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کلیات
آموزش؛ آموختن دانسته ها نیست بلکه 

آموختن شیوه تفکر است. 
»آلبرت انیشتین«
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یک استاد جامعه شناسی به همراه دانشجویانش به محله های فقیرنشین 
آنها  آینده  و  فعلی  زندگی  و  نوجوان  تا درمورد دویست  بالتیمور رفت 
تحقیقی انجام دهد. از دانشجویان خواسته شد ارزیابی خود را درباره 
تک تک این نوجوان ها بنویسند. دانشجویان برای همه آنها یک جمله 

را تکرار کردند:
»او شانسی برای موفقیت ندارد«

بیست و پنج سال بعد، استاد جامعه شناس دیگری به سراغ این تحقیق 
و  بگیرند  را  تحقیق  این  دنباله  که  خواست  دانشجویانش  از  او  رفت. 
از  تن  بیست  استثنای  به  است.  آمده  چه  نوجوان ها  آن  بر سر  ببینند 
آنها که از محل مهاجرت کرده یا مرده بودند، از میان 180 نفر باقیمانده 
و  تاجر  پزشک،  وکیل،  بودند.  رسیده  بزرگی  موفقیت های  به  نفر   176

کارآفرین موفقی شده بودند.
این  روی  گرفت  تصمیم  بود.  شده  متحیر  حقیقتًا  جامعه شناس  این 
موضوع تحقیق بیشتری انجام دهد. خوشبختانه توانست همۀ افراد را 

پیدا کند. از تک تک آنها خواست پرسشنامه تحقیقی او را پر کنند.
 شاید تعجب کنید همه آنها در مقابل سؤال : دلیل موفقیت شما چیست؟ 

یک پاسخ یکسان و سرشار از عشق داشتند:
»دلیل موفقیت ما، معلم ماست.«

آن معلم هنوز زنده بود. استاد جامعه شناسی جستجو کرد و او را که حاال 
پیرزنی فرتوت ولی هنوز هم بسیار هوشمند و زیرک بود پیدا کرد تا از 
انسان های  فقیرنشین،  نوجوان های  از  که  را  معجزه گری اش  فرمول  او 

شایسته و موفق ساخته بود، بپرسد.
چشم های معلم پیر برقی زد و لب هایش به لبخندی عطوفت آمیز از هم 

گشوده شد. پاسخش بسیار ساده بود. او با کمال لطف و تواضع گفت: 
»من عاشق آن بچه ها بودم«

و کالس های  هنرستان  در  را  خود  زندگی  از  بخشی  هنرجویان  معمول،  به طور 
درس می گذرانند و در این کالس ها همانند سایر محیط های اجتماعی، با یکدیگر 
تعامل دارند. این تعامل با برقراری ارتباط بین هنرجویان و هنرآموزان در چهارچوب 
برنامه هاي آموزشي و پرورشي در فرایند ارائه مطالب و مواد درسی نمود پیدا می کند. 
هر کالس ویژگی خاص خود را دارد که آن را از دیگر کالس ها متمایز می کند. 
به طورکلی یک کالس درس را می توان نظامی  پویا دانست که ساختار سازمان و 
هنجارهای خاص خود را دارد. کالس ها ممکن است در ظاهر همانند یکدیگر به نظر 
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آیند، اما در واقع چنین نیست و هر کالس ویژگی های خاص خود را دارد. اتخاذ شیوه 
مناسب برای ایجاد کالس های ثمربخش از مسئولیت های هنرآموزان است.

 چنین کالسی دارای سه ویژگی است:
1 محیطی است که در آن هنرجویان نسبت به خودشان، هم کالسی هایشان و کالس 

درس به عنوان یک گروه اجتماعی احساس مثبت دارند.
2 به گونه ای سازمان یافته است که ساختار و روش های آن، نیازهای هنرجویان را 
برآورده می سازد. هنرجویان با درك تکالیف و وظایف خود، آنها را انجام داده و با 

هنرآموز و هنرجویان دیگر همیاری و همکار ي می کنند.
3 محیطی است که در آن دانش آموزان دانش و مهارت های فردی و اجتماعی را کسب 

می کنند .
آرزوی هر هنرآموز، داشتن کالسی با ویژگی های گفته شده در باالست و لذت بخش ترین 
لحظه هنگامی است که هنرآموز با احساس رضایت از کار خود از کالس خارج می شود و 

حس می کند که هنرجویان از اینکه در کالس او بوده اند خرسند هستند.
برای رسیدن به چنین جایگاهی عوامل زیادی باید دست به دست هم دهند از جمله 
آنها مي توان به عالقه مندي به تدریس، مهارت و دانش در موضوع تدریس، آشنایی به 
روش ها و فنون یاددهی و یادگیری و به کار بستن آنها اشاره کرد. به همکاران ارجمند 
توصیه می کنیم که کتاب ها و مقاالتی را که در زمینه روش های یاددهی و یادگیری 
نوشته شده است و از جمله بخش روش های یاددهی این کتاب را به دقت مطالعه کنند 

و آنها را در مدیریت کالس به کار بندند.
هنرآموزان گرامی  باید مطالب تئوری )نظری( درس نگهداري و کاربرد ماشین هاي 
کشاورزي را به صورت هم زمان با عملیات آن آموزش داده و مراحل زیر را برای آموزش 

مطلوب تر و مناسب تر مدنظر قرار دهند.

مرحلۀ اول: آمادگی
هنرآموز باید نسبت به مطالبی که می خواهد ارائه دهد تسلط کاملی داشته باشد 
و روش تدریس و ترتیب ارائه مطالب را از قبل به طور دقیق تنظیم و برای کالس 
آماده نماید. نخستین هدف در مرحله آمادگی جلب توجه و ایجاد انگیزه و رغبت 

می باشد. برای تحقق این هدف راه های ذیل پیشنهاد می گردد: 
الف( در تدریس خویش از وسایل کمک آموزشی، بازدید، اجرای هم زمان عملی در 

ارائه مطالب تئوری )نظری( و غیره استفاده نمایید.
ب( از تجربیات خود همراه با مثال هایی در ارتباط با موضوع تدریس استفاده نمایید. 

ج( در ارائه مطالب خود از روش یادگیری بصری )بر مبنای دیدن( بیشتر استفاده کنید.
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د( از تجربیات هنرجویان و آنچه در محل زندگی آنها در ارتباط با موضوع تدریس 
صورت مي گیرد، حداکثر بهره برداری را نمایید.

هـ( از افراد خبره یا نمونه محلي با دایر کردن زمینه گفتمان چندسویه استفاده نمایید 
و نشان دهید که موفقیت در دسترس مي باشد.

هنرآموز باید کاربرد مطالب مورد تدریس را برای مشاغل آینده هنرجویان تجزیه 
و تحلیل نماید. این عملکرد به ما کمک می کند که هنرجویان مشتاقانه به مطالب 
گوش فرا دهند و به ضرورت نیاز آن درس پی ببرند. ضمناً یک هنرآموز خوب باید 
خود را به جای هنرجو قرار دهد و از آن دیدگاه نیز به مسئله تدریس و محتوای آن 

با توجه به امکانات و محیط آموزشی بنگرد.
مفاهیم اساسی مرحله آمادگی در دستورالعمل های زیر خالصه می شود:

1 در هنرجویان انگیزه و رغبت ایجاد کنید.
2 مطالب مورد تدریس را با شغل آینده هنرجویان ارتباط دهید.

3 مطالب  را برای هنرجویان قابل درك، فهم و  لمس کنید.
4 از زمینه ذهنی هنرجویان به عنوان ابزار تدریس استفاده کنید.

مرحلۀ دوم: ارائه مطالب

1 به ارائه مطالب جدید بپردازد.
2 مهارت ها و دانش ها را به صورت دوسویه و فعال،تشریح و تحلیل نماید.

3 روش کار خویش را دقیقًا برای هنرجویان توضیح دهد.
4 از روش تدریس مناسب و متنوع در ارتباط با موضوع درسی استفاده نماید.

در مرحله قبل یعنی مرحله آمادگی، هنرآموز مطالب و محتوای مورد تدریس را 
آماده کرده و از میان روش های مختلف تدریس، روشی را انتخاب کرده است. در 
این مرحله مطالب و محتوای درس را با توجه به بهترین روش تدریس با در نظر 

گرفتن تعداد هنرجویان به صورت عملی ارائه می دهد.
هنرآموز باید در ارائه مطالب از شیوه های پویا و متنوع استفاده کند. کاربرد وسایل 
دیداری و شنیداری بسیار مؤثر است چرا که برخی از هنرجویان از طریق دیدن و 

برخی از طریق شنیدن، بهتر یاد می گیرند.

به طور خالصه در این مرحله هنرآموز باید:
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مرحله سوم: کاربرد )کاربست(

مرحلۀ چهارم: امتحان و سنجش

و  کالس  به  گرفته  یاد  که  را  مهارت هایی  و  مطالب  باید  هنرجو  مرحله  این  در 
به  هنرآموز ارائه دهد. درحالی که هنرجو در حال انجام دادن و ارائه مطالب است، 
در دروس عملی  برطرف گردد.  اشکاالتش  تا  به هنرجو کمک کند  باید  هنرآموز 
هنرجو عماًل کار را انجام می دهد و در دروس تئوری )نظری( به صورت شفاهی و یا 
کتبی مرحله به مرحله دروس تدریس شده توسط هنرآموز را با کالم خویش بیان 

می نماید.
اینکه دانش آموزان مهارت های  برای تشخیص  باشید که مالك شما  توجه داشته 
درس  ارائه  و  عملی  کار  درست  انجام  گرفته اند،  فرا  را  شما  دروس  ذهنی  و  فنی 

به صورت شفاهی یا کتبی می باشد.
زیرا اگر هنرجو کاری را یک بار درست انجام داد، ممکن است آن را به طور تصادفی 
و یا از روی حدس و احتمال انجام داده باشد، اما اگر مجدداً وی را آزمایش کرده 
بود.  اعتبار خواهد  دارای  ارزیابی شما  نمودید،  را صحیح مشاهده  پاسخ  دو  و هر 
درضمن در این مرحله اگر هنرجویان اشکاالتی داشتند، هنرآموز باید درس را تکرار 

کرده و به رفع معضالت هنرجویان بپردازد.

خالصه مطالب مرحلۀ سوم چنین است:

1 هنرجو باید مطالبی را که فراگرفته است، در کالس ارائه دهد.
2 هنرآموز به هنرجویان کمک می کند تا دچار یادگیری غلط و لغزش عملی 

نگردند.
3 در صورت ضرورت هنرآموز درس را تکرار می نماید.

4 هنرآموز ادراک هنرجویان را از طریق سؤاالت گوناگون می سنجد و به سؤاالت 
هنرجویان نیز پاسخ می دهد.

5 نشانه استنباط و ادراک هنرجویان از مهارت های فنی و ذهنی حداقل دوبار 
انجام صحیح و درست کار یا حل مسئله می باشد.

در این مرحله از فرایند تدریس، هنرجو باید مورد ارزیابی رسمی و نهایی قرار گیرد. برخالف 
مرحلۀ سوم، در این مرحله یعنی در طی ارزشیابی و یا امتحان نباید هیچ گونه کمکی به 

هنرجویان صورت گیرد.
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1 به طور دقیق تعیین می نمایید که هنرجویان تا چه حد مطالب را فراگرفته اند و 
سطح دانش، درک و کاربرد آنان تا چه میزان است.

2 نقاط ضعف هنرجویان را برای شما روشن می سازد.
3 موجب تقویت آنچه هنرجویان فرا گرفته اند می شود.

4 به نوبه خود به عنوان یک عامل انگیزش در یادگیری تلقی می گردد.

سایر نکات 
به هنرآموزان ارجمند و گرامی توصیه می شود در طول دورۀ آموزش درس نگهداري و کاربرد 

ماشین هاي کشاورزي به نکات ذیل توجه نمایند:
1 نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کرده و رعایت دقیق آنها نظارت نمایید.

2 به حفظ محیط زیست توجه داشته باشید و رعایت آن را از فراگیران با جدیت بخواهید.
3 اصول اخالقی را رعایت نمایید و فراگیران را اخالق مدار تربیت کنید.

4  با هنرجویان ارتباط عاطفی برقرار نمایید.
5 گزارش های هنرجویان را مطالعه و در صورت نیاز اصالح نمایید.

6 با طرح سؤال های مناسب قوه تخیل هنرجویان را تحریک و تقویت نمایید.
7 به سؤال های هنرجویان به دقت گوش داده و به آنها پاسخ دقیق و مستدل دهید.

نیاز  در صورت  و  داشته  زیرنظر  با دقت  را  آنان  کار  نحوه  عملی،  کارهای  انجام  در حین   8
یادداشت برداری کنید.

9 فرصت دهید تا هنرجویان پیشرفت یادگیری خود را به نمایش بگذارند.
10 رفتارهای پسندیده را با تحسین و تشویق، تقویت کنید.

11 هنرجویان را به مشارکت در بحث های گروهی و اظهارنظر و نقد سازنده، تشویق کنید.
12 از هنرجویان بخواهید مطالب مرتبط با درس را از روزنامه ها و مجله ها و سایت های مختلف 
در اینترنت انتخاب کنند و به کالس بیاورند و درصورت مناسب بودن در تابلوی واحد آموزشی 

نصب کنند.
13 به هنرجویان کمک کنید تا گروه های مطالعه تشکیل دهند و در خارج از واحد آموزشی با 

یکدیگر کار کنند.
14 درس را با یک معما، سؤال، تصویر، فیلم، طرح مسئله یا شکل و سایر مواردی که به موضوع 

درس مربوط می شود آغاز کنید تا هنرجویان برای آموختن درس جدید آماده شوند.
15 در هر جلسه از روش های متفاوت و متنوعی استفاده کنید.

