

كدوييان   -جاليز
 (خيار، خربزه،

 هندوانه)

4 

انواع تاج خروس، آفتاب پرست، گوش بره، خار 
خسك، توق، پنيرك، تلخه، پيچك صحرايي، 

گلرنگ وحشي، خرفه، تاجريزي، شير تيغك، هفت 
  بند

  گرامينه ها

 انگلي گل جاليز، سس
خروس، سوروف،  سلمك، خرفه، گندمك، تاج

 5 فلفل    ارزنك، تيره شب بو، تيره يونجه
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نوع علف  نام علف هرز
 زهر

  رديف نام محصول

تيره شب بو، تيره يونجه، تاج خروس، خرفه، 
سوروف، يوالف وحشي، ارزن وحشي، قياق، بند 
واش، سلمك، گندمك، علف خرچنگي، ارزنك، 

  شير تيغك، تاجريزي، پنيرك، خارخسك

  6  كلم ها  

  7 كرفس پهن برگ قياق
ج خروس، علف سلمك، خرفه، گندمك، تا
    خرچنگي، سوروف، ارزنك

  8  بادمجان
گرامينه  قياق، مرغ

  دايمي
سوروف، يوالف وحشي، ارزن وحشي، علف غاز، 

قياق بذري، جو خودرو، خوني واش، فستوكا، 
  چچم

كشيده 
  برگ ها

سلمك، خرفه، تاج خروس ريشه قرمز،كاهوك،   9  اسفناج
  پيرگياه، گندمك، سيزاب

پهن برگ
  ها

 دايمي قياق
  10 شلغم و ترب دايمي قياق

بي تي راخ، تاجريزي، توق، پنيرك، خرفه، 
غربيلك، علف هرز مهاجر، هفت بند، تاتوره، تيره 

شب بو، فرفيون، تاج خروس، خار خسك، گاو 
پنبه، سوروف، براكياريا، ارزنك، قياق، علف 

  خرچنگي، اويار سالم زرد

  11  نخود فرنگي  

كيسه كشيش، شاه تره، يوالف وحشي، خاكشير،
  سيزاب، گندمك

يكساله هاي
  زمستانه

سوروف، ارزن وحشي، تاج خروس، سلمك،   12  توت فرنگي
  تابستانه  تاجريزي

 دايمي پيچك، اويار سالم، مرغ، بند واش، قياق
هاي هرز با گياهان اصلي هنرآموز براي فهم بيشتر هنرجويان الزم است مفهوم رقابت علف

تطابق و قدرت سازگاري بيشتر آنها را نسبت به گياه اصلي، به بحث بگذارد و و هم چنين 
  هايي را ارائه نمايند.از هنرجويان بخواهد تا در اين خصوص مطالب و مثال
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هنر آموز از هنر جويان بخواهد تا در خصوص اثرات مثبت علف هاي هرز (مصارف  - 5
و نفوذ آب در زمين براي تغذيه  جلو گيري از جاري شدن سيل ،تعليف دام ،دارويي
  هاي آب زير زميني) تدبر كنند.سفره

هنر آموز آماري از ميزان خسارا ت علف هاي هرز در مزارع ايران و جهان را براي  – 6
  هنرجويان ارائه دهد و از هنرجويان بخواهد در اين مورد بحث و گفتگو و تدبر كنند.

يان آموزش كامل تري در خصوص علف هاي هنر آموزان گرامي براي اينكه هنرجو – 7
هرز كسب نمايند و از طرفي بتوانند كلكسيوني از علف هاي هرز منطقه در واحد آموزشي 
تهيه كنند؛ ضمن آموزش نحوه جمع آوري و خشك كردن و انتقال علف هاي هرز از 

 علف هرز منطقه 10آوري تا واحد آموزشي از هنرجويان بخواهند كه حداقل محل جمع
  زندگي يا تحصيلي خود را جمع آوري و به واحد آموزشي بياورند.

  هاي هرز با مشاركت هنرجويان عزيز هنرآموزان ارجمند ضمن شناسايي علف – 8
هاي توانند ضمن درج نام علمي در زير علف هرز جمع آوري شده در كلكسيون، ناممي

  نيز درج نمايند. بومي و رايج در منطقه را
  پژوهش:

هاي هرز موجود در منطقه نام علف ،وز از هنرجويان بخواهد تا با بررسي ميدانيهنرآم
  زندگي و تحصيلي خود را شناسايي نمايند و گزارش مربوطه را تحويل نمايند.

هاي هرز در مراحل مختلف جدول نام فارسي و نام علمي و خانواده و شكل تعدادي ازعلف
  رشد

  صيفي هاعلف هرز هاي تعدادي از سبزي ها و 
  هدف : زمان مناسب دفع علفهاي هرز

 آموزش شايستگي هاي فني و غير فني:فرايند 

 عوامل موثر در تعيين زمان مناسبتا در مورد بخواهد هر گروه هنرآموز از هنرجويان  – 1
تدبر و بحث و گفتگو نمايند و سپس از سر گروه ها نتايج را بپرسد و  دفع علف هاي هرز
  .طالب آنها را روي تابلوي كالس درس بنويسدپس از جمع بندي م

تعيين زمان تا با توجه به عوامل موثر در بخواهد هر گروه هنرآموز از هنرجويان  - 2
هاي هرز را توضيح دهند مناسب ترين زمان هاي مبارزه با علف هاي هرزدفع علف مناسب

  و پاسخ هاي درست را روي تابلو كالس درس بنويسد.
 هاي زير را انجام دهند:به هنرجويان مساعت نماييد تا پژوهش هنرآموز گرامي
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علف  گياه اصلي و 2حداقل طول و مدت رشد  ،هنرجويان زير نظر هنرآموز =1پژوهش 
  هرز را مشخص كنند.

هاي هرز را هنرجويان زير نظر هنرآموز مهمترين نتايج حاصل از دفع علف =2پژوهش 
  هنرآموز ارائه دهند.به  بررسي كنند و گزارش مربوطه را

  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :
هنرآموز نتايج به گل رفتن علف هاي هرز و توليد بذر آنها را به بحث گذاشته و از 

  هنرجويان بخواهد تا نظرات خود را در خصوص اثرات اين موضوع بيان كنند.
ه اصلي و زمان هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا اثرات دانستن طول و مدت رشد گيا

  برداشت محصول در زمان مناسب را قبل از خسارات علف هاي هرز توضيح دهند.
هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا مراحل رشد يك علف هرز را با مراحل رشد يك سبزي يا 

  مقايسه كنند.  ،صيفي
ا هنرآموز عمليات دفع علف هاي هرز را در يك كرت انجام ندهد تا هنرجويان اين كرت ر

  با ساير كرت ها كه در آنها مبارزه با علف هاي هرز انجام شده است، مقايسه نمايند.
علف هرز و زمان گل رفتن آنها  2هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا مراحل رشد و نمو  -5

  را در منطقه مشخص نمايند.
  هنرآموز چند علف هرز غالب در منطقه را به هنرجويان معرفي كند.

فهم و تدبر هنرجويان از آنها بخواهد تا داليل زمان مناسب براي عمليات  هنرآموز براي
  شرح دهند. ،دفع علف هاي هرز را با توجه به زمان هاي مناسب مبارزه

هنرآموز مهمترين نتايج حاصل از دفع علف هاي هرز شامل جلوگيري از رقابت علف هاي 
  هنرجويان شرح دهد. نگهداري و حفظ رطوبت خاك را براي ،هرز با گياه اصلي

 نحوه تدريس طبقه بندي علفهاي هرز

براي آنكه هنرجويان بتوانند آشنايي بيشتري نسبت به علف هاي هرز كسب نمايند 
مختلف  هنرآموزان مي توانند تجربياتي كه در مورد علف هاي هرز در نقاط و اقليم هاي

ويان نيز از تجارب خود در كشور دارند را براي هنرجويان بگونه اي تعريف كنند تا هنرج
خصوص علف هاي هرز مطالبي را در كالس درس ارايه دهند.پس از ارايه مطالب و تجارب 

 فضاي كالس براي انجام مراحل بعدي تدريس آماده است. ،هنرآموز و هنرجويان

هنرآموز در اين مرحله از هنرجويان مي خواهد گروه هاي خود را تشكيل دهند و 
زهايي را كه تا كنون شناخته اند ؛ تهيه كنند و سپس توسط سر گروه فهرستي ازعلف هر

 خود فهرست تهيه شده را به ساير هنرجويان كالس ارايه نمايند.
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دسته تقسيم مي كنند كه شامل طبقه بندي از نظر  3در مرحله بعد فهرست خود را به 
 دوره زندگي و محيط زندگي علف هرز مي باشد. ،شكل برگ

  بندي د هنرجويان با بحث و تبادل نظر و مشاركت در چگونگي طبقهدر مرحله بع
شاخص هاي مشترك مربوط به هر طبقه را مشخص كنند و براي هر كدام  ،هاي هرزعلف

آنها را به پهن برگ و نازك  ،ويژگي هايي در نظر بگيرند ؛ مثال براي شكل پهنك برگ
آنها را  ،ه و دايمي و براي محيط زندگيدوسال ،برگ و براي دوره زندگي آنها را به يكساله

 به آبزي و خشك زي تقسيم كنند.

