
رانندگی تراکتور
فصل 4
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 حمل بار با پی نورد تراکتوری
زمان 40 ساعت  نظری:16 ساعت  عملی:24 ساعت

به خاطر داشته باشید که همیشه "بیشتر "به معنی "بهتر" نیست. معلمی که زیاد 
حرف می زند و زیاد به بچه ها تکلیف می دهد همیشه بهترین نیست.

را  آنها  بدهید.  "تصمیم گیری"  و  "فکر کردن"  "برنامه ریزی"،  تمرین  بچه ها  به   
کمتر به "حفظ"، "کپی" و "تکرار کردن"، تشویق کنید.

بیاموزید که چگونه بیاموزند.

شایستگی 7
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جدول بودجه بندی زمان – محتوای کار

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 
پرژکتور، پوستر

کارگاه یا 
کالس

کاربرد اهرم ها و 
پدال های تراکتور 

را توضیح دهد
2 ساعت

تحقیقاول

بحث کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، نمایش 
فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه یا 
کالس

کاربرد نشانگرهای 
مختلف روی 

داشبورد را شرح 
دهد

2 ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله ای

راکتور MF285 و 
MF399 کارگاه

اهرم ها و پدال ها 
را روی تراکتور 
مشخص نماید

4 ساعت

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، نمایش 
فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش روشن 
کردن تراکتور را 

توضیح دهد.
1ساعت

دوم

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله ای

MF285 تراکتور کارگاه  تراکتور را روشن 
کند 1ساعت

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، نمایش 
فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه یا 
کالس

نحوه هدایت 
تراکتور را شرح 

دهد
2 ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز
MF285 تراکتور محوطه تراکتور را هدایت 

نماید 4 ساعت
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جدول بودجه بندی زمان – محتوای کار

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

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله ای

MF285 تراکتور محوطه تراکتور را هدایت 
نماید 4 ساعت

تحقیقسوم

بحث کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

نحوه اتصال 
تراکتور به 

پی نورد را توضیح 
دهد..

2 ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله ای

پی نورد دو چرخ یا 
چهار چرخ، تراکتور 

MF285، پین 
استاندارد

محوطه
تراکتور را به 

پی نورد متصل 
کند

2 ساعت

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

هدایت تراکتور 
متصل با پی نورد 

را با هدایت 
تراکتور مقایسه 

کند

3 ساعت

چهارم

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله ای

پي نورد متصل به 
تراکتور محوطه

تراکتور متصل به 
پی نورد را هدایت 

نماید
5 ساعت

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

روش بار گیری و 
اصول ایمنی در 

بارگیری پی نورد را 
شرح دهد

1 ساعت

پنجم

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله ای

تراکتور متصل به 
پی نورد، بار  سنگین 
و کم حجم، جرثقیل 

سقفی یا متحرک

محوطه پی نورد را 
بارگیری کند 1 ساعت
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جدول بودجه بندی زمان – محتوای کار

کار در 
منزل کار کالسی روش 

تدریس ابزار مکان موضوع زمان روز

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، نمایش 
فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

روش تخلیه انواع 
پی نورد را توضیح 

دهد.
2 ساعت

روز 
تحقیقپنجم

بحث کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، نمایش 
فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

روش کنترل 
خروجی 

هیدرولیک را 
توضیح دهد.

1 ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله ای

 ،MF285تراکتور
پي نورد داراي کفي 

مجهز به جک 
هیدرولیک

محوطه
پی نورد مجهز به 
جک را تخلیه 

نماید
1 ساعت

کار در محوطه انجام کار 
توسط هنرجو تراکتور و پی نورد محوطه ارزشیابی نهایی 2 ساعت
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تجهيزات كنترل و هدایت تراكتور 

هنرآموز گرامی، کالس درس را با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز نمایید.
ابتدا دانش آموزان را به گروه های چهار نفری تقسیم کنید.

در ارائه مطالب و عکس ها،  تراکتورهایMF 285 و MF 399 که در حال حاضر 
تراکتورهای متداول کشور هستند مالک عمل هستند. 