امتحان و سنجش هنرجویان به طور کلی به نتایج زیر منجر می شود:
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رویکرد برنامه ریزی آموزشی و درسی
رویکرد کلی برنامه ریزی آموزشی و درسی در کتاب نگهداري و کاربرد ماشین هاي 
کشاورزي مبتنی بر شایستگی ها است. واژه شایستگی در فرهنگ لغات عمومی  به 
معنای لیاقت، کاردانی، مهارت و تبحر است و در فرهنگ لغات تخصصی مدیریت، 

به معنای صالحیت، اهلیت، شایستگی، قابلیت و توانایی آمده است.
دانش،  ترکیب  حاصل  که  است  کاردانی  و  شایستگی  تعاریف،  این  مشترك  وجه 
مهارت و نگرش مطلوب در انجام کار می باشد. ترکیبی که عمدتاً به وسیله آموزش 

مبتنی بر شایستگی حاصل می گردد. 
مدل اجرایی آموزش مبتنی بر شایستگی شامل 3 مرحله است:

مرحلۀ اول: نیازسنجی شایستگی های مورد نیاز مشاغل
در این مرحله براساس مأموریت، چشم انداز، اهداف بلندمدت و استراتژی ها، نیازسنجی 
مشاغل به شایستگی های مورد نیاز انجام می شوند. نیازسنجی آموزشی در آموزش مبتنی 

بر شایستگی، جایگاه ویژه ای دارد که توسط مدل های کاربردی انجام می شود. 
با  متناسب  نیازسنجی  در  استفاده  مورد  مدل های  قوی ترین  از  یکی  دیکوم  مدل 
برنامه ریزی آموزشی و  این مدل در  بر شایستگی به شمار می آید.  آموزش مبتنی 
درسی این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است به طوری که عناصر مهمی  مانند 

دانش، مهارت، نگرش، ایمنی فردی و محیط زیست در آنها لحاظ گردیده است.
مرحلۀ دوم: تعیین شایستگی های شاغلین و فاصله ها

در این مرحله شایستگی های شاغلین در رابطه با مشاغل مربوط مورد بررسی قرار می گیرد 
تا فاصله وضع موجود با وضع مطلوب که در مرحلۀ اول تعیین شده مشخص گردد.

در این درس دو گروه شایستگی مورد انتظار است:
الف( شایستگی های فنی مورد انتظار عبارت اند از:

آماده کردن کارگاه تعمیر ماشین هاي کشاورزيـ  براده برداريـ  انجام سرویس هاي دوره اي 
ماشین هاي کشاورزيـ  انجام سرویس هاي دوره اي موتور دیزلـ  انجام سرویس هاي دوره اي 
تراکتورـ اتصال ماشین هاي یدك کش ـ حمل بار با پي نورد تراکتوري ـ کاربري بیل 
تراکتوريـ  آماده سازي چرخ ماشین هاي کشاورزيـ  و رفع عیب هاي جزئي ماشین هاي 

کشت و کار
ب( شایستگی های غیرفنی مورد انتظار عبارت اند از:

به کارگیري فناوري مناسب ـ خودمدیریتي ـ مسئولیت پذیري ـ توسعه شایستگي و 
دانشـ  شایستگي تفکرـ   نگرش سیستميـ  ارتباط مؤثر  و کار تیميـ مدیریت کیفیت 
ـ اخالق حرفه ايـ  محاسبه و ریاضیـ  آموزش وکمک به فراگیری دیگرانـ  تفکرانتقادی 
ـ تفکرخالقـ اجتماعی بودن )مردمی بودن(ـ تصمیم گیريـ درست کاري و کسب حالل 
ـ نگهداري فناوري های به کار گرفته شده ـ مستندسازي ـ مدیریت مواد و تجهیزاتـ 
مدیریت زمانـ  تنظیم و اصالح عملکردهای سیستمـ  تعالی  فردیـ  استدالل در کنار 

دانش و مهارت فردی.
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مرحلۀ سومـ  برنامه ریزی آموزشی
در این مرحله براساس شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب، برنامه ریزی آموزشی 

صورت می گیرد:
محتوای کتاب درسی نگهداري و کاربرد ماشین هاي کشاورزي ضمن ارائه برخي از مطالب 
پایه اي مربوط به اصول و مباني نگهداري ماشین هاي کشاورزي به گونه ای تدوین گردیده 
که هنرجو بتواند عالوه بر فراگیری چندین شایستگی فنی و غیر فنی، با جنبه های 
مختلف سرویس و کاربرد تراکتور آشنا گردد و با عالقه و آگاهی بهتری رشته ماشین هاي 

کشاورزي را برای ادامه تحصیل انتخاب نماید.
در این درس، در راستای ارائه مطالب نظری و عملی، از هنرجویان خواسته شده است 
که در خصوص برخی از موضوعات در منطقه زندگی یا تحصیلی خود، تحقیق و پژوهش 

نمایند و گزارش مربوطه را به هنرآموز تحویل دهند.
هدف کلی این درس، تربیت افراد ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد که در نهایت بتوانند 
عملیات سرویس و نگهداري ماشین هاي کشاورزي موجود در منطقه خود را انجام دهند. 

در راستای هدف کلی کتاب، اهداف دیگری نیز به شرح زیر مدنظر بوده است:
به  فعالیت  های کشاورزی به خصوص ماشین هاي  الف( عالقه مند کردن هنرجویان 

کشاورزي
ب( انجام تحقیق و پژوهش برای درك بهتر مطالب و آشنایی با وضعیت موجود در منطقه 

زندگی یا تحصیلی هنرجو
ج( شناسایی مسائل و مشکالت موجود در سرویس و تعمیرات ماشین هاي کشاورزي و 

درصورت امکان ارائه راه حل های مناسب و کاربردی
د( تفکر و تدبر در خصوص موضوعات مرتبط با نگهداري و کاربرد ماشین هاي کشاورزي

هـ( انجام فعالیت های عملی مربوط به سرویس و نگهداري تراکتورها به صورت فردی و 
گروهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی پیش از شروع، هنگام فعالیت ها و در پایان کار

ز( توجه به حفظ محیط زیست و ساماندهي پسماند ها 
شایستگی های فنی و غیرفنی مورد انتظار شغلی درس نگهداري و کاربرد ماشین هاي 
کشاورزي، پایه و مبنایی برای سایر دروس رشته ماشین هاي کشاورزي نیز می باشد. بدین 
ترتیب که هنرجویان اطالعات علمی و عملی الزم را برای سایر مشاغل و حرف مرتبط با 

ماشین هاي کشاورزي را نیز کسب خواهند کرد. 
سرویس  و  نگهداري  مراحل  براساس  است  آمده  کتاب  این  در  که  کاری  واحد   10

مي باشد.  تراکتور  کاربرد  و  کشاورزي  ماشین هاي 
از آنجایی که هدف نهایی این درس، آماده کردن هنرجویان برای انجام وظایف اصلی و 
فرعی نگهداري و کاربرد تراکتور و ماشین هاي کشاورزي می باشد لذا در این کتاب سعی 
شده است کمتر به مقدمه نویسی و آوردن تعاریف و تاریخچه برای هر موضوعی پرداخته 
شود. همچنین سعی شده است از آوردن مطالب حاشیه ای که کمتر در اجرای عملی 
سرویس نقش دارند یا اینکه انجام آنها به دالیل فنی یا تخصصی باالتر از حد فراگیران 

است پرهیز شود. چون قرار نیست همه چیز را آن هم در سال اول بدانند. 
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ارائه مطالب به ترتیبی است که به جای دادن ماهی به بچه ها، سعی کرده است ماهیگیری 
را به آن بیاموزد لذا مطالب را حاضر و آمده یا شست و رفته به فراگیران ارائه نمی کند بلکه 
با پیش بینی فعالیت های چون: تحقیق و پژوهش در منطقه زندگی و تحصیلی، اجرای 
کارهای عملی به صورت فردی یا گروهی، بحث های گروهی، مصاحبه و تهیۀ گزارش، 

تدبیر و تدبر و غیره، فراگیران را در کشف آنها هدایت می کند. 
در خصوص موضوعات و کارها سعی شده است که هنرجویان بیشتر به اجرای عملی 
کارها توجه کنند تا پس از پایان درس و موفقیت در ارزشیابی های مستمر و پایانی 
بتوانند به عنوان یک سرویس کار ماشین هاي کشاورزي در بخش کشاورزی کشور نقش 
بسزایی ایفا کنند. در 10 واحد کار1 درس نگهداري و کاربرد ماشین هاي کشاورزي به 
شرح زیر می باشد: آماده سازی کارگاه تعمیر ماشین های کشاورزی،    براده برداری، انجام 
سرویس های دوره ای ماشین های کشاورزی، انجام سرویس دوره ای موتور دیزل،  انجام 
سرویس های دوره ای تراکتور، اتصال ماشین های یدك کش، حمل بار با پی نورد تراکتوری، 
آماده سازی چرخ ماشین های کشاورزی، رفع عیب های جزئی  تراکتوری،  بیل  کاربری 

ماشین های کشاورزی

task ـ1

واحد  درس،  برکالس های  عالوه  کشاورزی  ماشین های  رشته  آموزشی  واحد  هر 
سمعی و بصری، سایت رایانه و واحدهای اداری و عمومی )نمازخانه، ناهارخوری، 
با  متناسب   )... و  انبار  ورزشی،  و  فرهنگی  اماکن  اجتماعات،  سالن  خوابگاه، 
استانداردهای معاونت عمرانی وزارت متبوع، نیاز به فضاهای اختصاصی برای انجام 
دارد.  را  رشته  خاص   ).... و  صحرایی  کارگاهی،  )آزمایشگاهی،  عملی  فعالیت های 
نیاز به فضاي آموزشي مناسب دارد که در آن چیدمان  آموزش درس هاي عملي 
تجهیزات و وسایل آموزشي به گونه مناسب و ایمن پیش بیني شده باشد، در طراحي 
فضاي آموزشي باید محتواي آموزشي، ویژگي هاي کارهاي عملي و تجهیزات مورد 
استفاده و تعداد هنرجویاني که در هر نوبت در کارگاه مشغول به آموزش عملي 
فضاي  کشاورزي  ماشین هاي  رشته  برنامه ریزي  کمیسیون  باشند  نظر  در  هستند 
آموزشي این رشته را از دیدگاه هاي مختلف اندازه، ابعاد، و چیدمان وسایل تدوین 

نموده است. این فضاها را در 7 گروه زیر می توان تقسیم کرد:
1 کارگاه درس هاي ماشین هاي تهیه زمین و کاشت، ماشین هاي داشت و برداشت، 

ماشین ها و تجهیزات باغباني
2 محوطه آموزش رانندگی تراکتور

3 کارگاه تعمیر موتورهاي احتراقي و سرویس تراکتور
4 کارگاه ماشین های ثابت کشاورزی 

5 کارگاه ابزارشناسي و عملیات کارگاهي

فضاهای آموزشی

6 کارگاه نقشه کشی و نقشه خوانی 
7 زمین زراعي 
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طرح درس
مهم ترین و اثربخش ترین بخش مدیریت تدریس، داشتن طرح درس است. طرح 

درس را به دو نوع تقسیم می کنند:
1 طرح درس ساالنه یا کلی

2 طرح درس روزانه
در مورد هریک توضیح مختصری ارائه شده و توجه همکاران عزیز را به تدوین و 

اجرای دقیق آن جلب می کنیم.

1ـ طرح درس ساالنه )کلی یا بودجه بندی(
در این طراحی، هنرآموز با نگاهی جامع و کلی محتوای عملی و نظری درس را با 
توجه به جمیع شرایط آموزشی، اقلیمی  و مدیریتی در ظرف زمان )سال تحصیلی( 
می ریزد به ترتیبی که هر عملی در شرایط و زمان مناسب خود انجام می گیرد. از 
آنجایی که عوامل اجرایی از قبل در جریان امر قرار گرفته اند، نهاده ها، ماشین ها و 

سایر نیازها به موقع تأمین خواهد شد. 
در طراحی کلی درس، موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد:

اقلیمی منطقه و بحران های رایج )یخبندان، سرما، گرما، نزوالت جوی  1 شرایط 
و…(

2 تقویم آموزشی )مناسبت ها، تعطیالت و غیره(
3 زمان انجام فعالیت های کشاورزی و رابطه آن با مدیریت امور نگهداري و کاربرد 

ماشین هاي کشاورزي
4 تجهیزات )ماشین های کشاورزي و غیره(

برای  غیره  و  آزمایشگاه  متصدیان  مزرعه،  فنی، سرپرست  معاون  با  هماهنگی   5
تنظیم زمان انجام خدمات

6 هماهنگی با معاون آموزشی برای تعیین زمان آزمون های میانی و پایانی، سمعی 
و بصری، سایت و غیره

7 پیش بینی زمان و مکان های بازدید خارج از واحد آموزشی
با توجه به این موارد و موارد خاص منطقه ای و زمانی صرف نظر از ترتیب درج مطالب 
در محتوای آموزشی، ارائه مطالب برحسب موقعیت زمانی و مکانی واحد آموزشی 

طراحی و اجرا می شود.
هنرآموز طراحی خود را به تصویب شورای آموزشی واحد رسانده و نسخه هایی از آن 
را به مسئولین واحد آموزشی مرتبط با اجرای درس به ویژه بخش عملی و همچنین به 

گروه های آموزشی شهرستان ارائه می نماید.
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به نام خداوند                                                                                                                                             
طرح درس کلی یا ساالنه.......................  هنرستان.......................در سال تحصیلی.........ـ......

ردیف

هفته....

شماره تاریخ.../..../....
جلسه

روئوس مطالب 
نظری

روئوس فعالیت های 
عملی

نیازمندی،تجهیزات، مواد 
و…(

1

اول

..../.../....
1.........................................................

2.........................................................

جدول 1ـ نمونه طرح درس کلی یا ساالنه 

طراح )مدرس درس(.................   معاونت فنی..............................   معاونت آموزشی...........................