هاي اعضاي هر گروه بر اساس شاخص ،پس از مشخص شدن شاخص هاي هر طبقه
 علف هاي هرز را در طبقه خود قرار دهند. ،تعيين شده

قه هنرآموز در مراحل مختلف بايد نقش راهنما و هدايت كننده را داشته باشد و پس از طب
نام هر علف هرز را بگويد و از هنرجويان  ،بندي كردن علف هاي هرز توسط هنرجويان

دوره زندگي ومحيط زندگي مشخص  ،بخواهد طبقه هر يك را از نظر شكل ظاهري برگ
كنند. براي مثال هنرجويان بايد علف هرز تاج خروس را در طبقه پهن برگ و يكساله و 

 خشك زي قرار دهند.

  هاي هاي خود را اعالم نموده و جدولبايد هر گروه نتيجه بررسي در اين مرحله
به عنوان  ،بندي خود را ارايه و از آن دفاع نمايند و سپس فرضيه هاي قابل قبولطبقه

 دست آورد علمي كار گروه ها بر روي تخته كالس نوشته شود.

 سته بندي نمايد.در پايان هنرآموز دست آوردهاي هنرجويان را مي تواند به شرح ذيل د

  چه طبقه بندي هايي در علف هاي هرز وجود دارد؟ –الف 
  ويژگي هاي هر طبقه كدام است؟ –ب 
  ويژگي هاي علف هاي هرز بر اساس شكل برگ كدامند؟ –ج 
  ويژگي هاي علف هاي هرز بر اساس دوره زندگي كدام است؟ -د 
  ؟ويژگي هاي علف هاي هرز بر اساس محيط زندگي كدام است -ه 

  هاي مبارزهروش
دفع علف هاي هرز و  پس از آنكه هنرجويان با خسارات و ضرورت ها و زمان هاي مناسب

همچنين تعدادي از آنها در منطقه زندگي و تحصيلي خود آشنا شدند و توانستند آنها را 
هاي هرز هنرآموز مي تواند به شرح ذيل وارد بحث روش هاي دفع علف ،طبقه بندي كنند

  شود. 
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ز هنرجويان بخواهيد روش هاي مبارزه در منطقه زندگي خود را در كالس درس توضيح ا
 دهند.

هاي هرز با توجه به وسعت هاي دفع علفهاي تشكيل شده بخواهيد در مورد روشاز گروه
هاي هاي دفع علفوجود ابزار و وسايل و دستگاه ،نحوه كاشت(رديفي يا درهم) ،كشت
 ساير عوامل تدبر و بحث و تبادل نظر كنند.نوع علف هاي هرز و  ،هرز

پس از تدبر و بحث و تبادل نظر از سر گروه ها بخواهيد نتايج را ارايه دهند و آنها را روي 
 تخته بنويسيد.

روش هاي دفع علف هاي هرز را با توجه به مطالب كتاب  ،پس از جمع بندي مطالب
  درسي هنرجو يا شرح دهيد.

  توصيه ها :فعاليت هاي پيشنهادي و 
هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا با توجه به عوامل مربوط به انتخاب روش و ابزار و وسايل 

در واحد  مناسب ترين روش را براي هر يك از مزارع، و دستگاه هاي دفع علف هاي هرز
  آموزشي يا منطقه تحصيلي و يا منطقه زندگي خود انتخاب نمايد.

را براي هنرجويان تشريح  )دي (آستانه خسارت اقتصاديآستانه زيان اقتصا ،هنرآموز -
  نمايد.

 روش آموزش مبارزه دستي با علفهاي هرز 

استفاده از آنها را  هنرآموز ضمن نمايش دادن بيلچه، شفره، بيل، كج بيل (فوكا)، نحوه
  بمنظور وجين كردن براي هنر جويان شرح دهد.

قبل از وجين را تدبر كنند و آن را در كالس هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا دليل آبياري 
 توضيح دهند.

هنرجويان زير نظر هنرآموز نسبت به وجين دستي در بخشي از مزارع آموزشي با استفاده 
 از بيلچه، شفره، بيل، كج بيل (فوكا) اقدام نمايند.

ندن به هنرآموز نكات الزم در زمان وجين با استفاده از ابزار و وسايل از جمله صدمه نرسا
 بوته هاي اصلي و غيره را توضيح دهد.

هنرآموز براي افزايش فهم و تدبر هنرجويان از آنها بخواهد تا فوايد و محاسن وجين كردن 
 را به بحث گذارند و نتايج بحث را گزارش نمايند.

 روش آموزش مبارزه مكانيزه با علفهاي هرز 

ي هرز به روش دستي هنرآموز هاي تئوري (نظري) و عملي دفع علف هاپس از آموزش
  مي تواند روش مكانيزه را به شرح ذيل شروع نمايد.
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وسايل و ماشين ها و دستگا ه هايي كه براي دفع  از هنرجويان هر گروه بخواهيد در مورد
علف هاي هرز به روش ماشيني يا مكانيزه در كشور استفاده مي شود تدبر و بحث و 

 گفتگو كنند.

 يد نتايج تدبر و بحث و تبادل نظر گروه را ارايه دهند.از سرگروه ها بخواه

از هنرجويان بخواهيد لباس كار خود را بپوشند و ضمن نظارت آنها را بطرف محل استقرار 
 ادوات و ماشين هاي دفع علف هاي هرز هدايت كنيد.

  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :
و قسمت هاي مختلف آن را توضيح  هنرآموز انواع پنجه ها را به هنرجويان نشان دهد

 دهد.

  هنرآموز نحوه استفاده از هر يك از پنجه ها را شرح دهد.
 ،شاخه با ضامن اصطكاكي ،شامل شاخه با ضامن فنري ،انواع شاخه هاي پنجه اي هنرآموز
فنردار را براي هنرجويان با تصوير، فيلم و بازديد شرح دهد و داليل  فنري و شاخه شاخه

  را توضيح دهد.وجود فنر 
هنرآموز از هنرجويان بخواهد تفاوت ها و محاسن هر يك از انواع تيغه ها و شاخه ها را به 

  بحث بگذارند و نظرات خود را ارائه نمايند.
هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا با توجه به وجود تيغه هاي مختلف، تدبر كنند كه تفاوت 

 آنها در زمان وجين چيست؟ 

ها تدبر كنند و حافظ در پنجهنرجويان بخواهد تا در مورد محاسن سپرهاي مهنرآموز از ه
 يج را ارائه دهند.نتا

ها از نظرهاي مختلف (عمق هنرآموز از هنرجويان بخواهد تدبر كنند تا در صورتيكه پنجه
سرعت پيشروي در حين عمليات) تنظيم نشوند، چه  ،زاويه نفوذ تيغه ،هافاصله شاخه ،كار

 ي خواهد افتاد؟اتفاقات

 هنرآموز با كمك هنرجويان نسبت به تنظيم انواع پنجه ها اقدام نمايد.

 هنرجويان زير نظر هنرآموز نسبت به تراز و تنظيم هاي مختلف پنجه اقدام نمايند.

هنرجويان زير نظر هنرآموز نسبت به وجين كردن بخشي از مزرعه آموزشي با استفاده از 
  پنجه اقدام نمايند.
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  فع علف هاي هرز به روش شيميايي د
پس از آموزش هاي تئوري (نظري) و عملي دفع علف هاي هرز به روش مكانيزه هنرآموز 

  مي تواند روش دفع علف هاي هرز به روش شيميايي را شروع نمايد.
از آنجائيكه روش دفع علف هاي هرز به روش شيميايي موجب آلودگي محيط زيست و 

زنبور عسل و ساير موجودات زنده و  ،دام و طيور ،ب بر روي انسانهمچنين اثرات نا مطلو
شود و در نهايت باعث ضرر و زيان مي گردد بنابراين در زمان ارائه اين روش مفيد مي

هاي همواره به هنرجويان توصيه نماييد كه اين روش را به عنوان آخرين روش دفع علف
دهندگان سبزي و صيفي را به خطرات و  هرز انتخاب نمايند و توليد كنندگان و پرورش

هاي اين روش آگاه كنند تا در آينده محيط سالم تر و بدون آلودگي داشته ضررها و زيان
 باشيم.

هاي هرز تدبر و در از هنرجويان در ابتدا بخواهيد در مورد معايب و مزاياي روش دفع علف
 گروه خود بحث و گفتگو كنند.

تايج تدبر و بحث و گفتگوي هنرجويان گروه خود را در روي ها بخواهيد تا ناز سرگروه
 تخته كالس بنويسند.