بهترین نقطه شروع تدریس، استفاده از دانسته های قبلی هنرجویان است.
پس از گروه بندی هنرجویان درباره قسمت هاي مختلف تراکتور و نقش آنها بحث 
کنید و عنوان آنها را بنویسید. هدف یادآوری دانسته های قبلی و ساماندهی اطالعات 

هنرجویان است.
از هر گروه بخواهید پاسخ خود را بیان کند. برای دسته بندی کردن مطالب، پاسخ ها 
را روی تخته در جدولی مانند جدول زیر بنویسید؛ به طوری که برای هر ستون 
بتوان نام یکی از قسمت هاي تراکتور را در نظر گرفت. در این صورت یک تصویر 

کلی از نقش هر یک از قسمت هاي تراکتور در ذهن هنرجو شکل می گیرد

سیستم انتقال موتور
قدرت

سیستم فرمان 
و چرخ ها

سیستم 
محور تواندهيهیدرولیك

وسایل و 
تجهیزات 
آسایشي و 

ایمني

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

ـ ...............

در کتاب درسی هنرجویان تنها تصاویر و محل قرار گیري اهرم ها و پدال هاي کنترلي تراکتور 
آورده شده است و توضیح کاربرد این اهرم ها و پدال ها و تفاوت هاي آنها در تراکتور هاي 
مختلف به فیلم آموزشی و تجربیات و توانایي هاي شما هنرآموز عزیز واگذار گردیده است. لذا 
توصیه مي شود قطعات کنترل و هدایت تراکتور ابتدا روی پوستر نشان داده شده و سپس 

به کمک فیلم تهیه شده کار هر قسمت تشریح گردد.
کاربرد پدال هاي دوگانه ترمز توضیح داده شود.

پدال قفل دیفرانسیل و کاربرد آن براي هنرجو تفهیم گردد.
اهمیت ثابت بودن دور موتور در هنگام کار با ادواتي که با محور تواندهي تراکتور کار 

مي کنند بیان گردد و ضرورت وجود گاز دستي تفهیم گردد.
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با توجه به اهمیت چراغ هاي هشداردهنده در رانندگي تراکتور و حفظ سالمت کاربر و 
تراکتور، عالئم مربوط به این چراغ ها را روي پوسترها و نرم افزارهاي تهیه شده به هنرجویان 
نشان دهید. با توجه به محدودیت هاي حاکم بیان کاربرد و عالئم مربوط به نشانگرهاي روي 
داشبورد به خصوص درجه سوخت، درجه آب، چراغ دینام، چراغ فشار روغن به نرم افزرهای 
آموزشي و تجربیات شما هنرآموز محترم سپرده شده است لذا کاربرد این نشانگرها و محل 

قرارگیري آنها روي تراکتور با دقت باال و به طور کامل تفسیر گردد. 
پس از بیان تئوري مطالب با حضور در کارگاه قطعات روی تراکتور نمایش داده شود. 
برای نشان دادن قطعات کنترل و هدایت تراکتور سعی شود از انواع تراکتورهای موجود 
در کارگاه بهره گرفته شود تا هنرجو با حالت های مختلف قطعات در تراکتورهای گوناگون 

آشنا شود و  در تمامی مراحل کار در کارگاه بر رعایت نکات ایمنی تأکید گردد. 
کاربرد وسایل راه اندازي، کنترل و هدایت تراکتور را همراه با هنرجویان بررسی نموده و در 

حالت خاموش بودن موتور تراکتور کاربرد آنها را تمرین کنید.
نحوه و مفهوم خالص بودن دنده را توضیح دهد و به هنرجویان نشان دهید.

چگونگی آزاد و درگیر کردن ترمز دستی با هنرجویان تمرین گردد. قفل پدال های ترمز 
در تراکتور رومانی نیز تمرین گردد.

با اشاره به نیروهاي مختلفي که از تراکتورهاي امروزي مي توان گرفت، اهرم هاي هیدرولیک 
و محور تواندهي به هنرجویان نشان داده شود.

چراغ های هشداردهنده همراه با عالئم اختصاصی آنها آموزش داده شوند.
جهت ایجاد انگیزه و جلب توجه فراگیران توصیه می شود که تصاویر و فیلم هاي مربوط به 
تراکتورهاي مدرن و قابلیت هاي آنها به هنرجویان نشان داده شود. در این مورد بهتر است 

تراکتورهاي کنترل اتومات نیز معرفي گردند و در مورد ساختمان آنها توضیح داده شود.
 اهمیت عالئم ایمنی روی ماشین ها را شرح داده و از هنرجویان بخواهید که در بازدیدهای 
روزانه بررسی کنند عالئم ایمنی روی ماشین وجود داشته باشد. از هنرجویان بخواهید با 
استفاده از نرم افزار با عالئم ایمنی ماشین های کشاورزی مطابق استاندارد ملی 7256 آشنا 

شوند.