2ـ طرح درس روزانه
 برنامه ای است مدون و سنجیده که هنرآموز قبل از تدریس، برای یک جلسه درس تهیه

می کند که دالیل آن به شرح ذیل است:
1 طرح درس روزانه موجب می شود که هنرآموز فعالیت های ضروری آموزشی را به 
ترتیب و یکی پس از دیگری در مراحل و زمان های مشخص و به شیوه ای منطقی 

پیش ببرد.
خاطر  به  را  جزئیات  و  تدریس  مراحل  همه  گاهی  هنرآموزان  تدریس،  در   2
نمی سپارند. بنابراین داشتن طرح درس این مشکل را برطرف می کند. هنرآموزی 
که بدون برنامه و آمادگی قبلی به کالس می رود، ممکن است با مشکالتی روبه رو 

شود.
3 چون طرح درس طبق اصول معین تهیه می شود، موجب می گردد که هنرآموز 

به عوامل اصلی جریان تدریس توجه کرده و آنها را فراموش نکند.
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درس،  در کالس  بیشتری  اعتماد  با  هنرآموز  که  موجب می شود  درس  طرح   4
آزمایشگاه یا کارگاه حاضر شود.

5 طرح درس توجه هنرآموز را به انتخاب روش ها، فنون و الگوهای مناسب تدریس 
درس ها و فصل های مختلف کتاب جلب می کند.

6 در جریان تهیه طرح درس، هنرآموز فرصت خواهد داشت تا مشکالت احتمالی 
تدریس را پیش بینی کند.

7 وجود طرح درس، موجب می شود که ارزیابی تدریس هنرآموز به وسیله ارزشیابي 
به آسانی صورت گیرد.

دوازده گام برای تهیه طرح درس
گام 1ـ تعیین مشخصات کلی: 

شامل موضوع درس، پایه تحصیلی، زمان تدریس، تاریخ تدریس، نام هنرستان یا 
واحد آموزشی و نام هنرآموز

گام 2ـ تعیین هدف درس: 
برای اینکه مطمئن شوید طرح درس شما همان چیزی است که می خواهید آموزش 
دهید، باید با توجه به اصول و فنون طبقه بندی هدف های شناختی، عاطفی و مهارتی 

هدف های  طرح درس خود را بنویسید.
گام 3ـ تعیین رفتار ورودی یا پیش آموخته ها: 

به طور معمول رفتار ورودی، آموخته ها و توانایی هایی است که هنرجویان قبل از 
شروع درس جدید باید آنها را کسب کرده باشند تا بتوانند درس جدید را فرا گیرند. 
اگر  است.  جدید  درس  یادگیری  برای  الزم  نیاز  پیش  ورودی،  رفتار  حقیقت  در 
هنرآموز از میزان معلومات و مهارت های قبلی هنرجویان آگاه نباشد، ممکن است 
عده ای از آنان درس جدید را درك نکنند بنابراین هنرآموز پس از تعیین هدف های 
باید از خود سؤال کند که هنرجویان برای رسیدن به این هدف یا  درس جدید، 

هدف ها چه چیزهایی را باید از پیش آموخته باشند.
شایان ذکر است که هنرآموز رفتار ورودی یا پیش دانسته های الزم برای درس جدید را به 
هنگام تهیه طرح درس و پیش از رفتن به کالس و اجرای تدریس تعیین می کند، زیرا او تا 
این هنگام نمی داند که هنرجویان به چه میزان از دانش و مهارت پیش نیاز برای یادگیری 
درس جدید برخوردارند فقط می تواند تشخیص دهد که آنان قبل از آموختن درس جدید 

باید درس های قبلی را آموخته باشند تا بتوانند درس جدید را فرا گیرند.
هنرآموز پس از تهیه آزمون رفتار ورودی که انواع آن در گام چهارم خواهد آمد و همچنین 
بعد از اجرای آن آزمون، به میزان دانش و مهارت پیش نیاز هنرجویان برای آموختن بهتر 

درس جدید پی خواهد برد.
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گام 4ـ تعیین آزمون رفتار ورودی
پس از تعیین رفتار ورودی و پیش دانسته های الزم برای درس جدید که در مرحله 
باال )گام سوم( تشریح شد هنرآموز باید درباره نوع آزمونی که می خواهد به وسیله 

آن دانش و مهارت پیش نیاز هنرجویان را ارزیابی یا امتحان کند تصمیم بگیرد.
سؤال های آزمون رفتار ورودی می توانند از نوع شفاهی، انشایی، چهارگزینه ای، عملی 

یا آزمایشگاهی و کارگاهی باشند.
گام 5ـ انتخاب مواد و وسایل آموزشی یا رسانه ها

انتخاب رسانه ها برای تکمیل طرح درس ضرورت دارد. رسانه وسیله ای است که سبب 
ایجاد ارتباط بین پیام دهنده و پیام گیرنده می شود. رسانه مناسب، به خلق شرایط 
مطلوب برای یادگیری کمک می کند و سبب تقویت آن می شود. رسانه در مفهوم 

وسیع کلمه جامعه، مدرسه، هنرآموز و حتی خود هنرجویان را شامل می شود.
مقادیر،  علمی،  مجالت  و  روزنامه ها  بریده  درسی،  کتاب  محدودتر  مفهوم  در  اما 
نوارهای ضبط  بازار،  و تجهیزات موجود در  آزمایشگاهی  نقشه ها، وسایل  جداول، 

صوت، لوح فشرده، فیلم ها، تلویزیون، رایانه و ... جزء رسانه ها محسوب می شوند.
هنرآموز باید با توجه به هدف های طرح درس از میان انواع مواد و وسایل آموزشی، 

مناسب ترین آنها را که دارای ویژگی های زیر می باشند انتخاب کند.
الف( توانایی انتقال پیام مورد نظر را داشته باشد.

ب( حمل و نقل آن آسان باشد.
ج( در دسترس باشد.

د( اقتصادی باشد.
به طور کلی همه رسانه ها به تنهایی توانایی انتقال هر نوع پیامی  را ندارند. 

گام 6ـ تعیین کارهای مقدماتی 
به طور معمول هنرآموز باید قبل از شروع تدریس به کارهای مقدماتی بپردازد »مانند 
حضور و غیاب، بازدید تکالیف درسی، پرسش از درس یا دروس قبلی، اطمینان از 
سالمت جسمی و روانی هنرجویان و ...«. الزم است هنرآموز این موارد را در طرح 
باشد  زیاد طوالنی  نباید  کارها  این  البته مدت  کند.  یادداشت  و  پیش بینی  درس 
اشتیاق  بلکه  یادگیری می کاهند،  زمان  از  اینکه  بر  زیرا درنگ های طوالنی عالوه 

هنرجویان را نیز برای آموختن کاهش می دهند.
گام 7ـ تعیین مطالب و روش آماده سازی و ایجاد انگیزه برای یادگیری

هنرآموز در طرح درس خود باید روشی برای ایجاد عالقه یادگیری در هنرجویان در نظر 
بگیرد. و طی مقدمه ای انگیزه و شوق آموختن را ایجاد کرده و آنان را برای توجه داشتن 
و آموختن درس آماده کند. همچنین در طرح درس خود مشخص کند با چه مطلب و 

روشی می خواهد این آماده سازی و ایجاد انگیزه را انجام دهد.
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گام 8ـ تعیین گام به گام ارائه درس جدید
تعیین گام به گام مراحل ارائه درس جدید به صورت فهرستی است از کارهای اساسی 
که باید در کالس یا کارگاه یا مزرعه انجام شود و نوشتن فهرست آنها در طرح درس 

ضرورت دارد اما الزم نیست همه جزئیات آن ذکر شود.
گام 9ـ تعیین اختتامیه درس

هنرآموز باید در پایان درس یک اختتامیه انتخاب کند و آن را در طرح درس خود بیاورد. 
گام 10ـ تعیین فرصت تمرین

هنرآموز باید پس از ارائه درس، فرصتی به خصوص برای کارهای عملی یا کارگاهی 
را در طرح درس خود  و آن  بدهد  به هنرجویان  تمرین آن  برای  آزمایشگاهی  یا 

منظور کند.
گام 11ـ ارزشیابی پس از ارائه درس جدید

همان طور که هنرآموز پیش از آغاز درس جدید، رفتار ورودی یا پیش دانسته های 
هنرجویان را ارزیابی می کند، در پایان درس جدید هم باید از چگونگی یادگیری 
آنان اطمینان حاصل کند و از پیشرفت جمعی و فردی هنرجویان آگاه شود. بنابراین 

الزم است او در طرح درس خود برنامه ای برای ارزشیابی داشته باشد.
گام 12ـ فعالیتهای جبرانی و تکمیلی

هنرآموز پس از انجام دادن ارزشیابی و مشخص کردن نقاط قوت و ضعف یادگیری 
هنرجویان، باید در طرح درس خود فعالیت ها و تمرین های جبرانی برای هنرجویان 
ضعیف و نیز فعالیت های گسترده تر و تکمیلی برای هنرجویان قوی در نظر بگیرد 

و برای همه آنان برای جلسه بعدی تکلیف تعیین کند.
فعالیت های تکمیلی از دو بخش زیر تشکیل می شود:

الف( انتخاب مطلب برای فعالیت های تکمیلی
مطلبی که برای تکمیل یک جلسه تدریس انتخاب می شود ممکن است در مورد 

هدف های زیر باشد:
ـ آماده کردن هنرجویان برای درس جلسه بعد

ـ خالصه کردن درس ارائه شده
ـ جمع بندی نکات و مفاهیم مجزا و ارتباط دادن آنها با یکدیگر

ـ دادن تمرین برای کسب مهارت هایی که به تمرین نیاز دارد.
ـ دادن تمرین های عملی، مانند انجام دادن کارهای مهارتی، آزمایشات، تحقیق و پژوهش

ـ فعال کردن هنرجویان برای یاد گرفتن درس
ـ ارزشیابی )ارزشیابی مستمر(

ب( گزینش روش ها و فنون انجام دادن فعالیت های تکمیلی
انتخاب روش برای انجام دادن فعالیت های تکمیلی به موضوع و هدف درس بستگی 
دارد. برای مثال اگر درسی که ارائه می شود به جمع بندی نیاز دارد، معلم باید نوع 
آن را انتخاب کند. آیا جمع بندی را به طور شفاهی انجام خواهد داد و از هنرجویان 
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خواهد خواست نکات مهم را یادداشت کنند؟ یا اینکه جمع بندی را با خالصه نویسی 
روی تخته انجام خواهد داد؟ یا ممکن است درسی را که معلم ارائه می دهد در پایان 
به تمرین نیاز داشته باشد. برخی از روش های متداول برای انجام دادن فعالیت های 
تکمیلی عبارت اند از: تمرین، مسئله دادن و تکلیف دادن که هنرآموز باید در طرح 

درس گزینش خود را در این خصوص انجام دهد.

تعاریف و اصطالحات
 رویکرد برنامه  درسي مّلي: منظور از این اصطالح، جهت گیري آموزش هاي مدرسه اي 
بر اساس فلسفه  تربیتي نظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه  
درسي ملّي است. این رویکرد، رویکرد فطرت گراي توحیدي نام دارد که مقصد عالي آن، 

شکوفایي گرایش هاي الهي در انسان و تربیت انسان خلیفه.. اهلل است.
 دنیاي کار: شامل کارمزدی، پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های زندگی 
اجتماعی است. دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیای کار اعم 

از زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعي کار و بنگاه هاي اقتصادي است.
 محیط کار: موقعیتي است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از فضا ها از 

خانه تا کارخانه بزرگ را شامل می شود. 
 بنگاه اقتصادي: محلي که در آن فعالیت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي طبقه بندي 

فعالیت هاي اقتصادي صورت مي گیرد. 
 صالحیت حرفه ای: مجموعه ای از شایستگی هاي حرفه ای است که با توجه به سطح، 

نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
 آموزش و تربیت فني و حرفه اي )TVET(: آموزش و تربیت در قلمرو دنیاي کار 
جهت زمینه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقاء شغلي و حرفه اي را گویند. آموزش و 
تربیت فني وحرفه اي واژه اي جامع است که به جنبه هایي از فرایند آموزشي و تربیتي، 
دربرگیرنده، مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، کسب نگرش ها و مهارت هاي عملي، فهم 
و دانش مرتبط با حرفه ها در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي اجتماعي، عالوه 
فني و حرفه اي  آموزش  از  اعم  واژه  و اطالق مي شود. این  ارجاع  آموزش عمومي،  بر 
رسمي، غیررسمي و سازمان نایافته است. همچنین این آموزش ها شامل طیف وسیعی 
از فرصت های توسعه مهارت ها است که با بافت های ملی و محلی هماهنگ مي گردد. 
یادگیري براي یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضي )غیر 
فني( و مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فني و 

حرفه اي می باشند.
 شغل )Job(: واژه شغل »استخدام شدن براي ارائه خدمت و یا براي مدتي خاص« 
مي باشد. شغل محدود به زمان و فرد کارفرما است. شغل مجموعه از کارها و وظایف 
مشخص است که در یک جایگاه خاص تعریف مي شود. یک شخص ممکن است در یک 
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حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
 حرفه )Occupation(: مجموعه اي از مشاغل دنیاي کار است که شباهت معقوالنه اي 
از نظر کارها، دانش و توانایي هاي مورد نیاز دارد. حرفه مشغولیت اصلي فرد در طول 
زندگي است. استاندارد حرفه اي، حداقل هاي مورد انتظار دنیاي کار در یک حرفه را نشان 
مي دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنیاي کار است )مانند حسابدار، خانه 
دار، جوشکار، پرستار، مهندس ساختمان(. اکثر حرفه ها در بخش هاي مختلف وجود دارد 
در حالي که برخي از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصي است. یک حرفه 
مجموعه اي از مشاغل است که شباهت معقوالنه اي از نظر کارها، دانش و توانایي هاي 