 سپس معايب و مزاياي اين روش را بطور جداگانه طبقه بندي كنيد.

  ها و انواع سموم شيميايي كه تاكنون مشاهده از هنرجويان بخواهيد در مورد شكل
 توضيح دهند. ،اندكرده

جويان انواع سموم از نظر شكل (جامد و مايع) را به هنرآموز براي آشنائي بيشتر هنر
كالس درس آورده و هر يك را توضيح دهد. (ضمن رعايت نكات ايمني توسط هنرآموز 
الزم است اين نكات در تمام طول آموزش بخصوص در هنگام آموزش سموم علف كش به 

 هنرجويان يادآوري شود.)

آنها را از نظر عمومي و  ،س درسهنرآموز ضمن آوردن انواع سموم علف كش به كال
 انتخابي بودن و نحوه اثر هر يك شرح دهد.

هنرآموز از هنرجويان بخواهد كه لباس كار خود را بپوشند و با نظارت آنها را به محل 
 ها هدايت كند.استقرار سمپاش

هاي عمومي هنرآموز در مزرعه واحد آموزشي در خصوص انواع و اشكال مختلف علف كش
بر روي علف هاي هرز مختلف توضيح دهد و از  تاثير هر يك از آنها را خابي و نحوهو انت

نام و نوع سموم شيميايي مورد  ،ضمن تحقيق و بررسي ميداني ،هنرجويان بخواهد
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استفاده در منطقه تحصيلي و زندگي خود را مشخص و گزارش مربوط را به هنرآموز ارائه 
 دهند.

به هنرجويان نشان داده و قسمت هاي مختلف و كاربرد آنها هنرآموز انواع سمپاش ها را 
 را توضيح دهد.

هنرآموز نحوه كاليبراسيون سمپاش ها را به صورت زير آموزش دهد و كاليبراسيون يكي 
  كه ميزان سم مورد استفاده در واحد سطح جزء ها را انجام دهد. از آنجائيپاشاز سم
پرورش سبزي و صيفي مي باشد و زياد و كم شدن ترين مباحث سمپاشي در توليد و مهم

بنابراين  .ميزان محلول پاشيده شده در سطح مي تواند عواقب بسيار مخربي داشته باشد
كليه توليد كنندگان و پرورش دهندگان سبزي و صيفي بايد هميشه در تنظيم و 

انجام  حداكثر تالش را ،كاليبراسيون سمپاش مورد نظر خود براي داشتن حداقل خطا
دهند. در مورد سمپاش هاي پشتي و دستي كه عوامل مختلفي نظير سرعت حركت 

اغلب كشاورزان  ،سرعت تلمبه زني و غيره در ميزان محلول پاشيده شده تاثير دارند ،كاربر
 .محلول خود را با نسبت گرم در هزار تهيه كرده و سپس اقدام به سمپاشي مي كنند

نيز از اين امر مستثني نبوده و با اينكه تنظيم ميزان هاي پشتي و يا كتابي سمپاش
محلول پاشيده شده توسط اين سمپاش ها به سادگي نمي باشد ولي راه هايي براي 

بطور كلي مقدار سمي كه در يك محيط مصرف مي شود  .كاليبره كردن آنها وجود دارد
ار مايع سم يا فشار فش ،به عواملي بستگي دارد كه مي توان به سرعت حركت يا راه رفتن

عرض پاشش و نوع نازل اشاره كرد كه چنانچه در هر يك از عوامل فوق تغيير  ،سمپاش
ارائه  ،به همين دليل .ايجاد شود به تبع هر تغييري مقدار سم مصرفي نيز تغيير مي كند
 .امكان پذير نمي باشد ،دز مشخصي از سم كه در تمام شرايط و حاالت قابل ارجاع باشد

الزم است در مورد عوامل موثر در  ،ينجا قبل از توضيح چگونگي كاليبراسيوندر ا
سرعت حركت يا راه رفتن : اگر با ثابت ماندن فشار و  .كاليبراسيون توضيحاتي داده شود

ميزان پاشش سم توسط كاربر به  ،عرض پاشش، سرعت حركت خود را دو برابر كنيد
صد متر در ساعت  حركت يا پيشروي كاربر نصف تقليل مي يابد. براي مثال اگر سرعت

اين مصرف سم در صورتيكه سرعت حركت  ،ليتر سم مصرف شود 20باشد و در هر هكتار 
به عبارت ديگر اگر سرعت  .هكتار سمپاشي مي شود 40 ،هكتار 20بجاي  ،دو برابر شود

شار فشار مايع سم ياف. بدقدار مصرف سم به نصف تقليل مي ياحركت دو برابر شود م
در حقيقت در ميزان  ،فشار داخل سمپاش را تغيير دهيد ،سمپاش: اگر در هنگام سمپاشي

عرض پاشش و نوع نازل : هرتغييري در سر نازل يا . خروجي سم تفاوت ايجاد خواهد شد
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با تغيير نوع نازل در يك سرعت و  .ارتفاع نازل تاثير چشمگيري بر ميزان خروجي دارد
براي انجام كاليبراسيون دو روش . ي مي تواند چند برابر شودميزان خروج ،فشار مشخص

روش ايستاده : در . روش مزرعه مي باشد يكي از آنها روش ايستاده و ديگري .وجود دارد
  صورت متعارف همتر توسط سمپاش ب 10اين روش بايد مسافتي بطول 

و سپس زمان انجام  ارتفاع كار و...) انجام گيرد ،سرعت حركت يا راه رفتن ،موتور(دور
ميزان محلول مورد  ،مساحت محل سمپاشي شده ،عرض كار ،متر 10سمپاشي در 

استفاده براي سطح مشخص سمپاشي شده توسط اپراتور اندازه گيري شود و سپس با 
انجام يك تناسب ساده و محاسبه ميزان محلول پاشيده شده در هكتار مي توان نسبت به 

روش مزرعه: براي انجام كاليبراسيون به روش مزرعه همان   كاليبراسيون اقدام كرد.
مراحل مربوط به روش ايستاده بايد تكرار شود با اين تفاوت كه سمپاشي داخل مخزن 
مدرج به مدت مشخص شده انجام مي گيرد و كاربر حركت خود را بطور دقيق مانند 

هايت براي انجام در ن .ادامه دهد ،دهدزماني كه عمل واقعي سمپاشي را انجام مي
تنظيمات سمپاش جهت رسيدن به حجم و مقدار مناسب مي توان با تغيير دور موتور 

تغيير سرعت حركت يا راه رفتن كاربر و تنظيم ميزان خروجي سم  ،(سرعت تلمبه زدن)
 بوسيله شير تنظيم جريان به مقدار و حجم مطلوب سمپاشي دست پيدا كرد.

هاي تا هنرجويان ضمن آشنايي با قسمت ،از و بسته نمايدهنرآموز يكي از سمپاش ها را ب
 كاربرد هر يك از قسمت ها را مشاهده كنند. ،مختلف سمپاش

  هنرجويان زير نظر هنرآموز نسبت به آماده كردن محلول سم اقدام نمايند.
 هنرجويان زير نظر هنر آموز سمپاش را آماده كنند.

  رعايت نمايند. بررسي و نكات ايمني در سمپاشي رايهنرجويان كليه
 هنرجويان زير نظر هنرآموز نسبت به سمپاشي براي مبارزه با علف هاي هرز اقدام نمايند.

هنرجويان پس از سمپاشي كليه قسمت هاي سمپاس را تميز و سرويس نمايند تا براي 
 هاي بعدي آماده باشد.سمپاشي

كليه نكات ايمني ممكن است باز با عنايت به اينكه استفاده از سموم شيميايي با رعايت 
بنابراين سعي شده  ،هم باعث مسموميت سمپاش و اطرافيان در محل سمپاشي گردد

اقدامات و كمك هاي  ،عالئم و نوع مسموميت ها ،است اطالعات مربوط به مسموميت ها
اوليه براي فرد يا افراد مسموم و همچنين نكات الزم در خصوص مصرف سموم در حد 

 اين بخش آورده شود.امكان در 
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   مسموميت:
از طريق بيني، دهان يا پوست وارد بدن او شده و موجب  "سم"هر انسان يا حيواني كه 

به عبارت ديگر مسموميت عبارت  بيماري يا مرگ وي گردد، مسموم شده است. ،ناراحتي
تماس  و جسماني و رواني موجود زنده كه در اثر ورود ،است از بهم خوردن تعادل فيزيكي

با ماده سمي از راه هاي گوناگون رخ مي دهد. بروز مسموميت با ظاهر شدن عالئم خاص 
هر مسموميت همراه است و شدت آن به نوع ماده سمي، مقدار آن و طول مدت تماس 
بستگي دارد. به طور كلي مسموميت ناشي از سموم از طريق خوردن، استنشاق يا جذب 

  از راه پوست اتفاق مي افتد.
  ول مسموميت براساس تاثير گذاري بر دستگاه هاي مختلف بدنجد