نهایتاً هنرجویان را به هانگار ماشین هاي کشاورزي برده و اهرم ها و پدال هاي کنترلي را 
روي تراکتور عمالً به آنها نشان دهید.

در طول درس موارد ایمنی ذکر شده در کتاب هنرجو و اهمیت آنها را بیان کنید.

فراگیران موظف به پوشیدن لباس کار، استفاده از تجهیزات ایمنی می باشند.
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روشن كردن تراكتور

با طرح این سؤال که چه زمانی برای انجام بازدید دوره ای مناسب است و گرفتن 
نظر هنرجویان وارد این مبحث شوید.

از  قبل  بازدیدهاي  درباره  اعضای گروه خود،  با  با مشورت  بخواهید  از هنرجویان   
روشن کردن تراکتور بحث کنند و نتیجه را به کالس ارائه دهند. سپس ضمن اصالح و 
تکمیل مطالب بیان شده با پرسش وپاسخ و درگیر کردن کالس در یک بحث عمومی، 

مفهوم و ضرورت بازدیدهاي قبل از روشن کردن تراکتور را تشریح کنید.

پس از بیان مطالب به صورت تئوري با حضور در کارگاه ارائه مطالب آموزشي تکمیل 
گردد.

بازدیدهای قبل از روشن کردن در مراحل اولیه کار توسط هنرآموز درس انجام شود 
سپس هنرجویان به صورت انفرادی اقدام به انجام بازدیدها نمایند. به دلیل اهمیت ایمنی 
فردی و سالمت تراکتور، بازدیدهای قبل از شروع به رانندگی تراکتور در تمامی جلسات 

کار با تراکتور انجام گیرد.
ضمن توجیه هنرجو به اهمیت تنظیم صندلی قبل از شروع به کار با تراکتور، به صورت 
انفرادی و با تک تک هنرجویان تنظیمات سه گانه صندلی تمرین گردد. قبل از نشستن 

هنرجو روی صندلی به هیچ وجه اجازه استارت زدن ندهید.
چهار مرحله سوئیچ تراکتور فرگوسن 285 برای هنرجویان توضیح داده شود. 

در پاسخ به تحقیق ارائه شده برای سوئیچ حتماًً تأکید شود که مرحله گرمکن در 
سوئیچ تراکتور 285 برای کمک به روشن شدن آن در زمستان تعبیه شده و برای 
روشن کردن تراکتور در این شرایط باید سوئیچ را 15 تا 20 ثانیه در مرحله گرمکن 

نگه داشت و سپس استارت زد.
به هنرجویان تأکید شود که در صورت روشن نشدن تراکتور پیاپي استارت نزنند و 

در صدد رفع عیب برآیند.
به منظور الگوسازي حتماً تراکتور را با استارت روشن نموده و از اتصال کوتاه کردن یا 

یدک کش کردن تراکتورخودداري نمایید.
 MF 399 مفهوم دنده کمک و دنده اصلي توضیح داده شده و نیم دنده در تراکتور

بیان گردد.

انرژی، مواد  تأثیر بازدیدهای روزانه در موارد زیست محیطی از جنبه کاهش مصرف 
اولیه، تولید قطعات فرسوده، آلودگی ها و غیره را شرح دهید.
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به هنرجویان تأکید گردد که با رسیدن به شرایط سني قانوني و در اسرع وقت  اقدام 
به دریافت گواهینامه رانندگي تراکتور نمایند.

توجه داشته باشید تراکتوري که براي آموزش استفاده مي کنید حتمًا داراي بیمه نامه 
شخص ثالث باشد.

به هنرجویان بیاموزید در صورت مشاهده کوچك ترین ایراد در تراکتور سریعًا نسبت 
به رفع آن اقدام نموده و این کار را به آینده موکول نکنند.

حتمًا به هنرجویان توصیه شود که نکات ایمني را هنگام روشن کردن تراکتور رعایت 
نمایند.

ایمنی

هدایت تراكتور

هنرآموز گرامی، با نام و یاد خداوند متعال کالس را آغاز کنید و چند سؤال در مورد 
جلسه قبل از هنرجویان بپرسید.