مورد نیاز دارد. 
 وظیفه )Duty(: وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلي مشخصي که در یک 
جایگاه شغلي یا حرفه براي شخص در نظر مي گیرند. براي مثال از وظایف اصلي یک 
تعمیرکار خودرو مي توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال قدرت 
و... اشاره کرد. از تکنسین مکاترونیک انتظار مي رود نگهداري و تعمیرات سیستم هاي 

کنترل عددي را به عنوان وظیفه انجام دهد. 
 تکلیف کاري )Task(: یک تکلیف کاري فعالیت مشخصي است که داراي ابتدا و 
انتها مي باشد و شامل مراحل منطقي است. معموالً هر وظیفه به چندین تکلیف کاري 
تقسیم مي شود. به طور مثال، یکي از تکالیف کاري وظیفه »تعمیر سیستم مولد قدرت«، 

تنظیم سیستم جرقه مي باشد.
 شایستگي )Competency(: مجموعۀ اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد 
نیاز جهت انجام یک تکلیف کاري، بر اساس استاندارد را، شایستگي گویند. شایستگي ها 
و  فني  غیر  فني،  به سه دستۀ شایستگي هاي  و حرفه اي  فني  آموزش هاي  در حوزه 

عمومي  تقسیم بندي مي شوند.
 مرحله کار )Step( : فعالیت های الزم برای انجام یک تکلیف کاری را »مرحله کار« 
می گویند. مراحل انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است. معموالً هر تکلیف کاری از 

سه یا چند مرحله کار تشکیل شده است. 
حرفه: خانه دار 

وظیفه: نگهداری حیاط 
کار: چمن زدن 

مرحله کار: روش نمودن چمن زن 
 )Performance Standard( استاندارد عملکرد 

شایستگی های حرفه ای دنیای کار براساس استاندارد عملکرد استوار است. آن سطح 
شناخته شده و قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد 
آن کار می نامند. معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام کار، عملکرد و معیار ارزیابی 
آورده می شود )رجوع به نمون برگ های ارزشیابی در انتهای مقاله(. در ادامه نمونه هایی 

از استاندارد عملکرد آورده شده است: 
نمونه 1: استاندارد عملکرد جهت انجام کار »  بررسی پمپ ها و سیاالت« در حرفه 
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مکاترونیک: بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوری که پمپ ها طبق 
مشخصات کار کرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد. 

نمونه 2: استاندارد عملکرد جهت انجام کار »رسم مدارها و نقشه های الکتریکی با رایانه«
در حرفه برق کار ماهر: رسم نقشه های مدارهای فرمان با نرم افزار نقشه کشی و در 
فرمت برداری به نحوی که مطابق با نقشه دستی موجود بوده و عالئم به کار رفته در آن با 

استاندارد IEC مطابق باشد. 
نمونه 3: استاندارد عملکرد جهت انجام کار »اجرای عملیات اولیه تراشکاری« در حرفه

ماشین کار عمومی: اجرای عملیات اولیه تراشکاری )روتراشیـ  پله تراشیـ  پیشانی تراشی( 
با استفاده از ماشین تراش و ابزارهای تراش به صورتی که قطعه کار با دقت ابعادی با 

تلرانس mm 1/0  ± و پرداخت سطح Ra 1/6 حاصل شود. 
 مهارت )skills( )شامل تفکر و عمل(: توانایی عضالت و ایجاد هماهنگی بین آنها 
و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال روانی، حرکتی را مهارت گویند. البته از سطوح 
باالیی حوزه شناختی نیز به عنوان مهارت یاد می شود. در هر تکلیف کاری حداقل 
سه و حداکثر شش مرحلۀ کاری وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت است 
به نحوی که انجام هر مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکور عملیاتی 
کردن مهارت را مدنظر دارد. بنابراین هر شایستگی )تکلیف کاری( می تواند از چندین 

مهارت تشکیل شده باشد. 
 ویژگی ها و شاخص های مهارت 

 سرعت 
 دقت 

 تکرارپذیری 
 تنوع شرایط و کاربرد 

 تنوع وسایل و تجهیزات 
 کنترل حرکت 
 کنترل مکان 

 کنترل نیرو
 یادگیری تدریجی و مرحله ای 

 مبتنی بر تجارت گسترده 
 پایداری

 سازگار با یادگیری مغز محور
 کنترل متغیرها

 عنصر اصلی شایستگی 
 دانش )knowledge( )شامل علم(: با توانایی های ذهنی ـ عقالنی از قبیل کسب 

دانش، رشد مهارت های ذهنی، قدرت تجزیه تحلیل  را دانش گویند. 
 نگرش )Attitude( )شامل اخالق و باور(: نگرش به توانایی هایی گفته می شود که به 
جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عالیق و نگرش مربوط می شود. توانایی مشارکت فعال توأم 
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با عالقه، مثالی از این نوع توانایی است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است. 
 سطح شایستگي انجام کار: صرف نظر از  اینکه یک تکلیف کاري در چه سطح 
صالحیت حرفه اي انجام مي شود، انجام هر کار ممکن است با کیفیت مشخصي در محیط 
کار مورد انتظار باشد. سطح کیفي شناخته شده از یک شخص در محیط کار را سطح 
شایستگي مورد انتظار و نیاز گویند. سطح شایستگي انجام کار معیار اساسي ارزشیابي 
مي باشد. در بین کشور هاي مختلف نظام سطح بندي شایستگي گوناگوني وجود دارد اما 

نظام چهار سطحي معمول ترین آنها به نظر مي رسد. 
و  مدارك  صالحیت ها،  که  است  چارچوبي   :)NQF(ملي صالحیت  چارچوب   
گواهینامه هاي در سطوح و انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه ای 
از معیار ها و شاخص هاي توافق شده به هم ارتباط مي دهد. در این چارچوب به مهارت و 
تجربه در کنار دانش ارزش ویژه اي داده مي شود. زمان و مکان یادگیري ارزش کمتري دارد.

 سطح صالحیت )Level of Qualification(: سطح صالحیت عبارت است از سطح 
حرفه یا شغلي در چارچوب صالحیت هاي حرفه اي ملي که تکالیف کاري باید در آن 
طراحي و تدوین گردد. نظام هاي سطح بندي گوناگوني در بین کشورها وجود دارد. سطح 
صالحیت مهندسي )حرفه اي( پنج در نظر گرفته شده است که به تََبع آن تکنسین فني 
یا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد. صالحیت حرفه اي در اروپا EQF به هشت سطح 

تقسیم بندي شده است.
 برنامه درسي آموزش و تربیت  فني و حرفه اي: برنامه درسي آموزش و تربیت 
فني و حرفه اي مجموعه اي از استانداردهای دنیاي کار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهاي 
یاددهیـ  یادگیري، تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد شایستگي ها، مواد آموزشي و استاندارد 
ارزشیابي است که دانش آموز )هنرجو(، کار آموز یا مربي را براي رسیدن به آن اهداف در 
حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي هدایت مي نماید. دامنۀ شمول برنامه درسي در حوزۀ 

آموزش هاي فني و حرفه اي، دنیاي کار و دنیاي آموزش را در بر مي گیرد. 
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي کشورها سه نوع استاندارد، متصّور مي شوند:
1 استاندارد شایستگي حرفه اي؛ شایستگي یا مهارت، که توسط متولیان صنعت، بازار 
کار و اتحادیه ها، صنوف و ... تهیه مي شود. در این استاندارد، وظایف، کارها و صالحیت هاي 

هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار مي گیرند.
2 استاندارد ارزشیابي؛ براساس استاندارد شایستگي حرفه اي و دیگر عوامل مؤثر توسط 
گروه هاي مشترکي از حوزه هاي گوناگون تهیه مي شود و منجر به اعطاي گواهینامه یا 

مدرك صالحیت حرفه اي مي گردد. 
3 استاندارد آموزشي )برنامه درسي(؛ بر اساس استاندارد هاي شایستگي حرفه 
و ارزشیابي توسط ارائه دهندگان آموزش هاي فني و حرفه اي تهیه مي گردد. در این 
استاندارد اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي یاددهيـ  یادگیري، تجهیزات آموزشي و ... 

در اولویت قرار دارد.
 آموزش مبتني بر شایستگي: رویکردي در آموزش فني و حرفه اي است که تمرکز بر 
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شایستگي هاي حرفه اي دارد. شایستگي ها را به عنوان پیامدهاي آموزشي در نظر مي گیرد 
و فرایند نیازسنجي، طراحي و تدوین برنامه درسي و ارزشیابي بر اساس آنها انجام مي شود. 
شایستگي ها مي توانند به شایستگي هاي فني )در یک حرفه یا مجموعه اي از حرفه ها(، 
غیرفني و عمومي دسته بندي شوند. رسیدن فراگیران به حداقلي از همۀ شایستگي ها به 

عنوان هدف آموزش هاي فني  و حرفه اي در این رویکرد مورد توجه قرار مي گیرد.
 استاندارد شایستگي حرفه: استاندارد شایستگي حرفه تعیین کننده فعالیت ها، کارها، 

ابزارها و شاخص هایي براي عملکرد در یک حرفه مي باشد. 
 هویت حرفه اي: برآیند مجموعه اي از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد 
حرفه است. بنابراین به دلیل تغییرات  این مجموعه در طول زندگي حرفه اي، هویت حرفه اي 

قابلیت تکوین در مسیر تعالي را دارد.
ـ  حرفه اي )چند رشته تحصیلي ـ حرفه اي(: چند رشته تحصیلي ـ   گروه تحصیلی 
حرفه اي که در کنار هم قرار مي گیرند تا فراگیر را براي انتخاب مبتني بر عالئق، تصحیح 
در موقعیت بر اساس استعداد و حرکت در مسیر زندگي با توجه به استانداردهاي راهنمایي 
و هدایت تحصیلي ـ حرفه اي به صورت منطقي یاري رساند. چند رشته اي ها ممکن است با 
توجه به شرایط و امکانات منطقه اي هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگي هاي بزرگ مبتني 
بر گروه هاي فرعي حرفه و شایستگي هاي طولي براي کسب کار باشد. گروه بندي تحصیليـ  

حرفه اي باعث شکل دهي هویت حرفه اي و تکوین آن در طول زندگي خواهد شد.
ـ  حرفه اي: مجموعه ای از صالحیت هاي حرفه اي و عمومي  است که   رشته تحصیلی 

آموزش و تربیت بر اساس آن اجرا و ارزشیابي مي گردد.
 اهداف توانمند سازی: اهداف توانمند سازي اهدافي است که بر اساس شایستگي ها، 
استاندارد عملکرد و اقتضائات یاددهي ـ یادگیري جهت کسب شایستگي ها توسط دانش آموزان 
تدوین مي گردد. اهداف توانمند ساز با توجه به رویکرد شکوفایي فطرت شامل پنج عنصر: 
تعقل،  ایمان، علم، عمل و اخالق  و چهار عرصه  ارتباط متربي با خود، خدا، خلق و خلقت 
است که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین مي شوند.  باتوجه به  اینکه آموزش 
و تربیت فني و حرفه اي و مهارتي فرایند تکوین و تعالي هویت حرفه اي متربیان است و هویت 
متربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت مي باشد، بنابراین اهداف تربیت با 
توجه به این عرصه ها  قابل تبیین خواهد بود.  این عرصه ها به گونه اي جامع، یکپارچه و منطقي 

کلیه  ساحت هاي تربیتي1 را دربرمي گیرد.
 یادگیري یک پارچه و کل نگر: یادگیري همه جانبه، یادگیري یک موضوع از ابعاد 
مختلف در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربیتي و عرصه هاي چهارگانه 

گفته مي شود.
 یادگیري: فرایند  ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار یادگیرنده. یادگیري ممکن است از 
طریق تجربه  عیني )از طریق کار، تمرین و ...(، به صورت نمادین )از طریق اشکال، اعداد و 
نمادها(، به شیوه  نظري )توضیحات کلي( یا به شیوه  شهودي )ذهني یا روحاني( صورت گیرد.
1ـ ساحت های تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش, عبارت اند از: اعتقادی، عبادی 

و اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه
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بر  یافته  یادگیري ساخت  فعالیت هاي  یافته:  یادگیري ساخت  فعالیت هاي   
و  فنی  شاخه  در  یادگیری  ـ  یاددهی  راهبردهای  انتخاب  بر  حاکم  اصول  اساس 
حرفه اي طراحي مي گردد. در تدوین فعالیت هاي یادگیري در دروس مختلف شاخه 
فني و حرفه اي بر اساس برنامه درسي ملي  ایران و حوزه یادگیري کار و فناوري، 
دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت هاي یاددهی ـ یادگیری در فرایند 
آموزش به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها بر اساس 
اصولي از قبیل تقویت انگیزه دانش آموزان، درك و تفسیر پدیده ها در موقعیت های 

واقعی دنیاي کار، فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
 محتوا: محتواي آموزشي مبتني بر اهداف توانمند ساز و فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 
مي باشد. محتوي مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه های دینی و 
قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات یادگیری است که زمینه 
شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را به صورت پیوسته 
فراهم می آورد. همچنین محتواي دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های 
کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان است و برگرفته از یافته های 
علمي  و معتبر بشری مي باشد. تناسب محتوا با نیاز های حال و آینده، عالیق، ویژگی های 

روانشناختی دانش آموزان، انتظارات جامعه اسالمي  و زمان آموزش از الزامات محتوا است.
 بسته تربیت و  یادگیري: بسته تربیت و یادگیري، به مجموعه اي هماهنگ از منابع، 
مواد و رسانه هاي آموزشي اطالق مي شود که در یک بستۀ واقعي یا به صورت اجزایي 
هماهنگ با نشان و برند مؤسسه تولید کننده تهیه و براي یک یا چند پایه تحصیلي مورد 
استفاده قرار مي گیرد. در حال حاضر با گسترش فناوري هاي نوین و ICT ، بسته آموزشي 
با نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سایت هاي  اینترنتي تکمیل مي شود. طراحي و تهیه 

بسته یادگیري بر اساس ماکت بسته تربیت و یادگیري انجام مي پذیرد.
بسته تربیت و یادگیري مي تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه هاي آموزشي یا حاوي 
تعدادي کتاب و کتابچه، برگه هاي کار، لوح فشرده، فیلم آموزشي و حتي برخي وسایل 
کمک آموزشي و ابزارها باشد. در کنار بسته سخت افزاري، استفاده از امکانات نرم افزاري 

و  اینترنت نیز مي تواند به تکمیل یک بستۀ آموزشي کمک کند.
مي توان بسته تربیت و یادگیري را به دو گروه کلي شامل منابع اصلي و منابع تکمیلي 
تقسیم نمود. منابع اصلي شامل کتاب راهنماي هنرآموز، کتاب درسي و کتاب کار مي شوند. 