  انواع مسموميت ها از نظر ماهيت:
                به دو دسته تقسيم مي شوند: مسموميت ها از نظر ماهيت

 )Acute intoxicationمسموميت حاد (

زياد با فرد   در اين نوع از مسموميت، ماده سمي در مدت زمان كوتاه و به مقدار نسبتا
صورت عدم  تماس پيدا مي كند. عالئم و عوارض مسموميت حاد اغلب شديد بوده و در

  د.درمان ممكن است منجر به مرگ شو
 )Chronic intoxicationمسموميت مزمن(

در اين نوع مسموميت، معموال ماده سمي به مقدار اندك و در نوبت هاي متعدد و در 
طوالني  مدت زمان طوالني وارد بدن مي شود و عالئم آن به كندي و پس از گذشت زمان

  .ظاهر مي گردد

طبقه بندي 
  مسموميت

اندام هاي تحت 
  عالئم عمومي مسموميت  تاثير

  سوزش، سرفه، خفگي و تنگي نفس بيني، ناي و شش ها  تنفسي
 تهوع، استفراغ و اسهال معده و روده  گوارشي
  نرمالپشت درد، اوره بيشتر يا كمتر از حد  كليه ها  داخلي
سردرد، سرگيجه، اختالالت رفتاري، افسردگي و  مغز و نخاع  عصبي

  تشنجات اغمايي
 كم خوني (خستگي و ضعف) خون  خوني

 خارش، سرخي و تورم پوست و چشم ها  پوستي
 ناباروري و سقط جنين هاها، بيضهتخم دان  توليد مثل
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  *مسموميت به دو صورت ايجاد مي شود:
از طريق غير مستقيم و يا  -2آن ر اثر تماس با سم يا خورده شدنب ،به طور مستقيم -1

  به صورت مزمن.
  به سه صورت به بدن آسيب مي رساند: ،*مسموميت مزمن

ايجاد اختالالت  -3 اثر سرطان زايي -2 اثر مستقيم بر بافت ها و ارگان هاي بدن -1
  ي و توارثي در نسل انسانمكروموزو

  
  مسموميت عالئم

مقدار آن و مدتي كه از مصرف آن سم گذشته باشد، دارد. اما به طور  ،ع سمبستگي به نو
عرق  ،معموالً سرگيجه، حالت تهوع، استفراغ، دل درد، دل پيچه ،كلي مي توانيم بگوييم

  كردن، رنگ پريدگي و خواب آلودگي در شخص مسموم ديده مي شود.
  نوع مسموميت و عاليم مسموميت

  است. بيني و شش ها و شاملتنفسي  نوع از تنگي نفس سوزش، سرفه، خفگي وعاليم 
  است. معده و روده و شاملگوارشي   از نوع تهوع، استفراغ و اسهالعاليم 
  است. كليوي  كه از نوع مسموميت  درد و اختالل در ميزان اورهعاليم 
و  عصبي  از نوع سردرد، سرگيجه، اختالالت رفتاري، افسردگي و تشنجات اغماييعاليم 

  است. مغز و نخاع ملشا
  است. خوني از نوع  كم خوني، خستگي و ضعفعاليم 
  مي شود. پوست و چشم است كه شاملپوستي  از نوع سرخي و تورم ،خارشعاليم 

  است. دستگاه توليد مثل  كه شامل ناباروري و سقط جنين
 چه كارهايي براي فرد مسموم بايد انجام دهيم؟

سرع وقت و بدون درنگ به نزديكترين مركز درماني ا به طور كلي فرد مسموم بايد در
منتقل شود، ولي موثرترين راهكارها در هنگام مواجه شدن با فرد مسموم كه با سموم 

  :باشدشيميايي مسموم شده است، قبل از مراجعه به مراكز درماني و پزشك موارد زير مي
اشته و يا آن را خورده از اطرافيان و خود مسموم بپرسيد كه با چه ماده اي تماس د •

  است.
  قوطي سم را بگيريد و برچسب آن را بخوانيد.  •
  فوراً كمك هاي اوليه را شروع كنيد. •
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  كمك هاي اوليه در مورد فرد مسموم
  فوراً او را از محل سمپاشي خارج كنيد و در هواي آزاد نگه داريد.  •
  بياوريد.اگر لباسش آلوده به سم است، به سرعت آنها را بيرون   •
محل هايي از بدن را كه به سم آلوده شده، با آب و صابون بشوييد. سپس او را خشك   •

  كرده و بپوشانيد.
  را در حالت استراحت و گرم نگه داريد. فرد مسموم  •
را زير آب بگيريد و شستشو  ها اگر سم داخل چشم ها پاشيده شده، فوراً چشم •

  دقيقه) 15تا  10(دهيد
  يعني دهان، گلو و بيني را تميز كرده و باز نگه داريد. ،هاي تنفسي بايد راه  •

اگر فرد مسموم بيهوش شده باشد، هنگام تنفس مصنوعي مطمئن شويد كه دهان او از 
     مواد سمي پاك شده باشد، در غير اين صورت از بيني تنفس مصنوعي بدهيد.

  ي درماني برسانيد.در سريع ترين زمان ممكن، مسموم را به مركز بهداشت  •
 *عالئم مسموميت انواع سموم و روش هاي درماني

  مسموميت ناشي از سموم كلره  -1
 ،مسموميت ناشي از آن .به طور عمده، سيستم مركزي اعصاب را مورد حمله قرار مي دهد

بيشتر جنبه مزمن دارد. اما موارد مسموميت حاد با اين سموم، باعث ايجاد اختالالت 
در دز باال) و گاهي نيز تشنجات (اه با سردرد، فراموشي، كاهش حس المسهگوارشي، همر

  عضالني مي شود.
براي درمان، پادزهر شناخته شده اي وجود ندارد. درمان از روي عالئم بروز كرده صورت 

  مي گيرد:
  استفاده از ماسك اكسيژن  •
  داروهاي ضد تشنج در هنگام بروز تشنج   •
  در زمان بروز تشنجاستفاده از ديازپام   •
البته الزم به يادآوري است كه اين كار بايد (شستشوي معده در مسموميت گوارشي   •

  توسط پزشك انجام گردد.)
  اجتناب از مصرف مواد روغني و نيز داروهاي تحريك كننده اعصاب  •
 مسموميت ناشي از سموم فسفره -2

هاي كشم كلره، از بين علفبر اساس گزارشات موجود و با توجه به منسوخ شدن سمو
هاي سموم موجود، امكان ابتال به مسموميت با سموم ارگانوفسفره بيشتر از ساير گروه
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هاي دستگاه عصبي كه تحت تأثير تركيبات ارگانو فسفره قرار ترين محلباشد. مهممي
ترين عاليم باشد. از مهمالنخاع ميعروقي و بصل - گيرند، مراكز تنفسي، قلبيمي

  باشد.ها (در اثر تماس متوسط)، موارد زير ميمسموميت با ارگانوفسفره
ل، تهوع، انقباض معده و اسها سردرد، كوفتگي، سرگيجه، كاهش اشتها همراه با حالت

  تاري ديد همراه با ريزش اشك

  تنگي مردمك چشم

  افزايش تعرق و بزاق

 دقيقه) ضربه در هر 50كاهش ضربان قلب (اغلب كمتر از 

  وجدار شدن ماهيچه در سطح پوستم

  اين عالئم ممكن است با عالئم آنفوالنزا اشتباه فرض شود.
  بطور كلي، درمان مسموميت ناشي از سموم فسفره شامل:  -
البته الزم به يادآوري است كه اين كار بايد ( در مسموميت گوارشي شستشوي معده  •

  توسط پزشك انجام گردد.)
  ت بروز نارسائي تنفسيتنفس مصنوعي در صور  •
  البته الزم به يادآوري است كه اين كار بايد توسط پزشك انجام گردد.)( استفاده از دارو  •

در موارد مسموميت ناشي از سموم فسفره بايد از تزريق مورفين و مشتقات آن و به طور 
  كلي ساير آرام بخش ها و مواد چربي دار به طور تغذيه اي اجتناب كرد.

  وميت ناشي از كاربامات هامسم - 3 
عالئم ناشي از مسموميت كاربامات ها، بسيار شبيه عاليمي است كه در مسموميت  -

ناشي از سموم فسفره ديده مي شود. كاهش ضربان قلب، همراه با اسهال و استفراغ است 
كه ناشي از تحرك زياد لوله گوارشي مي باشد.ساير عاليم شامل: لرزش، حركات تشنجي 

  الت و افزايش ترشحات لوله هاي تنفسي، اشك، غدد بزاقي و غدد عرق مي باشد.در عض
البته الزم به يادآوري است كه اين كار بايد توسط (درمان مسموميت با استفاده از دارو.  -

  پزشك انجام گردد.)
  مسموميت ناشي از سموم گازي -4
  عاليم ناشي از اين سموم : -

اختالالت تنفسي، سردرد، سرگيجه، زياد شدن  جريان شديد آب دهان، اشك چشم،
  ضربان قلب، سستي و ضعف طوالني.