در ادامه سؤاالت زیر را مطرح کنید:
ـ چرا رعایت قوانین راهنمایي و رانندگي اهمیت دارد؟

پس از آنکه هنرجویان با ذکر مثال به سؤال فوق جواب دادند، اهمیت رعایت قوانین 
و آیین نامه رانندگي را براي آنها شرح دهید.

براي آموزش اولیه رانندگي تراکتور حتماً از سنگین ترین دنده استفاده نموده و خودتان 
کنار هنرجو قرار بگیرید.

ضمن اشاره به کالچ هاي دو مرحله اي از هنرجویان بخواهید براي خالص کردن تراکتور 
یا تعویض دنده حتماً کالچ را تا انتها فشار دهند.

تفاوت روش خاموش کردن تراکتورهاي روماني، MF 285 و MF 399 در تحقیق 
ارائه شده مد نظر باشد.

برای تمرین رانندگی در شرایط مختلف کاری مانند عبور از موانع، سطوح شیب دار و 
... و به کارگیري اهرم ها و پدال هاي مربوطه ابتدا یک محوطه رانندگی مانند نقشه 
زیر که در برگیرنده تمامی این شرایط باشد تهیه گردد سپس هنرجویان به صورت 

انفرادی و با نظارت هنرآموز مربوطه اقدام به رانندگی نمایند.
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نقشه طراحی یك سایت آموزش رانندگی تراکتور
شامل 1ـ مسیر اصلي آسفالته یا شوسه، 2ـ محوطه کاربرد ماشین هاي کشاورزي،3ـ  نهر 
طولي به عرض1متر و عمق 0/3متر و شیب جانبي متداول نهرهاي آبیاري،4ـ مسیر منحني، 
5ـ مسیر با شیب 25+، 6ـ مسیر با شیب 25ـ ، 7ـ مسیر با شیب مایل 8+ درجه 8ـ مسیر 
با شیب مایل 8ـ درجه، 9ـ مسیر سنگالخ، 10ـ چهار راه براي دور 270 درجه، 11ـ پل به 
عرض 3/5 و ارتفاع 0/4 متر، 12ـ نهر عرضي به عرض 1/5 و عمق 0/5 متر، 13ـ شانه خاکی

اتصال پی نورد به تراكتور

هنرآموز گرامی کالس را با یاد خدا آغاز نمایید و مطالب مطرح شده جلسه قبل را با 
استفاده از هنرجویان مرور کنید.

انواع پي نورد و ساختمان آنها براي هنرجویان شرح داده شود.
قبل از اقدام به اتصال پی نورد به تراکتور کاربرد انواع مال بند را با هنرجویان مرور 

کنید. 
قبل از اقدام به اتصال پی نورد به تراکتور بهتر است تمرین زیر را با هنرجویان انجام 

دهید تا به هدایت تراکتور به سمت ماشین مسلط شوند.
صاف  زمین  در  را  تراکتور   1

متوقف کنید.
 80 بلندی  به  میله ای   2
در  و  کنید  انتخاب  سانتی متر 
پشت تراکتور به فاصله 3 متری از 
مال بند به طور عمودی روی زمین 
قرار دهید. برای این کار می توانید 

از یک سه پایه استفاده کنید.
3 از هنرجویان بخواهید که با حرکت مستقیم با دنده عقب سعی کنند مال بند تراکتور 

را به 15 سانتی متری میله نزدیک کنند و سپس تراکتور را متوقف کنند.
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4 در مرحله بعد از آنها بخواهید با حرکت آهسته مال بند را هر بار در حدود 5 سانتی متر 
به میله نزدیک تر کنند. و در مرحله سوم مال بند را آهسته به میله تکیه دهند.

در صورتی که مال بند محکم به میله برخورد کرد و آن را انداخت مجدداً تراکتور را سه 
متر به جلو ببرید و پس از استقرار مجدد میله بندهای 3و4 عملیات را تکرار کنید.

پس از اطمینان از تسلط هنرجویان، هدایت 
نزدیک کردن  و  عقب  سمت  به  تراکتور 
مسیر  در  دیگر  یکبار  را  میله  به  مال بند 

مشخص شده با هنرجویان تمرین کنید.

برای کوچك ترین اخطارها و هشدارها بیشترین دقت را داشته باشید.