لذا بسته تربیت و یادگیري شامل اجزای زیر می باشد: 
2 راهنماي هنرآموز؛  1 کتاب درسي؛ 

4 کتاب کار؛  3 کتاب همراه هنرجو؛  
6 فیلم هنرجو؛  5 نرم افزار دانش آموز؛  

8 فیلم هنرآموز؛  7 شبیه سازها؛  
... 10 9 پوستر 
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مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر شایستگی است. 
هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و کسب توانایی انجام کار در شغل و حرفه است. 
هر درس از چند پودمان از یک یا چند واحدهای یادگیری )تکالیف کاری( تشکیل شده است که 
هنرجویان در فرآیند یادگیری بایستی در انجام آنها شایستگی الزم را کسب نمایند. حداکثر نمره هر 
پودمان و واحد یادگیری ٤ نمره دارد و نمره دهی آن شامل دو بخش ارزشیابی فرآیندی یا مستمر 
)1 نمره( و نتیجه ای یا پایانی )٣ نمره( است. هنرجویان برای کسب شایستگی در وحد یادگیری 
بایستی حداقل نمره 2 را از ارزشیابی پایانی کسب نمایند تا در آن واحد یادگیری شایستگی الزم را 
کسب نمایند. حداقل یک بار امکان جبران برای کسب شایستگی واحدهای یادگیری برای هنرجویان 
وجود دارد. نمره هر درس از میانگین نمرات پودمان )که هر پودمان میانگین نمرات یک یا چند واحد 

یادگیری است( تشکیل می گردد.
در ارزشیابی مستمر هنرآموزان گرامی می توانند براساس ارزشیابی مراحل انجام کار در کتاب درسی 
و با توجه به فرآیند یاددهی ـ یادگیری نمره دهی نمایند. ارزشیابی پایانی براساس نمون برگ بیان 
شده در کتاب درسی انجام می شود. در سنجش واحد یادگیری شایستگی فنی، غیرفنی، ایمنی و 

بهداشت و توجهات زیست محیطی تومان مورد سنجش قرار می گیرند. 
در انجام تکلیف کاری یا واحدهای یادگیری برخی ازمراحل بسیار مهم وحیاتی )از جمله رعایت ایمنی 
و بهداشت و شایستگی های غیرفنی( لذا برای قبولی بایستی در آن مرحله نمره 2 را اخذ نمایند در 
غیر این صورت نمره پایانی واحد یادگیری 1 خواهد بود و هنرجو در آن واحد یادگیری شایستگی را 
کسب می نماید. نمره هر واحد یادگیری نیز از میانگین نمرات مراحل کار، شایستگی های غیرفنی و 
ایمنی و بهداشت حاصل می گردد. هنرآموزان محترم می توانند تا 20 درصد نمره از ارزشیابی را به 

خود ارزیابی توسط دانش آموزان اختصاص دهند.



22

نمونه برگ تحلیل استاندارد عملکرد کار
نوبت:تاریخ ارزشیابی: شماره ملی:نام و نام خانوادگی:

سطح حرفه:کد حرفه
صالحیت

استاندارد عملکرد کار:
گروه کاریوظیفه:کد وظیفه

کد کار
سطح کار:

شایستگی کدملی کار

1ـ شرایط انجام کار:

2ـ نمونه/ نقشه کار/ مراحل پروژه/ رویه انجام کار:

٣ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:

٤ـ ابزارهای ارزشیابی:

٥  ـ ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

6  ـ تکالیف کاریرتبط درگروه کاری / شغل: 
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نمونه برگ ارزشیابی کار
نوبت:تاریخ ارزشیابی: شماره ملی:نام و نام خانوادگی:

سطح حرفه:کد حرفه
صالحیت

استاندارد عملکرد کار:
گروه کاریوظیفه:کد وظیفه

کد کار
سطح کار:

شایستگی کدملی کار

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و …(

استاندارد )شاخص ها/ نتایج ممکن
نمرهداوری/ نمره دهی(

1
٣
2
1

2
٣
2
1

٣
٣
2
1

٤
٣
2
1

٥
٣
2
1

6
٣
2
1

شایستگی های غیرفنی، 
ایمنی، بهداشت، توجهات 

زیست محیطی و نگرش

2
1

ارزشیابی کار )شایستگی انجام کار(
بلی 
خیر 

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل … و … و …

کسب حاقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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عملیات کارگاهی
فصل 1
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 آماده کردن کارگاه تعمیر ماشین های کشاورزی
زمان 35 ساعت  نظری:14 ساعت  عملی:21 ساعت

یاد  دانش آموزان  به  زندگی  ضروری  مهارت های  از  یکی  عنوان  به  را  هدف«  »تعیین 
بدهید. بچه ها نمی دانند که مشخص کردن هدف تا چه حدی می تواند زندگی آنها را 

تغییر بدهد مگر اینکه ما به آنها یاد داده باشیم.
نخستین قدم این است که ما خود »  هدفمند« باشیم

از دانش آموزانتان انتظار انجام کارهای »  مهم و واقعی« را داشته باشید. »  افتخار«، نتیجه 
کسب موفقیت است. آن را نمی شود خرید، باید تالش کرد.

شایستگی 1
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کار در منزل کار کالسی روش تدریس ابزار مکان هدف زمان روز

تحقیق

بحث کالسی،  
پاسخ به 
سواالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، 
ویدیو 

پروژکتور، 
پوستر

کارگاه یا 
کالس

مشخصات 
ساختمان 

و تاسیسات 
کارگاه تعمیر 
توضیح دهد.

 ٤ ساعت

اول

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

کارگاه 
استاندارد 
تعمیر 

ماشین های 
کشاورزی 

کارگاه

موقعیت قسمت 
های مختلف 
ساختمان 
و تاسیسات 

کارگاه تعمیر را 
تعیین نماید.

٤ساعت

تحقیق

بحث 
کالسی، 
پاسخ به 
سواالت 
طراحی 
شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، 
ویدیو 

پروژکتور، 
پوستر

کارگاه یا 
کالس

مشخصات 
تجهیزات 

ایمنی و کمک 
های اولیه در 
کارگاه تعمیر 

را توضیح 
دهد.

2ساعت

دوم
کار عملی 
در کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز
ارزشیابی 
مرحله ای

انواع 
کپسول 
آتش 

نشاني، مواد 
آتش گیر، 

باند، محلول 
استریل 
کننده و 

باند، چسب 
زخم

کارگاه

از تجهیزات 
ایمنی و کمک 
های اولیه در 
کارگاه تعمیر 
استفاده نماید

2 ساعت

تحقیق

بحث 
کالسی، 
پاسخ به 
سواالت 
طراحی 
شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، 
ویدیو 

پروژکتور، 
پوستر

کارگاه یا 
کالس

ابزار و 
تجهیزات 

کارگاه تعمیر 
را توضیح دهد

٤ ساعت

جدول بودجه بندی زمان – محتوای کار
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کار در منزل کار کالسی روش تدریس ابزار مکان هدف زمان روز

کار عملی 
در کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله ای

ابزارهاي 
عمومي و 
اختصاصي 
و تجهیزات 
موجود در 

کارگاه

کارگاه

ابزار و 
تجهیزات 

کارگاه تعمیر 
به کار برد.

6 ساعت

سوم

تحقیق

بحث 
کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ، نمایش 

فیلم

کتاب، ویدئو 
پروژکتور، 

پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش 
چیدمان ابزار 
و تجهیزات 

کارگاه تعمیر را 
توضیح دهد.

2 ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

انواع کپسول 
آتش نشاني، 
مواد آتش 
گیر، باند، 
محلول 
استریل 

کننده و باند، 
چسب زخم

کارگاه چیدمان ابزار ٤ ساعت

تحقیقچهارم

بحث 
کالسی، 
پاسخ به 
سؤالت 

طراحی شده 
در کتاب

ابزارها و 
تجهیزات موجود 

در کارگاه 
هنرستان

کارگاه، 
کتاب، ویدئو، 
پروژکتور و 

پوستر

کارگاه یا 
کالس

چیدمان ابزار 
و تجهیزات 

کارگاه تعمیر را 
انجام دهد

2 ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

خاك اره، 
جارو، گونی،  
تراکتور، مواد 

شوینده، 
کارواش           

کارگاه

ابزار، قطعات 
ماشین و 

محوطه کارگاه 
تعمیر را نظافت 

نماید

2 ساعت

کار عملی 
در کارگاه

انجام عملی 
توسط هنرجو

ابزار و 
تجهیزات 

مواد
کارگاه ارزشیابی 

نهایی ٣ ساعت پنجم
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ساختمان و تأسیسات کارگاه تعمیر

تجهیزات ایمنی و کمک های اولیه در کارگاه تعمیر

هنرآموز گرامی کالس را با نام خداوند بخشنده و مهربان آغاز کنید.

به منظور آماده کردن دانش آموزان برای ورود به مطلب کارگاه تعمیر سؤاالتی مانند 
موارد زیر را در کالس مطرح کنید:

آیا می دانید در یک کارگاه تعمیر چه فضاهایی وجود دارد؟
آیا  می توانید چند تا از ابزار های مورد استفاده  در کارگاه تعمیر را نام ببرید؟

چگونه می توانیم  یک کارگاه تعمیر مرتب و تمیز داشته باشیم؟
با طرح سؤاالتی مانند موارد زیر هنرجو را وارد بحث در کالس کنید:

تا به حال به یک کارگاه تعمیر خودرو رفته اید؟
چه فضاهایی را در تعمیرگاه خودرو دیده اید؟

کارگاه تعمیر را تعریف کنید و اهمیت یک کارگاه استاندارد تعمیرماشین های کشاورزی را 
برای هنرجویان توضیح دهید. انواع کارگاه تعمیر از نظر اندازه را به تفکیک توضیح دهید.
با نمایش فیلم از چند کارگاه تعمیر محوطه ها و ویژگی های آنها را در کالس به بحث بگذارید. 

موارد ایمنی ساختمان کارگاه  و تجهیزات کارگاهی را توضیح بدهید. 
براي فعالیت عملي پیش بیني شده 4 ساعت زمان در نظر بگیرید.

هنرجویان را به کارگاه تعمیر برده در آنجا فضاهای مختلف کارگاه را به هنرجویان نشان 
دهید. مشخصات ساختمان و بنای کارگاه تعمیر را توضیح دهید. فضاهای موجود در 
محوطه های کارگاه را به آنها نشان دهید. ویژگی های تأسیسات موجود درکارگاه را به 

آنها توضیح دهید. ویژگی های ظاهری کارگاه را به آنها توضیح دهید.
از هنرجویان بخواهید از ویژگی کارگاه موجود گزارش تهیه کنند و در کالس گزارش ها 

را ارائه نمایند.
هنرجویان را به کارگاه برده و موارد ایمنی رعایت شده در ساختمان و تجهیزات را 

به آنها نشان دهید.

عوامل ایجاد آتش ) مثلث آتش( را توضیح دهید. چگونگی جلوگیری از ایجاد آتش 
با کنترل هرکدام از این سه عامل را توضیح دهید. کالس های سه گانه آتش سوزی 
و وسایلی راکه برای مهار هر کدام از آنها الزم است را با استفاده از جدول توضیح 
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دهید. برچسب روی کپسول آتش نشانی را روی کپسول نشان داده و محتوای آن را 
به هنرجویان توضیح دهید. روش خاموش کردن آتش با سطل شن و کپسول های 

آتش نشانی را با نمایش فیلم توضیح دهید. 
دوره های  گذراندن  لزوم  دهید.  توضیح  هنرجو  برای  را  اولیه  کمک های  مفهوم 
کمک های اولیه را توضیح دهید. جعبه کمک های اولیه و دالیل استفاده از آن را 
توضیح دهید. از هنرجویان بخواهید تحقیق کنند که چه لوازم و داروهایی در جعبه 
باز را توضیح دهید. روش پانسمان  انواع زخم  باشد.  باید موجود  اولیه  کمک های 
زخم باز را توضیح دهید. روش پانسمان زخم با چسب زخم را توضیح دهید. زخم 
را با چسب زخم پانسمان کنید و از هنرجویان بخواهید یک زخم فرضی را با چسب 

زخم پانسمان کنند. 
براي فعالیت عملي پیش بیني شده 2 ساعت زمان در نظر بگیرید.