  پادزهر اين سموم نيتريت سديم مي باشد.  -
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ها بوده و فقط براي آشنايي با نحوه برخورد با مسموميت ،گفتني است كه موارد ذكر شده
است، نياز براي انجام عمليات دقيق و حساب شده، كه تضمين كننده حفظ جان يك فرد 

شستشوي  ،دارد و كليه امور مربوط به تجويز داروهاي علمي، اصولي و كافي به آموزش
  .معده و غيره كه مرتبط به امور پزشكي است حتما بايد توسط پزشك انجام گيرد

  نكات الزم در استفاده از سموم:
  فقط سم توصيه شده توسط كارشناس را انتخاب كنيد.  •
دست نخورده و مندرجات آن با مقررات  ،چسب روي ظرف سممطمئن شويد كه بر  •

  موجود مطابقت دارد.
فقط به مقداري كه براي فصل جاري نياز داريد، سم خريداري كنيد. سموم موجود در   •

انبار، بايد به صورت دوره اي مورد بازديد قرار گرفته و از لحاظ پارگي بسته ها يا نشت 
  سم از ظروف، بررسي شوند.

 .مثل وانت) استفاده كرد(براي حمل و نقل سموم، فقط بايد از خودروهاي روباز   • 
  استفاده از اتومبيل سواري، مجاز نيست.

سموم بايد در جاي محفوظ كه درب آن قفل دارد و دور از دسترس افراد غير آگاه و   •
  كودكان است، نگه داري شود.

ري مواد غذايي و خوراك دام و محل انبار بايد خشك و خنك بوده و از محل نگه دا  •
  نگه داري حيوانات به دور باشد

  آموزش مبارزه زراعي
براي ايجاد انگيزه و عالقه مند  .يكي از راه هاي دفع علف هاي هرز مبارزه زراعي مي باشد

كردن هنر جويان به بحث مبارزه زراعي مي توان با يكي از روش هاي ياددهي و يادگيري 
  : از جمله

نرجويان را ابتدا در مورد مبارزه زراعي وادار به تدبر و تعقل كنيد و سپس از آنها ه - 1
بخواهيد بطور گروهي و در گروه هاي خود بطور جداگانه در خصوص روش هاي مختلف 

  زراعي و محاسن آن نسبت به روش شيميايي بحث و تبادل نظركنند. 
مورد روش هاي مختلف زراعي بيان  از هنرجويان هر گروه بخواهيد نظرات خود را در – 2

  كنند.
  كليه روش هاي ارايه شده توسط هنرجويان را روي تخته كالس درس بنويسيد. – 3
  از هنرجويان بخواهيد نكات و عبارت يكسان و مشابه را حذف كنند. – 4
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هنرآموز پس از جمعبندي مطالب از هنرجويان بخواهد روش هاي مختلف را  – 5
  يادداشت كنند.

  وهش:پژ
از هنرجويان بخواهيد با بررسي ميداني در منطقه زندگي و تحصيلي خود روش هاي 
مختلف زراعي را شناسايي و در صورتيكه روش زراعي ديگري وجود دارد آنرا بطور مشروح 

  در گزارش خود ارايه نمايد.
  آموزش مبارزه بيولوژيكي

ي مي باشد كه در آن با مبارزه بيولوژيك ،يكي ديگر از روش هاي دفع علف هاي هرز
استفاده از ساير موجودات زنده بعنوان دشمن طبيعي بر عليه علف هاي هرز مبارزه 

و توليد  ،استفاده مي كنيم ولي از آنجائيكه اين روش كمتر در كشور متداول مي باشد
 ،كنندگان و پرورش دهندگان سبزي و صيفي كمتر از اين روش استفاده مي كنند

مربوط به اين روش مبارزه در كتاب درسي هنرجويان بطور مختصر آمده  بنابراين مطالب
است بنابراين هنرآموزان گرامي مي توانند آن را بطور كامل تري براي هنرجويان توضيح و 

تا هنرجويان با يكي از روش هاي مبارزه با علف هاي هرز كه از نظرحفظ  ،شرح دهند
  آشنا شوند. ،باشدمحيط زيست مناسب تر از روش شيميايي مي 

  آموزش مبارزه تلفيقي
اين روش به عنوان  .مبارزه تلفيقي مي باشد ،يكي ديگر از روش هاي دفع علف هاي هرز

در واقع در اين روش براي دفع كامل علف هاي هرز مي توان  .يك روش خاص نمي باشد
ي مبارزه با تلفيق دو روش يا بيشتر (مثال روش هاي مبارزه دستي و زراعي يا روش ها

   .مي توانند از انواع روش تلفيقي باشد )...مكانيزه و بيولوژيكي يا
براي آنكه هنرجويان بتوانند آموخته هاي  ،براي آموزش اين روش دفع علف هاي هرز

قبلي خود را به يكديگر مرتبط كنند روش الگوي ياددهي و ياد گيري پيش سازمان 
ياددهي و يادگيري استقرائي و تدريس همچنين روش هاي  .دهنده پيشنهاد مي شود

اعضاي تيم نيز از روش هايي است كه مي تواند به دستيابي هنرجويان به شايستگي هاي 
  فني و غير فني اين كار كمك بسزايي بنمايد.
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   : كود دهي سرك عنوان كار
  اهداف :

  ود سرك را توضيح دهد.ضرورت استفاده از ك – 1
  انواع كود مناسب براي كوددهي سرك را شرح دهد. – 2
  كود مناسب براي كوددهي سرك را انتخاب كند. – 3
  روش هاي كوددهي را تشريح كند. – 4
  را انتخاب كند. )دستي، ماشيني(روش هاي كوددهي مناسب  – 5
  اصر غذايي را شرح دهد.ميزان كود مورد نياز سبزي ها و صيفي ها به مواد و عن – 6
  زمان مناسب استفاده از كود سرك را توضيح دهد. – 7
  كاربرد وسايل و تجهيزات محلول پاش و كود پاش را شرح دهد. – 8
  كودپاشي را با روش هاي مختلف در مزرعه انجام دهد. – 9

  اثرات كود سرك را در مزرعه بررسي كند. – 10
  ن :دانسته هاي قبلي مورد نياز هنرجويا

) يا واحد يادگيري كود دهي سرك الزم است اطالعات Taskهنرجويان قبل از شروع كار (
  زير را داشته باشد :

ها و عناصر غذايي ضروري و مورد نياز سبزي – 2خاك حاصلخيز را بشناسند. – 1
هاي مختلف بافت – 4نياز گياهان در مراحل مختلف رشد را بدانند. -  3ها را بدانند.صيفي

با انواع كودهاي آلي يا طبيعي داراي منشاء حيواني و گياهي آشنا  – 5ك را بشناسند.خا
  با انواع كودهاي معدني يا شيميايي آشنا باشند. - 6باشند.

با تهويه  -  9نحوه اتصال ادوات به تراكتور را بداند. – 8با انواع كود پاش ها آشنا باشد. - 7
 خاك آشنا باشد.

  فضا :
متر مربع زمين  50هنرجو حداقل  ددهي سرك به روش دستي براي هربراي عمليات كو

 .الزم مي باشد

متر مربع  2000براي عمليات كوددهي سرك به روش ماشيني براي هر هنرجو حداقل 
 .زمين الزم مي باشد

 .متر مربع الزم مي باشد 50هانگار براي نگهداري تراكتور و كودكارها به وسعت 

  ساعت كار
  ساعت  نوع

  8  نظري
  12  عملي
  20  جمع
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ي مي توانند براي آموزش هاي عملي و براي آنكه هنرجويان با در ضمن هنرآموزان گرام
محيط واقعي كار نيز آشنا شوند از مزارع و گلخانه هاي متعلق به توليد كنندگان و 
پرورش دهندگان بخش خصوصي سبزي و صيفي در امر آمزش ها بخصوص آموزش هاي 

  .عملي استفاده نمايند
  خالصه محتوا :

هنرجويان با  ،سرك در درس توليد و پرورش سبزي و صيفي در واحد يادگيري كوددهي
زمان مناسب كود سرك  ،انواع كودهاي سرك ،اهميت كود سرك ،ضرورت كوددهي سرك

ماشين هاي كودكار و  ،ميزان كود سرك مورد نياز گياهان ،مديريت مصرف كود ،دادن
  .ي شوندروش هاي كود دهي سرك شامل روش هاي دستي و ماشيني آشنا م ،كودپاش

  ابزار و تجهيزات :
يا واحد يادگيري كوددهي  )Task( ابزار و تجهيزات و ماشين هاي مورد نياز براي كار

  سرك به شرح جدول ذيل مي باشد :

  فرايند آموزش شايستگي هاي فني و غيرفني :
خداوند بخشنده و مهربان شروع هنرآموزان ارجمند ابتدا كالس درس را با ياد و نام  – 1