با رعایت موارد ایمنی ابزار و ماشین از فرسوده شدن زود هنگام وسایل و تجهیزات 
جلوگیری کنید.

با توجه به اینکه روغن تحت فشار به سرعت در پوست نفوذ مي کند هرگز اجازه ندهید 
هنرجویان عملیات اتصال و جداسازي را روي تراکتور روشن انجام دهند.

هدایت تراكتور متصل به پی نورد

برای تمرین حرکت رو به جلو با پی نوردی که پشت تراکتور 
متصل شده است عملیات زیر را انجام دهید:

1 با استفاده از موانع مخصوص رانندگی )مخروطی( یا مواد 
معمولی مانند سنگ و آجر در زمین صاف مسیر مارپیچی به 

عرض 2/5 متر و طول حدود 150 متر ایجاد کنید.
مسیری مانند شکل زیر برای تمرین مورد نظر مناسب است.
از هنرجویان بخواهید این مسیر را یک بار با دنده سنگین و 

سپس با سرعت 7 کیلومتر در ساعت بپیمایند.
برای آموزش حرکت در دنده عقب مطابق روش زیر با هنرجویان 

تمرین نمایید:
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امتداد هم درحالی که  را در  تراکتور و پی نورد  1 در زمین مسطح و بدون مانعی 
چرخ های جلو تراکتور مستقیم قرار گرفته اند قرار دهید.

2 از هنرجویان بخواهید که تراکتور را در دنده سنگین قرار داده و کم گاز با سرعت 
حدود 2ـ3 کیلومتر شروع به حرکت کنند.

3 در صورتی که پی نورد به یک سمت منحرف شد از آنها بخواهید فرمان را به همان 
سمت بچرخانند تا پی نورد تغییر مسیر دهد. زمانی که پی نورد و تراکتور در امتداد هم 

قرار گرفتند بالفاصله فرمان را به حالت مستقیم در آورند.
4 برای آموزش هدایت پی نورد به یک سمت به آنها بیاموزید فرمان را در جهت عکس 
بچرخانند و بعد از حرکت پی نورد در جهت مورد نظر به منظور حرکت مستقیم ابتدا 
فرمان را در جهت انحراف پی نورد بچرخانند و پس از قرارگرفتن تراکتور و پی نورد در 

یک امتداد فرمان را به حالت مستقیم در بیاورند.
5 در مسیر منحنی فرمان را در حالت دور زدن و متناسب با قوس مسیر نگه دارند.

دقت داشته باشید مرتباً به هنرجو بیاموزید که از ایجاد زاویه تند بین مال بند و تراکتور 
جلوگیری کنند چون در نتیجه این فشار زیادی به مال بند تراکتور و یا پی نورد ایجاد 

می شود و حتی ممکن است مال بند بشکند یا پی نورد چپ شود. 

رعایت نکات ایمني در هنگام رانندگي خطرات جاني و مالي را کاهش مي دهد. ایمنی
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 ∫—U� bŠ«ËvAA� ‰UBð« Ë XÐUŁ ‰UBð«

 ∫v¹UÝUMý Á—ULý±±±‡‡±∞‡‡±∞±‡‡±∞‡‡≤

 qJý≥¥‡‡±œ—u�ÅvÄ UÐ VIŽ Áb�œ —œ Êœ“ —Ëœ ‡‡
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بارگيری پی نورد

تخليه پی نورد

در آموزش این هدف توانمندسازي حتماً از فیلم آموزشي و نرم افزار استفاده نمایید. 
ابتدا از هنرجویان بخواهید تجربیات شخصي خود پیرامون حوادث ناشي از بارگیري 
نادرست پي نوردها و یا سایر وسایل نقلیه بیان کنند. سپس به کمک فیلم آموزشي ارائه 
شده چند نمونه از حوادث پیش آمده در اثر بارگیري غیراصولي را به آنها نشان دهید و 

اهمیت این مطلب را براي هنرجویان روشن نمایید.
پس از اینکه هنرجویان به اهمیت بارگیري اصولي پي بردند نحوه توزیع نیرو روي پي نورد 
در اثر بارگیري را نشان داده و محل هاي صحیح بارگیري روي پي نوردهاي دو چرخ و 
چهار چرخ را مشخص نمایید. اهمیت محل قرار گیري پي نورد براي بارگیري و اطمینان 
از سست نبودن آن را با بهره گیري از بحث هاي گروهي در کالس مطرح نمایید و خطر 

واژگوني تراکتور در اثر ریزش محل استقرار را تفهیم نمایید.
سپس به همراه آنها به مزرعه مراجعه نموده و تأثیر بارگیري درنقاط مختلف پي نورد 
و تأثیر آن در عملکرد تراکتور را به صورت عملي نشان دهید و از آنها بخواهید نتایج 

دریافتي و استنباط خود را به صورت گزارش در کالس درس ارائه دهند.