دانش آموزان را به محوطه باز برده با ایجاد آتش کنترل شده روش خاموش کردن 
آتش با کپسول های آتش نشانی را به آنها نشان دهید و از همه آنها بخواهید که 
آتش را  زیرنظر هنرآموز با این وسایل خاموش کنند. )در این مرحله می توانید از 

پرسنل خبره آتش نشانی محل کمک بگیرید(  

ابزار و تجهیزات کارگاه تعمیر

اهمیت استفاده از ابزار و تجهیزات را در سرویس و تعمیر ماشین توضیح دهید. ابزار 
را به سه دسته عمومی، اختصاصی و ویژه تقسیم کنید. ابزار های عمومی، اختصاصی 
و ویژه را توضیح دهید و محل کاربرد هرکدام را توضیح دهید. از هنرجویان بخواهید 
با توجه به توضیحات شما و تصاویر موجود در جدول کاربرد هر کدام از ابزارهای 

عمومی را در جدول کتاب بنویسند. 
تعدادی آچار و پیچ و مهره را به کالس برده و ارتباط دهانه آچار و اندازه گل پیچ 
را به کمک آنها توضیح دهید. به کمک نرم افزار ارتباط اندازه گل پیچ و دهانه آچار 
و انطباق آنها با هم را توضیح دهید. با نشان دادن آچارهای میلی متری و اینچی به 
هنرجویان  توضیح دهید که اندازه آچار در کدام قسمت آن حک شده است و اینکه  
آچارها  در دو واحد اینچی و میلی متری تقسیم می شوند. برای هنرجویان توضیح 
دهید که پیچ های میلی متری را با آچار میلی متری و پیچ های اینچی را با آچار 
اینچی باز کرده و ببندند. برای آنها توضیح دهید که اگر در شرایط خاص آچار هم 
واحد پیچ را نداشتیم برای بازکردن پیچ باید آچارها را به هم تبدیل کنیم. توضیح 
دهید که به صورت تئوری چگونه می توان آچارها را به هم تبدیل کرد و اینکه در این  
محاسبه جواب  دقیقاً اندازه آچار نمی باشد لذا باید از راه حل عملی که استفاده از 

فرمول های تجربی می باشد استفاده کرد تا اندازه آچار معادل به دست آید. 
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مرور دانسته ها: جدول نمونه تبدیل آچارهای  زیر را در اختیار هنرجویان قرار داده واز آنها بخواهید 
جدول را تکمیل کنند.

گشتاور را توضیح دهید. واحدهای گشتاور را معرفی کنید.

اینچفرمولمیلی مترمیلی مترفرمولاینچ

1 __
٤ 

2 4 16 4
3 16 4

× = → =6٣/16

1 __
2  

( / )− × ≠ → =
2 8 113 0 5 8
3 16 21٣1٣9/16

٣ __
٤ 

( ) 2 12 319 1 12
3 16 4

− × = → =191٤/16

ترك مترها را به کالس ببرید، انواع و اجزای آنها را نشان دهید.
هنرجویان  از  دهید.  توضیح  را  هرکدام  کاربرد  محل  و  تعمیر  کارگاه  تجهیزات 
بخواهید با توجه به توضیحات شما و تصاویر موجود در جدول کاربرد هرکدام 

بنویسند.  را در جدول کتاب  تعمیر  از تجهیزات کارگاه 
بگیرید. درنظر  زمان  6 ساعت  پیش بیني شده  فعالیت هاي عملي  براي 

ابزار عمومی، اختصاصی و ویژه را در کارگاه به هنرجویان نشان داده و هرکدام 
را در جای خود مورد استفاده قرار دهید. از هنرجویان بخواهید هرکدام را در 

ببرند. به کار  اسقاطی  ماشین  کارگاه روی چند 
ترك متر را برای گشتاور مشخصی تنظیم کنید و روش تنظیم آن را در مورد 
ترك متر قابل تنظیم به هنرجویان نشان دهید. از آنها بخواهید ترك متر قابل 

کنند. تنظیم  تعیین شده  برای گشتاور  را  تنظیم 
هنرجویان  از  و  کنید  سفت  را  پیچ  درجه ای  و  تنظیم  قابل  ترك متر  کمک  به 

کنند. تعیین شده سفت  با گشتاور  را  مختلف  پیچ های  بخواهید 
هنرجویان را به کارگاه برده و تجهیزات موجود را به او نشان دهید و از او بخواهید 

مشخصات تجهیزات را شناسایی و در جدول مناسب وارد کنند.
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چیدمان ابزار و تجهیزات کارگاه تعمیر

نظافت ابزار، قطعات ماشین و محوطه کارگاه تعمیر

مفهوم چیدمان در کارگاه را توضیح دهید. دستاوردهای به دست آمده از چیدمان 
صحیح ابزار و تجهیزات در کارگاه را توضیح دهید و با توجه به نوع فعالیت دسته بندی 
کنید. با نمایش فیلم کارگاه استاندارد چیدمان ابزار در کارگاه را نشان دهید نکات 
مهم در چیدمان ابزار و تجهیزات را توضیح دهید. مراحل انجام چیدمان مناسب 
ابزار و تجهیزات را توضیح دهید. وسایلی را که در چیدمان ابزار مورد استفاده قرار 
می گیرد را توضیح دهید و از هنرجویان بخواهید با توجه به توضیحات شما نام هر 
کدام از وسایل را در جدول کتاب بنویسند. موارد قابل توجه در چیدمان تجهیزات 
در کارگاه را توضیح دهید. به کمک نرم افزار در کارگاه بچرخید و چیدمان تجهیزات 
و قفسه ها را در کالس به بحث بگذارید. نحوۀ حفظ چیدمان ابزار و تجهیزات در 

کارگاه را توضیح دهید.
براي فعالیت عملي پیش بیني شده 4ساعت زمان در نظر بگیرید.

از کارگاه تعمیر به همراه هنرجویان بازدید کرده و گزارش هنرجویان را در کالس 
به بحث بگذارید.

به کمک هنر جویان ابزار را با حاالت مختلف در کارگاه تعمیر و با رعایت موارد الزم  
به طور مناسب بچینید. 

به کارگاه بروید و محل قرار گرفتن تجهیزات را نشان داده و تجهیزات را در کارگاه 
به طور مناسب بچینید. 

فعالیت فوق برنامه: بازدید از یک کارگاه استاندارد در منطقه خودتان را برنامه ریزي کنید.

انجام نظافت در کارگاه  را توضیح دهید. دالیل  از نظافت در کارگاه تعمیر  هدف 
تعمیر را توضیح دهید. به کمک نمودارها در کالس مواد مناسب برای شستشوی 
از هر کدام  ابزار، تجهیزات و محیط کارگاه را طبقه بندی کنید و محل استفاده 
از شوینده ها را در کالس به بحث بگذارید.  نکات ایمنی در شستشوی قطعات با 
شوینده های نفتی را توضیح دهید. لزوم استفاده از ابزار مناسب برای شستشو در 
بازار  در  که  را  دیگر  شوینده های  بخواهید  هنرجویان  از  دهید.  توضیح  را  کارگاه 
موجود و مناسب استفاده در کارگاه می باشند لیست کرده و مورد استفاده هر کدام 

را مشخص کرده و در جدولی ثبت کنند و به کالس ارائه داده و به بحث بگذارند.
ابزار و تجهیزات شستشو در کارگاه را طبقه بندی کنید. در کالس به کمک فیلم 
هنرجویان  به  تجهیزات  و  ابزار  ماشینی شستشوی   و  دستی  روش های  آموزشی 
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توضیح دهید.از هنرجویان بخواهید با توجه به توضیحات داده شده و تصاویر جداول 
کتاب را تکمیل کنند. 

براي فعالیت عملي پیش بیني شده 2ساعت زمان در نظر بگیرید.
انواع مواد شوینده را در کارگاه آماده کرده و به هنرجویان نشان دهید. انواع ابزار های 
ساده دستی شستشوی را در کارگاه به هنرجویان نشان دهید. از هنرجویان بخواهید 
از  تمیز کنند  و گونی  اره  با خاك  را  نفتی ریخته شده کف کارگاه  مواد  و  روغن 
هنرجویان بخواهید کف و محوطه کارگاه را به وسیله مواد پاك کننده و با کمک هم 

دیگر پاك سازی وتمیز کنند.
از هنرجویان بخواهید به کمک مواد شوینده و وسایل مختلف در تشت شستشو، 

قطعاتی از ماشین را شستشو دهند. 
انواع دستگاه هاي شستشوي فشار قوي را به هنرجویان نشان داده و به آنها اجازه دهید 
اجزای آنها را مورد بررسی قرار دهند و از آن گزارش تهیه نموده و با هم به بحث 
بگذارند. روش شستشو به وسیله دستگاه هاي شستشوي فشار قوي را به هنرجویان 

نشان دهید و از تعدادی از آنها بخواهید تراکتور را با آنها بشویند. 

ارزشیابی فرصتی مناسب برای سنجش توانایی معلم است. به عبارت دیگر در این فرایند 
تنها فراگیر سنجیده نمی شود بلکه پیش و بیش از فراگیران، این معلم است که سنجیده 
می شود. معلم باید از این فرصت و نتایج آن برای ارتقای توانمندی خود استفاده کند. 
هنرآموزان عزیز قطعاً با روش های متنوع ارزشیابی آشنایی دارند. توصیۀ ما این است 
که از مجموع این روش ها برحسب شرایط و ماهیت کار استفاده شود. کاربرد یک روش 

نمی تواند واقعیت موجود را نمایش دهد.
توصیه دیگر اینکه: ارزشیابی یا امتحان تبدیل به اسلحه یا انتقام نگردد بلکه ابزاری 

برای بازنگری در روش ها و اصالح فرایند ها باشد.
 ... درس معلم که فقط در جزوه پیدا نیست

شاید تو باید بهترین روزی شوی که،
در خاطرات سالیان دور شاگردت بمانی...

شاگرد می فهمد که فصل امتحان بی رحم و تلخ است،
اما توشیرین کن تمام فصل هایش را به لبخند،
با عشق، بی پروا دبیری کن، یقینًا می توانی...

شهرام شریعت

ارزشیابی
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کنترل ساختمان و 1
ایمني کارگاه

تطبیق دادن 
موقعیت 
کارگاه با 
استاندارد

انجام 1-  مشخص کردن موقعیت انبارها، چاله سرویس،
ندادن 
یکي از 
موارد

2-  مشخص کردن موقعیت تاسیسات برقی

٣- مشخص کردن تجهیزات ایمنی

تفکیک ابزار و 2
تجهیزات 

1-   تفکیک ابزار عمومی از اختصاصی،تفکیک 
تجهیزات کارگاهی

انجام 
ندادن 
یکي از 
موارد 2-  تشخیص کاربرد ابزار  عمومي و تجهیزات

چیدمان ابزار و ٣
انجام 1-  طبقه بندی ابزارتجهیزات

ندادن

نظافت محوطه ٤
تعمیرگاه و ابزار

مورد 1 
و  انتخاب 

مواد شوینده 
مناسب با نوع 
قطعه و ماشین

انجام 1-   شستشوی قطعات و ماشین با ابزار مناسب
ندادن

مجموع نمره

رعایت ایمنی شخصی و 7
انجام به کار گیری کامل وسایل ایمنی شخصی و کارگاهی کارگاهی 

ندادن

دقت و سرعت انجام 8
زمان بندی شروع و پایان کار کار 

انجام 
ندادن

9
رعایت نکات زیست 
محیطی در محیط 

کار

رعایت مسائل زیست محیطی تمیز نمودن محیط کار 
پس از خاتمه کار 

انجام 
ندادن

پیاده سازی ٥s  در 10
محیط کار

ساماندهیـ  پاکیزه سازیـ   نظم و ترتیبـ   
استاندارد   سازیـ   انضباط 

انجام 
ندادن

مجموع نمره

براي قبولي در آزمون ارزشیابي باید از مرحله 2 و ٣ حداقل 2 نمره را کسب کرده باشد.
میانگین نمرات شایستگی های فنی باید ٣ باشد.

از شایستگی های غیرفنی باید نمره 2 را کسب کرده باشد.
اصالح فرایند یادگیري: در صورت عدم کسب نمره الزم پیشنهاد مي شود هنرجویاني که به حد نصاب نرسیده اند 

مجدداً به صورت گروهي تمرین کنند و در ارزشیابي شایستگي بعدي قبل از انجام آزمون مورد ارزیابي قرار گیرند.

ف
مرحله کارردی

باالتر از 
حد انتظار 

)3نمره(

قابل قبول

 )2 نمره (

        
ل    

بو
ل ق

قای
یر 

غ
ره(

 نم
1 (

ده
 ش

ب
س

ه  ک
مر

ن
چک لیست ارزشیابی نهایی آماده کردن کارگاه



35

 براده برداری
زمان20 ساعت  نظری:8ساعت  عملی: 12 ساعت

دوتعریف جدید و جالبی که خوب است درباره آنها عمیقًا فکر کنیم:
ـ عصبانیت؛ یعنی تنبیه خود به خاطر اشتباه دیگران

ـ کینه؛ یعنی خوردن زهر برای کشتن دیگران
پایه و بنای شخصیت انسان ها بر رفتار و کردارشان می باشد.

زیباترین شخصیت ها متعلق به خوش اخالق ترین انسان ها می باشد.
خوش اخالق باشیم وبذر اخالق خوش را در دل دانش آموزان بیفشانیم.

شایستگی 2
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کار در منزل کار کالسی روش تدریس ابزار مکان هدف زمان روز

تحقیق

بحث 
کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ، نمایش 

فیلم 

کتاب، ویدئو 
پروژکتور، پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش کار با 
خط کش، 

کولیس و گونیا  
را توضیح دهد.

1/٥ساعت

اول

کار عملی 
در کارگاه: 
ارزشیابی 
مرحله ای

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

خط کش، 
کولیس، قطعه 

کار، گیره رومیزي
کارگاه

با خط کش، 
کولیس ابعاد 

قطعه را 
اندازه گیری 

کند.

1ساعت

کار عملی 
در کارگاه
ارزشیابی 
مرحله ای

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

گونیا، قطعه کار، 
میز کار کارگاه

کنترل قائم 
بودن و صافی 

سطح را با گونیا 
انجام دهد.

0/٥ساعت

تحقیق

بحث 
کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ، نمایش 

فیلم

کتاب، ویدئو 
پروژکتور، پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش کار 
با  سوزن 

خط کش، سنبه 
نشان و پرگار را 

توضیح دهد.