  نمايند.
براي آماده كردن و ايجاد انگيزه و ترغيب و همچنين مشاركت بيشتر هنرجويان در  – 2

  امر آموزش، هنرآموزان مي توانند با روش هاي مختلف شامل : 
نمايش فيلمي از مزرعه اي كه به آن كود سرك داده شده و مزرعه اي كه به آن  –الف 

  ه نشده است و مقايسه آنها با يكديگركود سرك داد

نام ابزار و تجهيزات و   رديف
 15تعداد براي   خصوصيات  ماشين ها

  هنرجو
  1  دو تني –دنباله بند   كودپاش دامي  1
  1  ليتري 400 –بند  دنباله  كودپاش محلول  2

كودپاش براي پاشش كودهاي  3
  1  كودپاش دوار يا سانتريفوژ)(  شيميايي 

  1  دنباله بند   كود ريز  4

پنجه كود كار و تزريق كار كود  5
  1  دنباله بند   كود كار
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بازديد از مزرعه اي كه به آن كود سرك داده شده و مزرعه اي كه به آن كود سرك  –ب 
  داده نشده است و مقايسه آنها با يكديگر

  نشان دادن عكس ها يا پوست هايي –ج 
  طرح سئواالتي مانند : –د 

 كود با كود سرك چه تفاوتي دارد ؟

 ي ها و صيفي ها در مراحل مختلف رشد كود بدهيم ؟چرا بايد به سبز

 و يا با طرح مسائل و مشكالتي مانند :

اگر كشاورزان به سبزي ها و صيفي ها در مراحل مختلف رشد كود ندهند چه ضررهايي 
 خواهند كرد ؟

 كاهش كمي و كيفي محصول در اثر ندادن كود سرك به چه ميزان خواهد بود ؟

ع آموزش جلب نماييد تا بدينوسيله هنرجويان براي بحث و گفتگو و توجه آنها را به موضو
 مشاركت بيشتر آماده شوند تا يادگيري بيشتري صورت گيرد.

سپس هنرجويان را به چند گروه تقسيم نماييد و از هر گروه بخواهيد تا در مورد  – 3
را در كالس  ضرورت استفاده از كود سرك تدبر و بحث و گفتگو نمايند و هر گروه نتايج

  درس ارائه نمايد.
از هر گروه بخواهيد در مورد داليل استفاده از كود سرك تدبر و بحث و گفتگو كنند  – 4

و سپس هر گروه نتايج را روي تابلوي كالس درس بنويسند و در پايان داليل درست تر و 
  كامل تر در روي تابلو نوشته شود.

  
 داليل استفاده ازكود سرك :

ي از عناصر موجود در خاك ممكن است شسته شده و از دسترس ريشه گياه الف : بعض 
 خارج شوند.

ب : بعضي از مواد غذايي در آب كم محلولند و در نتيجه موجب بروز عالئم كمبود مواد 
 غذايي و عدم رشد مناسب آنها مي شوند.

ه بويژه عكس العمل گياهان در برابر افزايش كود هاي شيميايي بستگي به اقليم منطق
كود باعث افزايش رشد اوليه گياه مي شود و اگر در اين زمان و  رطوبت دارد زيرا افزايش

شاخ  يا در اواسط فصل، خشكي پيش آيد افزايش كود ميتواند مضر باشد زيرا باعث توليد
و برگ زيادي در گياه مي شود و اين در حالي است كه آب كافي براي آنها وجود ندارد.از 



      

148 

يش كود چون باعث رشد ريشه به اعماق زمين مي شود،مي تواندمقاومت گياه طرفي افزا
  را به خشكي زياد كند. 

هنرآموز نسبت به بازديد هنر جويان از مزارع مختلف (كود سرك داده شده و نشده)  - 5
مقايسه  رشد گياه اقدام و از هنرجويان بخواهد اين دو نوع مزرعه را از نظر ظاهر و ميزان

  كنند.
هنرآموز ضمن نشان دادن انواع كود هاي سرك با منشاء حيواني، مشخصات هر يك را  -6

 براي هنرجويان توضيح دهد.

هنرآموز ضمن نشان دادن كود سرك با منشاء گياهي، مشخصات آن را براي  -7
 هنرجويان توضيح دهد.

را  هنرآموز ضمن نشان دادن انواع كود هاي معدني يا شيميايي سرك مشخصات هر يك
 براي هنرجويان توضيح دهد.

بعضي از عناصر را به  هنرآموز ضمن بازديد از مزارع مختلف، عالئم ظاهري كمبود
 هنرجويان نشان دهد.

  پژوهش :
انواع  ،هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا با بررسي ميداني در منطقه تحصيلي و زندگي خود

ايي كرده و فهرست آنها را در كودهاي مصرفي كشاورزان را به عنوان كود سرك شناس
  .كالس درس ارائه دهند

  پژوهش :
انواع  ،هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا با بررسي ميداني در منطقه تحصيلي و زندگي خود

كودهاي شيميايي را كه توسط كشاورزان مصرف مي شود را شناسايي كرده و فهرست 
  .آنها را در كالس درس ارائه دهند

از هنرجويان بخواهد عالئم ظاهري كمبود عناصر غذايي را در مزارع  پژوهش : هنرآموز
سبزي و صيفي كاري منطقه تحصيلي و زندگي خود شناسايي و گزارش مربوطه را در 

 كالس درس ارائه دهند.

هنر آموز انواع وسايل و تجهيزات كود ده را به هنرجويان نشان دهد و كاربد هر يك را 
 توضيح دهد.

  پژوهش :
موز از هنرجويان بخواهد وسايل و تجهيزات كود ده را در منطقه تحصيلي و زندگي هنرآ

  خود شناسايي كرده و فهرست آنها را به هنرآموز ارائه دهد.
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 پژوهش :

تحصيلي و  هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا گزارشي از روش كوددهي سرك در منطقه
 زندگي خود را در كالس درس ارائه دهد.

 
هنرجويان بخواهد تا در مورد معايب روش كوددهي دستي تفكر و بحث و  هنرآموز از

 گفتگو كرده و نتايج را به هنرآموز ارائه دهند.

هنرآموز از هنرجويان بخواهد تا در مورد محاسن روش كوددهي سرك با استفاده از 
سيستم آبياري تحت فشار تفكر و بحث و گفتگو كنند و نتايج را در كالس درس ارائه 

 دهند.

  نكته:
انتخاب نوع كود و ميزان مصرف آن به عوامل گوناگوني بستگي دارد كه مهم ترين آنها 

 عبارتند از :

  ساختار و بافت خاك - 1 
  مقدار و نوع كود حيواني و شيميايي مصرف شده در كشت قبلي - 2 
  نوع سبزي يا صيفي كاشته شده - 3 
  )گياهان تيره بقوالت(بال كاشته شده اند گياهاني كه براي اصالح و تقويت خاك ق - 4 
  ظرفيت نگهداري رطوبت خاك - 5 
در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي زيرا با معتدل تر شدن هوا و فراهم آمدن شرايط  - 6 

  .تثبيت ازت مقدار ازت موجود در خاك افزايش مي يابد
  د يا مسموميتويشببعالئم عالئم كمبود عنصر

  نيتروژن

مي شود و گياهان به ويژه برگهاي پير بعلت رشد محدود 
يل زرد (كلروزه) مي شوند برگهاي جوان سبز ففقدان كلرو

كشيده مي شوند. ساقه ها، برگ ها و سطح زيرين برگ گوجه 
  فرنگي ممكن است به رنگ ارغواني در آيد.

گياهان اغلب به رنگ سبز تيره با 
برگهاي فراوان اما اغلب با يك 

م ريشه هستند. در سيست يتمحدود
گلدهي و توليد بذر مي تواند به 

  تاخير بيفتد.

  فسفر

گياهان از رشد باز مي مانند به رنگ سبز تيره در مي آيند.
ند. نانين ممكن است تجمع پيدا كيرنگ دانه هاي آنتوس

عالئم كمبود ابتدا در برگهاي بالغ ظاهر مي شود. بلوغ گياهان 
  اغلب به تاخير مي افتد.

ي اوليه هنوز گزارش نشده و نشانه ها
فسفر كمبود روي و  يزياد بااغلب 

  مس اتفاق مي افتد.

-د. در دو لپهباشهاي پير قابل رويت ميعالئم ابتدا در برگ  پتاسيم 

بصورت ها در ابتدا كلروزه مي شوند اما خيلي زود ايها، برگ
اغلب به مقدار زياد توسط گياه جذب 
نمي شود. مقدار زيادي پتاسيم 
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  د يا مسموميتويشببعالئم عالئم كمبود  عنصر
و پيداماي نكروزه (بخش هاي مرده) پخش شده نهآسيب

شيه برگها در ابتدا و حالپه ايها، نوك تك بيشتر مي كنند. در 
  د.نمي مير

ممكن است منجر به كمبود منيزيم 
روي يا آهن  ،و احتماالً كمبود منگنز

  شود.