رعایت نکات ایمني باید به یك فرهنگ تبدیل شود.

از آنجا که تراکتور فرگوسن 285 فاقد شیر مجزا براي خروجي هیدرولیک است وکنترل 
انجام  به وسیله اهرم هاي کنترل وضعیت و کنترل کشش  خروجي هیدرولیک در آن 
مي شود الزم است در ابتدا وظایف و کاربرد سیستم هاي مختلف هیدرولیک تراکتور شامل 

کنترل کشش، کنترل وضعیت، کنترل حساسیت و کنترل فشار مرور شود. 
با حضور در کارگاه و تقسیم هنرجویان در گروه هاي 4 نفره ضمن نشان دادن نحوه کنترل 
خروجي هیدرولیک از هنرجویان بخواهید کفي پي نورد را به کمک این اهرم ها باال و 

پایین ببرند.
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مرحله 
باالتر از حد انتظار )3نمره(مهارتکار

قابل قبول

 )2 نمره (

غیر قایل 
قبول 

 ) 1 نمره(

نمره 
کسب 
شده

هدایت 
تراکتور

بازدید قبل 
از روشن 

کردن

موارد 1 و 2 و اصالح مورد درصورت 
نیاز

انجام 1ـ بازدید آب رادیاتور
ندادن یکي 

از موارد
2ـ بازدید روغن موتور

3ـ بازدید برق و باتري

4ـ بازدید چرخ ها

روشن 
کردن 
تراکتور

موارد 1 تا 4 و تنظیم صندلی و چک 
کردن چراغ های هشداردهنده

1ـ مستقر شدن روي صندلي
انجام 

ندادن یکي 
از موارد

2ـ خالص کردن دنده ها

3ـ خالص کردن محور تواندهي

4ـ استارت زدن

هدایت 
تراکتور به 
موقعیت

موارد 1 تا 4 و پارک کردن ایمن

1ـ انتخاب دنده مناسب
انجام 

ندادن یکي 
از موارد

2ـ خواباندن ترمز دستی

3ـ حرکت به سمت جلو

4ـ حرکت با دنده عقب

اتصال 
پی نورد 

به 
تراکتور

اتصال 
مال بند 
پی نورد

موارد 1 تا 4 و استفاده از پین مناسب

1ـ هدایت تراکتور به سمت پي نورد
انجام 

ندادن یکي 
از موارد

2ـ هم راستا کردن مال بند تراکتور و پي نورد

3ـ کشیدن ترمز دستي

5  ـ خواباندن جک پي نورد

اتصال برق 
پی نورد

انجام مورد 1 و تطبیق تعداد خارها 
و شیارهای روی پریز تراکتور و چند 

پی نورد شاخه 
2ـ اتصال برق پی نورد

انجام 
ندادن یکي 

از موارد

اتصال 
خروجی 
هیدرولیک

موارد 1 تا 3 و کنترل صحت جهت 
اتصال

1ـ تمیز کردن نری و مادگی قبل از اتصال
انجام 

ندادن یکي 
از موارد

2ـ خاموش کردن تراکتور

3ـ اتصال خروجی هیدرولیک

4ـ کنترل نشتی

چك لیست ارزشیابی نهایی



115

هدایت 
پی نورد

هدایت پی نورد 
به جلو

موارد 1 و 2 وـ  ترمز کردن آرام
انجام ندادن 1ـ انتخاب شعاع صحیح دور زدن 

یکي از 
موارد

2ـ پارک کردن تراکتور در موقعیت 
مشخص

هدایت پی نورد به 
عقب

موارد 1 و 2 و پارک کردن تراکتور 
در موقعیت مشخص

1ـ هدایت تراکتور در مسیر مستقیم 
انجام ندادن به عقب

یکي از 
موارد 2ـ هدایت تراکتور در مسیر منحنی 

به عقب

بارگیری 
پی نورد

بارگیری پی نورد
مورد 1 و تعیین محل قرارگیری 

بارهای سبک و کم حجم
1ـ پارک کردن در محل مناسب

 برای بارگیری
انجام ندادن 

مورد

تخلیه بار 
پی نورد

تخلیه پی نورد
مورد 1 و قرار گرفتن در موقعیت 

مناسب جهت تخلیه بار

انجام ندادن 1ـ
یکي از 
موارد

اهرم های خروجی از  استفاده  2ـ 
 هیدرولیک

مجموع نمره

رعایت ایمنی 
شخصی و کارگاهی

ایمنی وسایل  کامل  به کارگیری  
 شخصی و کارگاهی

انجام ندادن

دقت و سرعت 
انجام کار

انجام ندادنزمان بندی شروع و پایان کار

رعایت نکات 
زیست محیطی در 

محیط کار

رعایت مسائل زیست محیطی 
تمیز نمودن محیط کار پس از خاتمه 

کار
انجام ندادن

پیاده سازی 5s در 
محیط کار

ساماندهیـ  پاکیزه سازیـ  نظم وترتیب 