1ساعت

کار عملی 
در کارگاه

انجام نمایش 
عملی 

توسط       هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله ای

خط کش، سوزن 
خط کش، کات 

کبود، پرگار، ورق 
فوالدی به ابعاد   

6 * ٥0 * 80

کارگاه

با سوزن 
خط کش، روی 
قطعه کار خط 

رسم کند.

1ساعت

کار عملی 
در کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

سنبه نشان 
و پرگار، ورق 

فوالدی به ابعاد 
6 * ٥0 * 80

کارگاه

با سنبه نشان 
و پرگار روی 

قطعه کار دایره 
رسم کند.

1 ساعت

تحقیق

بحث 
کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ، نمایش 

فیلم

کتاب، ویدئو 
پروژکتور، پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش کار با 
کمان اره را 
توضیح دهد

1/٥ ساعت

جدول بودجه بندی زمان ـ محتوای کار
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کار در منزل کار کالسی روش تدریس ابزار مکان هدف زمان روز

کار عملی 
در کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

کمان اره، 
تیغ اره، 

گیره، میز 
کار،قطعه 

کار

کارگاه
با کمان اره 
قطعه کار را 
برش دهد.

2/٥ ساعت

تحقیقدوم

بحث 
کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 
طراحی 
شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، 
ویدئو 

پروژکتور، 
پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش کار با 
سوهان را 
توضیح دهد

1/٥ ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

قطعه کار،میزکار، 
گیره، سوهان 
تخت خشن 
به طول ٣00 

میلی متر، سوهان 
تخت ظریف به 
طول 2٥0 میلی 

متر، گونیا

کارگاه

به وسیله 
سوهان 

قطعه کار 
را براده 
برداری 

کند.

2/٥ ساعت 1ساعت

تحقیق

بحث 
کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ، نمایش 

فیلم

کتاب، ویدئو 
پروژکتور، 

پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش سوراخ کار 
با دریل را 
توضیح دهد.

1/٥ ساعت

سوم

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی 

توسط       هنرآموز  
ارزشیابی 
مرحله ای

ماشین مته، 
مته ٥ میلی 
متری، آچار 
سه نظام، 
قطعه کار، 
خط کش، 
سوزن 

خط کش، 
سنبه نشان، 
چکش و 
سوهان

کارگاه
با دریل قطعه 
کار را سوراخ 

کند.
2 ساعت

جدول بودجه بندی زمان ـ محتوای کار
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کار در منزل کار کالسی روش تدریس ابزار مکان هدف زمان روز

تحقیق

بحث 
کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 
طراحی 
شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پروژکتور، 

پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش کار با 
سنباده را 
توضیح دهد

1 ساعت

سوم

کار عملی 
در کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز ارزشیابی 
مرحله ای

سوهان)خشن، 
متوسط و نرم(، 
سنباده )زبر، نرم 
و خیلی نرم(، 

قطعه کار

کارگاه
با سنباده 

قطعه کار را 
پرداخت کند.

1/٥ ساعت

کار عملی 
در کارگاه

ارزیابی قطعه 
کارتکمیل شده

قطعه 
کارتکمیل 

شده
کارگاه ارزشیابی 

نهایی

جدول بودجه بندی زمان ـ محتوای کار

به منظور آماده کردن دانش آموزان برای ورود به مطلب براده برداری سؤاالتی مانند 
موارد زیر را در کالس مطرح کنید:

ـ ابزارهایی که برای خط کشی استفاده می کنید کدام اند؟
ـ برای رسم دایره از چه وسایلی استفاده می کنید؟

ـ آیا می توان با مداد یا خودکار روی ورق فوالدی خط کشید؟
ـ آیا می توانید از میز تحریر در کارگاه برای کار با فلز استفاده کرد؟ چرا؟

روش استفاده از خط کشی و جداول تبدیل واحد، پشت خط کش را به هنرجویان 
توضیح دهید و از آنها بخواهید اندازه های گرفته شده را به کمک جداول به واحد 
دیگر تبدیل و یادداشت کنند مشخصات گیره موازی )اجزا، اندازه فک و انواع( را برای 

هنرجویان توضیح دهید
انواع گونیا را به هنرجویان نشان داده و کاربرد های آنها را توضیح دهید.

اجزای کولیس را به آنها نشان داده و روش قرائت اندازه به وسیله کولیس را توضیح 
دهید. براي اجراي این هدف از نرم افزار و فیلم آموزشي ارائه شده استفاده نمایید.

براي فعالیت هاي عملي پیش بیني شده 1/5 ساعت زمان در نظر بگیرید.

اندازه گیري
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هنرجویان را به کارگاه برده و آنها را به گروه های چهار نفره تقسیم کنید. هر چهار نفر 
پشت یک میزکار و هر نفر پشت یک گیره بایستند.

خط کش، سوزن خط کش، گونیا، کولیس، قطعه کار را به هر هنرجو تحویل دهید.
را  گیره  فک های  بین  کار  قطعه  دادن  قرار  نحوۀ  و  گیره  فک  بستن  و  باز  روش 
به هنرجویان نشان دهید. موارد ایمنی در حین بستن قطعه به گیره را متذکر شوید. از 

آنها بخواهید که قطعه کارشان را بین فک های گیره محکم ببندند. 
از هنرجویان بخواهید ابعاد قطعه کار خود را با خط کش اندازه گیری کنند. اهمیت 
دقت اندازه گیری را به آنها توضیح دهید. و از آنها بخواهید قطعات را با دقت بیشتری 

اندازه گیری کنند و با دو واحد میلی متری و اینچی یادداشت کنند.
طرز اندازه گرفتن ابعاد خارجی، داخلی، عمق قطعه را با کولیس به آنها نشان دهید و از 
آنها بخواهید به وسیله کولیس ابعاد داخلی، خارجی و عمق سوراخ را اندازه گیری کنند. 

دقت در اندازه گیری خط کش و کولیس را با انیمیشن توضیح دهید. روش خواندن 
اندازه روی کولیس ورنیه دار را توضیح دهید و دقت را در کولیس مشخص نمایید. از 
هنرجویان بخواهید یکی از ابعاد قطعه کار را با کولیس اندازه گیری کنند و اندازه را با 
دقت از روی کولیس قرائت و یادداشت کنند. ابعاد دیگر قطعه )داخلی، خارجی و عمق 

سوراخ( را با کولیس اندازه گیری و در جدولی یادداشت کنند. 
به کمک گونیا اندازه گیری زوایای گوشه های عمود و ٤٥ درجه قطعه کار را نشان 
دهید و از هنرجویان بخواهید با گونیا، قائم بودن گوشه های قطعه کار را بررسی کنند. 
روش تعیین تخت بودن سطح کار به وسیله گونیا را توضیح دهید و از هنرجویان 

بخواهید تخت بودن سطوح قطعه کار را با گونیا بررسی کنند.

1 برای نگهداری قطعه کار از ................. استفاده می شود.) گیره(
2 به منظور جلوگیری از سرخوردن قطعه کار، سطح فک های گیره را معموالً ...................... 

می سازند )آج دار(
3 جواب درست را با خط به هم وصل کنید.

در خط کش های اینچی هر اینچ                              به 10 یا20 قسمت تقسیم می شود.

در خط کش های میلی متری هر سانتی متر                    به 8 یا 16 قسمت تقسیم می شود.
4 از این ابزار در صنعت برای اندازه گیری طول، قطر داخلی یا خارجی، عمق سوراخ ها 

در مواردی که به دقت باالیی نیاز باشد استفاده می شود.
1( خط کش     2( گونیا     3( کولیس    4( پرگار

اگر مقدار مقابل صفر ورنیه روی خط کش کولیس عدد 12 و خطی از ورنیه منطبق بر 
یکی از خطوط خط کش کولیس عدد 25 و دقت 0/002 باشد اندازه خوانده شده روی 

کولیس چند میلی متر است؟    1( 12/05     2( 12/25      3(  25/12     4( 5/12

سؤاالت نمونه
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اندازه گذاري

ابزار اندازه گذاری به هنرجویان نشان داده و انواع آن را توضیح دهید. 
سوزن خط کش، پرگار و سنبه نشان را در کالس نشان داده و ساختمان و جنس 

آن را از روی ابزار توضیح دهید.
درباره سمي بودن و اثرات مخرب کات کبود روي محیط زیست هشدار دهید.

براي فعالیت عملي پیش بیني شده 1 ساعت زمان در نظر بگیرید.
قطعه کار را شماره گذاری کرده و به هنرجویان تحویل دهید و به آنها تذکر دهید 
که از یک روی آن برای تمرین و از روی دیگر برای رسم از روی نقشه استفاده 

کنند، پس در نگهداری و دقت در اندازه گذاری روی آن بکوشند.
محلول کاد کبود را در کارگاه مقابل هنرجویان آماده کنید و نکات ایمنی مربوط به 
آن را متذکر شوید. آغشته کردن سطح قطعه کار با کاد کبود را به هنرجویان نشان 
دهید. از آنها بخواهید دو سطح قطعه کار را زیر نظر هنرآموز به کاد کبود آغشته 

کنند. نکات ایمنی هنگام کار را تذکر دهید.
خطوط موازی را روی قطعه کار بکشید و توضیحات الزم را بدهید. از هنرجویان 
بخواهید خطوط موازی با فاصله های برابر روی قطعه کار بکشند و برای آنها با توجه 

به دقت و صحت کار نمره ای ثبت کنید.
تنظیم اندازه دهانه پرگار را به کمک خط کش به هنرجویان نشان دهید و از آنها 
بخواهید دو به دو اندازه دهانه پرگار را با خط کش به اندازه تعیین شده تنظیم کنند. 
تیزکردن نوك پرگار را با سنگ رومیزی به هنرجویان نشان دهید. نکات ایمنی در 

حین این کار را تذکر دهید.
دایره ای روی قطعه کار رسم کنید و از هنرجویان بخواهید تمام مراحل کار برای رسم 
دایره را روی قطعه کار انجام دهند. کار را تحویل گرفته و با توجه به صحت کار و دقت 

نمره ای ثبت کنید.
نقشه قطعه کار را در اختیار آنها قرار دهید و  در مورد نقشه توضیحات الزم را به هنرجویان 
بدهید. از هنرجویان بخواهید تمام اندازه های روی نقشه را روی سطح دیگر قطعه کار 

منتقل کنند. صحت و دقت کار را بررسی و نمره ای ثبت کنید.

1 برای ترسیم خطوط روی قطعات کار از .............. استفاده می شود.) سوزن خط کش(
روی  از  اندازه ها  انتقال  نقاط،  میان  فاصله  تعیین  اجسام،  ابعاد  اندازه گیری  برای   2

خط کش و رسم دایره یا کمان از ........... استفاده می شود. )پرگار(
که  تثبیت خطوطی  و  نشانه گذاری  مرکز سوراخ ها،  زدن  نشانه  برای  ابزار  این  از   3

ممکن است در حین کار محو شوند استفاده می شود.
1( پرگار     2( خط کش    3( سوزن خط کش    4( سنبه نشان 

سؤاالت نمونه



41

اره کاري

کاربرد و روش اره کاری با کمان اره، اره آتشی و اره لنگ و نکات ایمنی را که حین 
اره کاری باید رعایت شود به کمک فیلم توضیح دهید. 

اره را توضیح  اره و تیغه  اره را به هنرجویان نشان داده و ساختمان کمان  کمان 
دهید. دندانه های تیغه اره زوایه آنها وچپ و راست کردن را توضیح دهید.

براي فعالیت عملي پیش بیني شده 2/5 ساعت زمان در نظر بگیرید.
هنرجویان را به کارگاه برده و اره، کمان اره، قطعه کار به آنها تحویل دهید.

تیغه اره را مقابل هنرجویان روی کمان اره، نصب و نکات الزم را در حین کار تذکر 
بدهید. به هر هنرجو یک کمان اره و تیغه اره تحویل دهید و از آنها بخواهید تیغ اره 
را روی کمان اره نصب کنند. صحت و دقت در کار را در نظر گرفته و برای هر کدام 

نمره ای ثبت کنید. 
به  را  اره  گرفتن کمان  به دست  و  ایستادن  نحوه  و  گیره  به  قطعه  بستن صحیح 
هنرجویان نشان دهید و از هنرجویان بخواهید قطعه را به گیره ببندند و برای اره 
کاری کنار میز بایستند. شکل ایستادن و دست گرفتن کمان اره توسط هر هنرجو 

را کنترل و تصحیح کنید.
به  را  کار  اره روی قطعه  و طرز صحیح کشیدن  راهنما  ایجاد شیار  روش صحیح 

هنرجویان نشان دهید. نکات ایمنی هنگام اره کاری را متذکر شوید.
روش آماده کردن کمان اره برای برش قطعات طویل و روش برش قطعه طویل را 

نشان دهید.
از هنرجویان بخواهید قسمت های الزم را به کمک کمان اره برش دهند. کار آنها را 

کنترل و تصحیح کنید. صحت و دقت کار را بررسی و نمره ای ثبت کنید.

استفاده  باریک  شیارهای  ایجاد  و  قطعات  برش  برای   ........................ عملیات  از   1
می شود. ) اره کاری(

اره  .............. کمان  به سمت  باید نوک دندانه ها  اره  به کمان  اره  2 در موقع بستن 
باشد.) جلو(

3 جلوی جمله صحیح را با )ص( و جمله غلط را با )غ( بگذارید.
ـ بلند بستن قطعه کار به گیره در موقع اره کاری باعث شکستن قطعه کار می شود.)غ(               

ـ قبل از شروع به اره کاری شیار راهنمایی ایجاد کنید. )ص(
ـ  فقط در حرکت به عقب به تیغه اره نیرو وارد کنید. )غ(

ـ موقع اره کاری از تمام طول تیغه اره استفاده کنید. )ص(

سؤاالت نمونه
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سوهان کاري

سوهان را به هنرجویان نشان دهید و مفهوم سوهان کاری و جنس و اجزای سوهان 
را توضیح دهید.