  گوگرد
 هامواجه مي شويم. عمدتاً در برگ كم با اين مشكل اغلب
  هاي جوان ظاهره ابتدا در برگالبتشود مي ظاهر زودتر

  شود.مي 

موجب كاهش رشد و اندازه برگ 
برگها وجود  عالئم اغلب در شود.مي

تشخيص  لندارد يا خيلي كم قاب
است. برخي اوقات زردي بين 

برگ ظاهر  در رگبرگها يا پيچيدگي
  مي شود.

  منيزيم
شود.زردي بين رگبرگي كه ابتدا در برگهاي پير ظاهر مي

كلروزه ممكن است از حاشيه يا نوك برگ شروع شود و به 
  توسعه پيدا كند. هاطرف داخل و بين رگبرگ

اطالعات خيلي كمي در دسترس 
  .است

  كلسيم

از نمو جوانه ممانعت مي شود و نوك ريشه ها اغلب مي
ميرند. برگهاي جوان قبل از برگهاي پير متاثر مي شوند و 

شوند كه حاشيه مي عي خارج كوچك شده و از شكل طبي
  غير عادي و لكه هاي نكروزه روي آنها ايجاد مي شود.

ندارد. اغلب  اي عالئم قابل مشاهده
  با مقدار اضافي كربنات همراه است.

گبرگي شبيه كمبود منيزيم است اما رشكل كلروزه بين   آهن 
  كمبود آهن ابتدا در برگهاي جوان پيش مي آيد.

ب ظاهر نمي در شرايط معمولي اغل
شود بعد از كاربرد اسپري ها ظاهر 

هاي مي شود كه به صورت لكه
  .نكروزه است

  كلر
برگهاي پژمرده سپس كلروزه و نكروزه مي شوند و در حقيقت 

ريشه ها از رشد بازمانده و  .به يك رنگ برنزه مي رسند
  نزديك به نوك آنها ضخيم مي شود.

نوك برگ يا حاشيه برگها مي سوزد. 
زه شدن، زرد شدن و ريزش برگها برن

و گاهي اوقات كلروزه شدن برگها 
پيش مي آيد. اندازه برگها كاهش 

  آيد.يافته و مقدار رشد آنها پايين مي

  منگنز
نشانه هاي اوليه آن اغلب بصورت كلروزه شدن بين
رگبرگهاي جوان يا پير بسته به گونه ها ايجاد مي شود. زخم 

  و بعد برگها دچار ريزش مي شوند. هاي نكروزه بوجود مي آيد

گاهي اوقات كلروزه شدن، غير 
يكنواختي در پخش كلروفيل پيش 

  مي آيد و رشد كاهش مي يابد.

  بر

تمسها متفاوت است. ساقه و مريعالئم با توجه به گونه
رنگ ميرد. نوك ريشه اغلب متورم و بيي ريشه اغلب مييانتها

ي تخريب مي شود (يا مي شود. برخي اوقات بافتهاي داخل
رنگ) (بعنوان مثال پوسيدگي وسط چغندر). برگها عالئم بي

سفت شدن،  ،شدن ضخيمد شامل نمختلفي نشان مي ده
  پيچيدن، پژمردگي و لكه هاي كلروزه.

زرد شدن نوك برگها كه بعد به لكه 
كه از  هاي نكروزه تبديل مي شوند

نوك يا حاشيه برگها به طرف 
  ي رود.رگبرگ مياني پيش م
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قابل استفاده بودن مواد غذايي خاك را  ،زمان مصرف كود زيرا فصول مختلف سال - 7 
  تحت تاثير قرار مي دهد 

  .تعداد بوته در واحد سطح روي ميزان كود دهي اثر دارد - 8 
از اين  ،سيستم ريشه بندي گياه كشت شده براي گياهاني كه ريشه كم عمق دارند -  9 

ع گياهان نمي توانند مواد و عناصر غذايي را بخصوص ازت را جذب جهت كه چون اين نو
 بايد مقدار بيشتري كود در نظر گرفت  ،نمايند

  برخي از عالئم ناهنجاري تغذيه اي قابل رويت كه توسط گياهان نشان داده مي شود.
  فعاليت هاي پيشنهادي و توصيه ها :

موجود در بازارنحوه كوددهي دستي و هنرآموز از طريق عكس و فيلم و نرم افزارهاي  – 1
  ماشيني را براي هنرجويان نشان دهد.

هنرآموز ضمن نحوه و چگونگي خشك كردن برگ هاي گياهان از آنها بخواهد نسبت  – 2
به جمع آوري برگ هاي گياهاني كه در آنها عالئم كمبود عناصر غذايي مشهود مي باشد 

  نشانه عالئم كمبود عناصر غذايي مشهود برگ يا گياه كامل كه در آنها  10(حداقل 
  باشد.) از منطقه تحصيلي و زندگي خود اقدام نمايند.مي
هنرآموز با مشاركت هنرجويان نسبت به شناسايي عالئم كمبود عناصر غذايي اقدام  – 3

  نمايد.
هنرآموز با مشاركت هنرجويان نسبت به تهيه كلكسيون گياهان داراي كمبود عناصر  - 4

  .آموزشي اقدام نمايد در واحدغذايي 

  عنوان كار : برداشت سبزي و صيفي
  :اهداف 

  .نحوه برداشت سبزي ها و صيفي ها را توضيح دهد .1
  .مراحل رشد سبزي ها و صيفي ها را توضيح دهد .2
  .زمان مناسب برداشت را شرح دهد .3
  .تجهيزات و ماشين هاي برداشت را انتخاب كند ،وسايل ،ابزار .4
تجهيزات و  ،وسايل ،نكات ايمني در زمان استفاده از ابزار .5

  .ماشين هاي برداشت را رعايت كند
  .برداشت سبزي ها و صيفي ها را به روش سنتي انجام دهد .6
  .برداشت سبزي ها و صيفي ها را به روش ماشيني انجام دهد .7

  ساعت كار
  ساعت  نوع

  16  نظري
  24  عملي
  40  جمع
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  .كننده سبزي ها را توضيح دهد مواد ضد عفوني .8
  اصول بهداشتي شستشو و پاكسازي سبزي را شرح دهد. .9

  .بيماري ها و انگل هاي سبزي را توضيح دهد .10
  .قسمت هاي قابل مصرف سبزي ها را انتخاب كند .11
  .شستشو و پاكسازي سبزي ها را انجام دهد .12
  .داعتقاد به توليد سبزي هاي سالم را داشته باش .13
  .درجه بندي سبزي ها و صيفي ها را توضيح دهد .14
  .دسته بندي و بسته بندي سبزي ها را توضيح دهد .15
  

  دانسته هاي قبلي مورد نياز هنر جويان :
هنرجويان قبل از شروع كار يا واحد يادگيري برداشت الزم است اطالعات زير را داشته 

  باشند.
هاي مختلف شناخت اندام -  2 )شي، رشد زايشيرشد روي(مراحل رشد و نمو گياهان  – 1

ها طبقه بندي سبزي ها و صيفي – 3گياه شامل ريشه، ساقه، برگ، گل، دانه يا بذر 
  )... برگي، غده اي، پيازي، ريشه اي و(
   هاها و صيفيطول دوره رشد سبزي – 5كار با آن آشنايي با تراكتور و نحوه – 4
  جمله باكتري ها، ويرس ها، انگل ها و... شناخت عوامل بيماري زا از – 6

  واژه هاي كليدي :
مواد گند زداي -اندام قابل مصرف -رسيدن تجاري محصول -رسيدن فيزيولوژي محصول

 )H.L.D(سطح باال 

سرد - )L.L.D(مواد گند زداي سطح پايين - )I.L.D(مواد گند زداي سطح بينا بيني 
 اكسيداسيون محصول-هاي تنفسي  واكنش-كردن مقدماتي سبزي ها و صيفي ها 

  خالصه محتوا:
در واحد يادگيري برداشت در درس توليد و پرورش سبزي و صيفي، مطالبي در خصوص 

هاي ها شامل رسيدن فيزيولوژيكي و رسيدن تجاري، اندامها و صيفيانواع رسيدن سبزي
شستشو و  ،گند زدايي ،عالئم رسيدن ،زمان برداشت ،قابل مصرف، روش هاي برداشت

  .آمده است پاكسازي درجه و بسته بندي سبزي ها و صيفي ها
  مواد مصرفي :
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بندي مواد بسته - 3ها زا در سبزي ها و صيفيعوامل بيماريي مواد گند زدا -2آب  -1
  بنديجعبه براي بسته - 5كيسه پالستيكي  -  4شامل پارچه، كاغذ، پالستيك و... 