ـ استاندارد سازیـ  انضباط

انجام ندادن

مجموع نمره

برای قبولی درآزمون ارزشیابی باید از هر مراحل 1 و 2 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 یادگیری: در صورت عدم کسب نمره الزم پیشنهاد می شود هنرجویان که به حد نصاب نرسیده اند مجدداً 

به صورت گروهی تمرین کنند و در ارزشیابی شایستگی بعدی قبل از انجام آزمون مورد ارزشیابی قرار گیرند.



116

کار با بیل تراکتوری
زمان 20 ساعت نظری:8 ساعت عملی:12 ساعت

• وقتی که راه نمی روی، نمی دوی،
زمین هم نمی خوری

 و این " زمین نخوردن"،
محصول سکون است نه مهارت!!!

• وقتی که تصمیمی نمی گیری، کاری نمی کنی،
اشتباه هم نمی کنی

و این " اشتباه نکردن"،
محصول انفعال است نه انتخاب!!!

• خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را برخود ببندی و فقط پرهیز کنی...
خوب بودن در انتخاب های ماست که معنا پیدا می کند.

به دانش آموزان تان فرصت انتخاب کردن بدهید. اگر اشتباه کردند، اگر خراب کردند. 
فرصتی دوباره، دوباره و دوباره، 

با تحرک، تجربه و تمرین است که مهارت حاصل می شود.

شایستگی 8
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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 
پرژکتور، 

پوستر

کارگاه یا 
کالس

ساختمان بیل 
تراکتوری را 
تشریح نماید

2 ساعت

اول

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ، نمایش 

فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، 

پوستر

کارگاه یا 
کالس

بازدیدهای اولیه 
قبل از کار بیل را 

بیان کند
1 ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز ارزشیابی 
مرحله ای

ابزار عمومی 
مکانیک،بیل 
متصل به 

تراکتور

کارگاه
بازدیدهای اولیه 
قبل از کار بیل را 

انجام دهد
1 ساعت

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ، نمایش 

فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، 

پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش خاک برداری 
به وسیله بیل 

تراکتوری را شرح 
دهد

1 ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز ارزشیابی 
مرحله ای

تراکتور مجهز 
به بیل محوطه

به وسیله بیل 
تراکتوری 

خاک برداری کند
3 ساعت

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ، نمایش 

فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، 

پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش تسطیح 
زمین یا هل دادن 
بار به وسیله بیل 
تراکتوری را بیان 

کند

2 ساعت

دوم

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز ارزشیابی 
مرحله ای

تراکتور مجهز 
به بیل کارگاه

تسطیح زمین و 
هل دادن به وسیله 
بیل تراکتوري را 

انجام دهد.

3

ساعت

جدول بودجه بندی زمان – 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 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

سرویس های 
دوره ای بیل 
را بیان کند

2 ساعت

دوم

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

تراکتور مجهز 
به بیل، گریس، 
گریس پمپ، 

پارچه تنظیف، 
قیف، روغن 
هیدرولیك

کارگاه

سرویس های 
دوره ای بیل 

را انجام 
دهد.

1 ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله ای

تراکتور مجهز 
به بیل، گریس، 
گریس پمپ، 

پارچه تنظیف، 
قیف، روغن 
هیدرولیك

کارگاه

سرویس های 
دوره ای 

بیل را انجام 
دهد.