نحوه عملکرد و براده برداری آج های سوهان و اثر مقدار نیروی وارد شده به سوهان 
و ثابت و یکنواخت بودن آن در میزان براده برداری را با کمک انیمیشن توضیح 

دهید.
سوهان هایی با انواع آج را به هنرجویان نشان داده و کاربرد هرکدام را توضیح دهید.

سوهان های مختلف را به هنرجویان نشان داده و براساس اندازه اسمی، ظریف و یا 
خشن بودن و تعداد آج آنها را طبقه بندی کنید و آنها را در اختیار هنرجویان قرار 

دهید.
انواع سوهان با مقاطع مختلف و روش سوهان کاری با آنها را با کمک فیلم توضیح 

دهید. نکات ایمنی مربوط به آماده کردن سوهان را متذکر شوید.
براي فعالیت عملي پیش بیني شده 2/5 ساعت زمان در نظر بگیرید.

همه  اختیار  در  را  مناسب  سوهان  و  کار  قطعه  و  برده  کارگاه  به  را  هنرجویان 
هنرجویان قرار دهید. 

روش بستن قطعه کار به گیره را در ارتفاع و جهت مناسب نشان دهید و از آنها 
بخواهید قطعه کار را به درستی به گیره ببندد. صحت کار همه هنرجویان را کنترل 

و تصحیح نمایید. 
آنها  از  و  نمایش دهید  به هنرجویان  را  برای سوهان کاری  ایستادن صحیح  طرز 

بخواهید به طور صحیح پشت گیره بایستند.
طرز صحیح به دست گرفتن انواع سوهان تخت را به هنرجویان نشان دهید. از آنها 

بخواهید سوهان ها را به طور صحیح در دست بگیرند.
طرز صحیح سوهان کردن قطعه کار با انواع سوهان تخت را به آنها نشان دهید و اثر 
مقدار نیروی وارد شده به سوهان و ثابت و یکنواخت بودن آن در میزان براده برداری 
را توضیح دهید. نکات ایمنی در موقع سوهان کاری قطعه کار را متذکر شوید. از 
هنرجویان بخواهید سوهان کاری روی قطعه کار را انجام دهند.کار آنها را به طور 

منظم کنترل و تصحیح نمایید.
استفاده از نیروی وزن بدن در براده برداری زیاد و کم را روی قطعه نشان داده و 
توضیح دهید. از هنرجویان بخواهید به کمک وزن بدنشان سوهان کاری پر حجم و 

کم حجم را انجام دهند. 
نحوه سوهان کردن سطوح منحنی را نشان دهید و  از هنرجویان بخواهید سطوح 

منحنی قطعه کار خود را سوهان کاری نمایند. 
نحوۀ تمیز کردن سوهان را نشان دهید و از هنرجویان بخواهید سوهان خود را تمیز 
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کنند.کار را کنترل و تصحیح نمایید.
از هنرجویان بخواهید پس از  اتمام عملیات سوهان کاری اطراف گیره و میز کار را 

تمیز کنند و ابزار را در محل تعیین شده قرار دهند.
قطعه کار را تحویل گرفته و بعد از کنترل آن به نتیجه عملیات انجام شده نمره 

بدهید.

مفهوم سوراخ کاری با مته را به کمک انیمیشن توضیح دهید. انواع  دریل و کار با 
آنها را با نمایش فیلم توضیح دهید.

وضعیت نیروهای وارد بر مته و براده برداری در حین سوراخ کاری را با انیمیشن 
توضیح دهید. تأثیر سرعت دوران مته در سوراخ کاری و عوامل تعیین کننده سرعت 

مته را با کمک نرم افزار توضیح دهید.
مته مارپیچی را به  هنرجویان نشان داده و اجزای مته، انواع دنباله مته را به آنها توضیح دهید.

براي فعالیت عملي پیش بیني شده 2 ساعت زمان در نظر بگیرید.
ماشین مته و روش راه اندازی آنها را در کارگاه به هنرجویان نشان دهید.

روش اتصال مته به ماشین های مته به وسیله انواع سه نظام و اتصال و جدا کردن 
مته مخروطی را در کارگاه به هنرجویان نشان دهید. نکات ایمنی را متذکر شوید. 
از هنرجویان بخواهید چند اندازه مته را به سه نظام انواع ماشین مته متصل کنند 
و با آچار سه نظام و یا دست آن را محکم نموده و سپس باز کنند. از هنرجویان 

بخواهید مته مخروطی را به دریل متصل نموده و سپس آن را جدا کنند.

1 عملیاتی که به منظور براده برداری از روی سطوح مسطح، شیب دار، منحنی و غیره 
انجام می شود ................... می گویند. )سوهان کاری(

2 سوهان هایی که دارای یک ردیف آج می باشند برای براده برداری از کدام مواد مناسب 
هستند.

1( فوالد     2( سخت   3( چوب     4( آلومینیوم
3 جلوی جمله صحیح را با )ص( و جمله غلط را با )غ( بگذارید.

ـ برای سوهان کاری از سوهان بدون دسته استفاده کنید. )غ( 
ـ از جاسازی صحیح دنباله سوهان در دسته و محکم بودن آن مطمئن شوید. )ص(

شده  سیم پیچی  یا  و  دار  ترک  و  شکسته  دسته  با  سوهان هایی  بردن  به کار  از  ـ 
خودداری کنید. )ص(

ـ روش صحیح جازدن دسته سوهان، موجب آسیب رساندن به دست می شود. )غ(

سؤاالت نمونه

سوراخ کاري
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دلیل محکم نگه داشتن قطعه کار برای مته کاری را توضیح دهید. به کمک وسایل 
مختلف قطعه کار را برای سوراخ کاری محکم نگه دارید. از هنرجویان بخواهید قطعه 

را به همین روش ها محکم نگه دارند. نکات ایمنی هنگام کار را متذکر شود.
قطعه ورقی به ضخامت 6 میلی متر، خط کش، سوزن خط کش، سنبه نشان، چکش 
و سوهان را در اختیار هریک از هنرجویان قرار دهید. از آنها بخواهید محل سوراخ 

کاری را با سنبه نشان عالمت بزنند. 
روش صحیح سوراخ کردن قطعه کار را به هنرجویان نشان دهید. 

دو به دو آنها را کنار دریل ستونی ببرید. یکی از هنرجویان را به عنوان ناظر کنار خود 
قرار دهید. از هنرجوی دیگر بخواهید قطعه را طوری به گیره دریل ببندد که لبه 
قطعه کار با لبه گیره مماس باشد. مته ٥ را به سه نظام ببندد و قطعه را سوراخ کند. 

مته را از سه نظام و قطعه را از گیره باز کند. به کمک سوهان قطعه را تمیز کند. 
هنرجوی ناظر کار را تکرار کرده و هنرجوی دیگری را به عنوان ناظر قرار دهید. 

در آخر کار از هنرجویان بخواهید دریل، گیره و اطراف آن را تمیز کنند. در حین 
کار نکات ایمنی را به طور مستمر یادآوری کنید.

طرز سوراخ کردن قطعه در دو مرحله را به هنرجویان نشان دهید. نکات ایمنی را 
درحین کار متذکر شوید. قطعه کار را به هنرجویان تحویل دهید و از آنها بخواهید 

قطعه کار را سوراخ کنند. درحین کار، کنترل و نظارت کنید.
قطعه را بررسی و با توجه به صحت و دقت کار به آن نمره بدهید.  

نامیده می شود.   ..................... مته،  از  استفاده  با  برداری  براده  به روش  ایجاد سوراخ   1
)سوراخ کاری(

2 در مته هایی که عدد روی بدنه پاک شده برای تعیین قطر مته با کولیس ..................... را 
اندازه بگیرید )دو لبه مته(

3 در فرایند سوراخ کاری از ماشین مته )ماشین دریل( برای این منظور استفاده می شود؟ 
1(  حرکت دورانی و خطی مته   2( سوراخ کردن قطعه کار    

3( حرکت خطی مته                 4(نگهداشتن مته
4 جلو جمله صحیح را با )ص( و جمله غلط را با )غ( بگذارید.

ـ برای تمیز کردن اطراف گیره از دست استفاده کنید. ) غ(
ـ در هنگام سوراخ کاری از دستکش استفاده نکنید. )ص(

ـ مته های دنباله مخروطی را سه نظام ببندید. )غ(
ـ عمق سوراخ هرگز نباید از طول مارپیچ مته بیشتر باشد. )ص(

ـ از قرار دادن مته ها در جیب لباس کار خودداری کنید. )ص(

سؤاالت نمونه
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پرداخت کاري

 لزوم تمیز و پرداخت کردن قطعه کار را توضیح دهید.  مراحل پرداخت کردن سطح  
قطعه کار را توضیح دهید. 

درجه بندی  و  استاندارد  سنباده،  انواع  تشکیل دهنده،  اجزای  نرم افزار  کمک  به 
سنباده را توضیح دهید.

براي فعالیت عملي پیش بیني شده 1/5 ساعت زمان در نظر بگیرید.
هنر جویان را به کارگاه برده و قطعه کار، سوهان خشن و نرم، سنباده زبر و نرم و تخته 

پوست را به آنها تحویل دهید.
از آنان بخواهید به کمک سوهان خشن و سپس نرم سطح کار را از مواد زائد پاك 

کنند. 
روش صحیح سنباده کاری را به هنرجویان نشان دهید. از آنها بخواهید سنباده را تا کنند و 
با سنباده زبر و سپس نرم سطح کار را سنباده بزنند و تا پرداخت کامل قطعه کار با سنباده 
نرم و تخته پوست سنباده زدن را ادامه دهند. درحین عملیات کار را کنترل و تصحیح 

نمایید. نکات ایمنی را حین کار مستمراً یادآور شوید. 
کنترل کنید که تمام سطوح قطعه کار آنها پرداخت شده باشد. با توجه به کار تحویل شده 

نمره مناسب به آنها بدهید. 

1 صاف کردن و از بین بردن خطوط ایجاد شده روی قطعه کار را عملیات ......................... 
انجام می شود. )پرداخت کاری(

و  درجه بندی   ........................ به  سطح  واحد  در  ذرات  تعداد  براساس  سنباده ها   2
شماره گذاری می شود.

1( اینچ مربع     2( میلی متر مربع      3( سانتی متر مربع     4( فوت مربع
3 جلو جمله صحیح را با )ص( و جمله غلط را با )غ( بگذارید.

ـ سنباده کاری همیشه از سنباده نرم شروع شده و به ترتیب از سنباده زبرتر استفاده 
می شود. )غ(

ـ با دست سنباده را از عرض نصف نموده و آن را سه ال کنید. )ص(
ـ در موقع سنباده زدن از یکی از سطوح سنباده استفاده کنید. )غ(

ـ سنباده های زبر پس از استفاده نرم شده و می توان به جای سنباده نرم استفاده کرد. )ص(
ـ عمق سوراخ هرگز نباید از طول مارپیچ مته بیشتر باشد. )ص(

ـ از قرار دادن مته ها در جیب لباس کار خودداری کنید. )ص(

سؤاالت نمونه
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اندازه گیری1
انجام 1ـ  خواندن صحیح ابعاد با کولیس

ندادن 
یکي از 
موارد

2ـ کنترل قائم بودن سطوح با گونیا
٣ـ کنترل مسطح بودن سطوح با گونیا

اندازه گذاری2

کشیدن 
خطوط 
کار طبق 

نقشه

انجام 1ـ کشیدن خطوط روی سطح کار
ندادن 
یکي از 
موارد

2ـ  کشیدن دوایر روی سطح کار

٣ـ مشخص کردن مرکز سوراخ ها روی قطعه کار

انجام براده برداری٣

انجام 1ـ بریدن قسمت های اضافه قطعه کار با اره
ندادن 
یکي از 
موارد

2ـ ساییدن قسمت های اضافه قطعه کار با سوهان
٣ـ عمود کردن دو ضلع قطعه کار

٤ـ سوراخ کردن قطعه کار  طبق نقشه

پرداخت نهایی٤

رسیدن به 
سطحی 

کامال 
صیقلی

1ـ تمیز کردن سطح قطعه کار با سوهان وپرداخت 
اولیه سطح کار

انجام 
ندادن 
یکي از 
موارد 2ـ پرداخت کردن سطح قطعه کار به وسیله سنباده

مجموع نمره

رعایت ایمنی شخصی و ٥
انجام به کار گیری کامل وسایل ایمنی شخصی و کارگاهی کارگاهی 

ندادن

دقت و سرعت انجام 6
زمان بندی شروع و پایان کار کار 

انجام 
ندادن

7
رعایت نکات زیست 
محیطی در محیط 

کار

رعایت مسائل زیست محیطی تمیز نمودن محیط کار 
پس از خاتمه کار 

انجام 
ندادن

پیاده سازی ٥s  در 8
محیط کار

ساماندهیـ  پاکیزه سازیـ   نظم و ترتیبـ   
استاندارد   سازیـ   انضباط 

انجام 
ندادن

مجموع نمره

براي قبولي در آزمون ارزشیابي باید از مراحل 1و٣ حداقل 2 نمره را کسب کرده باشد.
میانگین نمرات شایستگی های فنی باید 2 باشد.

از شایستگی های غیرفنی باید نمره 2 را کسب کرده باشد.
اصالح فرایند یادگیري: در صورت عدم کسب نمره الزم پیشنهاد مي شود هنرجویاني که به حد نصاب نرسیده اند 

مجدداً به صورت گروهي تمرین کنند و در ارزشیابي شایستگي بعدي قبل از انجام آزمون مورد ارزیابي قرار گیرند.

مرحله کار
باالتر از 

حد انتظار 
)3نمره(

قابل قبول

 )2 نمره (
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ن
چک لیست ارزشیابی نهایی