  ابزار و تجهيزات :
يا واحد يادگيري برداشت به شرح  هاي مورد نياز براي اين كار زات و ماشينابزار و تجهي

  جدول ذيل مي باشد :

نام ابزار و تجهيزات و   رديف
 15تعداد براي   مشخصات فني  ماشين ها

  هنرجو
  15 معمولي (درو) داس  1
  15 تربر اره  2
  15 اره اي كارد  3
  15 سر كج چاقوي  4
  1 ونمسي فورگوس285 تراكتور  5
  1 )دنباله بند(خودكار  ماشين برداشت سيب زميني  6
  15 اره اي شفره  7
  15 ريشه بر داسك  8
  15 2استيل نمره بيل  9
  15 كلش گير چهار شاخه  10
  15 فوالدي سوند  11
  15 باغباني قيچي  12
  5 برزنتي كيسه برداشت محصول  13
  5 يك چرخ فرقون  14
  5 پالستيكي ولسبد جمع آوري محص  15

  
  فضا :

 متر مربع زمين مي باشد. 50براي برداشت به روش دستي براي هر هنرجو حداقل نياز به 

متر مربع زمين مي  2000براي برداشت به روش ماشيني براي هر هنرجو حداقل نياز به 
 باشد.

با  در ضمن هنر آموزان گرامي مي توانند براي آموزش هاي عملي وبراي آنكه هنرجويان
و گلخانه هاي متعلق به توليد كنندگان و  محيط واقعي كار نيز آشنا شوند از مزارع
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پرورش دهندگان بخش خصوصي سبزي وصيفي در امر آموزش ها بخصوص آموزش هاي 
 عملي استفاده نمايند.

هاي برداشت متر به عنوان محل نگهداري سبزي ها و صيفي 3*4*5يك اتاق به اندازه 
 شده

  ه آموزشي :اجزاي بست
اين كار يا واحد ياد گيري شامل كتاب درسي، كتاب هنرآموز، كتاب هنرجو، فيلم 

  عكس به شرح ذيل مي باشد : ،نرم افزار آموزشي ،آموزشي
  فيلم :

گند زدايي، درجه بندي و بسته بندي سبزي ها و  – 2برداشت سبزي و صيفي  – 1
  صيفي ها

  نرم افزار :
  ها و صيفي هامراحل رشد و نمو سبزي  – 1
  گند زدايي، درجه بندي و بسته بندي سبزي ها و صيفي ها -  2

  هاي فني و غير فني : فرايند آموزش شايستگي
هنرآموزان ارجمند ابتدا كالس درس را با ياد و نام خداوند بخشنده و مهربان شروع  - 1

  نمايند.
بيشتر هنرجويان در براي آماده كردن و ايجاد انگيزه و ترغيب و همچنين مشاركت  - 2

  امر آموزش، هنرآموزان مي توانند با روش هاي مختلف شامل :
  نمايش فيلمي از برداشت انواع سبزي ها و صيفي ها در مزارع و گلخانه ها –الف 
حضورهنرجويان به اتفاق هنرآموز در مزرعه يا گلخانه اي كه در حال برداشت يا  -ب 

  درجه بندي و بسته بندي مي باشند. 
  نشان دادن عكس ها يا پوستر هايي. – ج
  طرح سئواالتي مانند : –د 

 آيا مي توان محصول را هر زمان كه بخواهيم برداشت كنيم؟

 زمان برداشت محصول را مي دانيد ؟ آيا مناسب ترين

.. مصرف .نخود فرنگي و ،آرتيشو ،كلم پيچ ،مارچوبه ،كدام قسمت سيب زميني ترشي
 ؟انسان دارد  خوراكي براي

 آيا عوامل و نحوه فاسد شدن سبزي ها و صيفي ها را مي دانيد ؟
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 خواص ضد عفوني كننده ها چيست ؟

 قبل از مصرف سبزي ها و صيفي ها چه اقداماتي بايد صورت گيرد ؟

يا هر روش ديگري كه توجه هنرجويان را به موضوع آموزش بيشتر جلب نمايد و آنها را 
ر آماده كند و در نتيجه ياد گيري بيشتري صورت مشاركت بيشت و براي بحث و گفتگو

   .آغاز نمائيد ،گيرد
  هاي پيشنهادي و توصيه ها :فعاليت

 ،هنرآموز از طريق عكس و فيلم و هم چنين بازديد از مزارع مختلف كشت سبزي و صيفي
هاي نحوه و روشرا به هنرجويان نشان دهد و از آنها بخواهد تا در مورد  برداشتنحوه 
  بحث و گفتگو كنند. شتبردا

سپس هنرجويان را به چند گروه تقسيم نماييد و ازهر گروه بخواهيد تا در مورد مراحل 
رشد و نمو سبزي ها و صيقي ها و زمان رسيدن محصوالت بحث و تبادل نظر كنند و 
سپس نتايج را در كالس ارائه نمايند و بعد از آن مراحل رويشي و زايشي و همچنين 

  .ولوژي و تجاري را براي هنرجويان تشريح نماييدرسيدن فيزي
از هر گروه ازهنرجويان بخواهيد كه در مورد اندام ها و قسمت هاي خوراكي سبزي ها و 

  .را در كالس ارائه دهند  صيفي ها بحث و تبادل نظر كنند و سپس نتايج
بادل از هنرجويان بخواهيد در مورد روش هاي برداشت سبزي ها و صيفي ها بحث و ت

  .نظر كنند و سپس نتايج را در كالس ارائه نمايند
هنرآموز پس از آموزش كاربرد ابزار و وسايل برداشت از هنرجويان بخواهد نسبت به 

  .سبزي ها و صيفي ها در واحد آموزشي اقدام نمايند برداشت يك يا دو نوع از
  

  
       

به برداشت يكي از محصوالت  نسبت ،هنرآموز پس از آموزش كاربرد ماشين هاي برداشت
  .با ماشين اقدام نمايد

ترتيبي دهد  ،هنرآموز مي تواند براي افزايش مهارت هنرجويان در عمليات برداشت
كه هنرجويان در مزارع و گلخانه هاي بخش خصوصي در منطقه نسبت به برداشت 

 .محصوالت مختلف اقدام نمايند

 فعاليت عملي
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هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد مناسب ترين زمان برداشت سبزي ها و صيفي ها 
  .بحث و تبادل نظر كنند و سپس نتايج را در كالس ارائه نمايند

اي هنرجويان هنرآموز مناسب ترين زمان برداشت سبزي ها و صيفي ها را بطور كامل بر
تشريح نمايد و سپس مناسب ترين زمان برداشت بعضي از محصوالت از جمله : فلفل 

   ... را براي هنرجويان تشريح نمايد.شلغم و ،اسفناج ،هندوانه ،پياز ،خيار ،دلمه اي
هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد مناسبتر زمان برداشت چند نوع سبزي و صيفي در 

  .مطالعه و نتايج را ارائه نمايند منطقه رندگي خود
ها بحث و هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد گند زدايي و خواص ضد عفوني كننده

  .تبادل نظر كنند و سپس نتايج را در كالس ارائه نمايند
هنرآموز گندزدايي و خواص ضد عفوني كننده ها و سطوح گندزدايي و مواد گندزداي 

  و سطح پايين را براي هنرجويان تشريح كند. سطح باال و سطح بينابين
  .هنرآموز توضيحاتي در مورد بيماري وباي التر به هنرجويان ارائه نمايد

هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد نحوه شستشو و پاكسازي سبزي ها در منطقه 
  زندگي خود مطالعه و نتايج را در كالس ارائه نمايند.

ميكروب  ،انگل زدايي ،پاكسازي ،احل شستشوهنرآموز ضمن آموزش نظري مر
  .آبكشي نسبت به اجراي عملي اين مراحل نيز اقدام نمايد،زدايي

ي اهها و صيفيهنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد اهميت و نحوه درجه بندي سبزي
  .بحث و تبادل نظر كنند و نتايج را در كالس ارائه نمايند

  .صيفي ها را بطور كامل براي هنرجويان تشريح نمايدهنرآموز درجه بندي سبزي ها و 

ترتيبي دهد ،هنرآموز مي تواند براي افزايش مهارت هنرجويان در عمليات برداشت
كه هنرجويان در مزارع و گلخانه هاي بخش خصوصي در منطقه عمليات برداشت 

 .مختلف بازديد نمايدمحصوالت بوسيله ماشين هاي

هنرجويان با يكي از ماشين هاي برداشت موجود در واحد آموزشي نسبت به برداشت 
 محصول اقدام نمايند.

 فعاليت عملي

 فعاليت عملي
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ها بحث و هنرآموز از هنرجويان بخواهد در مورد مزاياي بسته بندي سبزي ها و صيفي
تبادل نظر كنند و سپس نتايج توسط نماينده گروه در روي تابلوي كالس نوشته شود و 

وي تابلوي كالس نوشته بندي در رپس از حذف يا ادغام كلمات يا عبارات مزاياي بسته
  .شود

هنرآموز از هنرجويان بخواهد نسبت به بسته بندي بعضي از محصوالت و با استفاده از 
  .مواد بسته بندي مختلف اقدام نمايند
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