1 ساعت

سوم
تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به 
سؤاالت 

طراحی شده 
در کتاب

سخنرانی، 
پرسش 
و پاسخ، 

نمایش فیلم، 
ارزشیابی 
مرحله ای

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

دلیل عیوب 
جزئی بیل 
را تشخیص 

دهد.

1 ساعت

کار عملی 
در محوطه و 

کارگاه

انجام کار 
توسط هنرجو

تراکتور مجهز 
به بیل گریس 
پمپ و روغن 

هیدرولیك

محوطه 
و 

کارگاه

ارزشیابی 
نهایی 2 ساعت
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ساختمان بيل تراكتوری 

• بهترین نقطه شروع تدریس، استفاده از 
دانسته های قبلی هنرجویان است.

• کاربرد و ساختمان بیل توضیح داده شود. 
این آموزش بهتر است با استفاده از امکانات 

نمایش همراه باشد.
• مروری بردانسته ها: به منظور حفظ تعادل 

تراکتور هنگام استفاده از بیل و حذف گشتاورهای اعمال شده از وزنه های تعادل استفاده 
می شود.

• کاربردهاي بیل تراکتوري بیان شود.
• اتصال بیل جزء اهداف آموزشي نمي باشد.

بازدیدهای اولیه قبل از کار بیل 
تفسیر نمودار: در تصویر انگیزشی شروع مطلب پله پله هنرجو از چند راهي 

انتخاب به کار با بیل هدایت مي شود.
• بازدیدهاي بیل با نمایش تصاویر توضیح داده شود.

برای فعالیت عملی پیش بینی شده 1 ساعت در نظر گرفته شود.

آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.      

به هنرجویان بیاموزید در صورت مشاهده کوچك ترین ایراد در ماشین سریعاً نسبت به رفع 
آن اقدام نموده و این کار را به آینده موکول نکنند.

آماده سازی: قبل از شروع فعالیت چند نمونه دفترچه راهنمای مورد نیاز را 
تهیه کنید.

• چند سؤال در مورد جلسه قبل از هنرجویان بپرسید.
• تأکید بر نکات زیست محیطی، عدم پخش ضایعات در محیط کارگاه 

اجازه دهید تجربه کنند:
• بررسی ظاهر ماشین ها

• بررسی صداهای غیرمتعارف
• بازدیدهاي فني
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انجام عمليات به وسيله بيل تراكتوری

سرویس و نگه داری بيل تراكتوری 

اهرم هاي هیدرولیک بیل توضیح داده شود.
مراحل باربرداري بیان شود.

با توجه به تصاویر روش هاي صحیح و غلط در باربرداري بیان شود.
نکات ایمني در هنگام جابه جا کردن بار تأکید شود.

روش هاي باربرداري از پشته توضیح داده شود.
در هنگام هل دادن بار از چرخاندن فرمان خودداري شود.

تمام سطح بیل به یک اندازه بار داشته باشد. 
از نوک بیل براي هل دادن مواد استفاده نشود.

برای فعالیت عملی پیش بینی شده 6 ساعت در نظر گرفته شود.
آماده سازی: قبل از شروع فعالیت، بیل و تراکتور را آماده کنید.

• چند سؤال در مورد جلسه قبل از هنرجویان بپرسید.
• آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی 

می باشد.

آموزش موارد زیست محیطی از مهم ترین رویکردهای جدید آموزش می باشد.

• در هنگام هدایت بیل کنار هنرجو مستقر شوید.
اجازه دهید تجربه کنند:

• هنرجویان به صورت انفرادي بیل را به کار بگیرند.

• قبل از شروع فعالیت چند نمونه دفترچه راهنمای مورد نیاز را تهیه کنید و سرویس هاي 
آنها را توضیح دهید.

برای فعالیت عملی پیش بینی شده 2 ساعت زمان در نظر بگیرید.
دانش افزایی:

مهم ترین ایراداتی که حین کار با بیل تراکتوری ممکن است با آنها مواجه شد در جدول 
زیر آورده شده است.
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رفع عیبدلیلعیب

کم بودن نیروي باال 
سیستم هیدرولیک را چک کنیدفشار روغن کافي نیستبرنده و پایین آورنده

اهرم ها به سختي کار 
مي کنند

در  اشکال  سبب  رابط  میله هاي 
حرکت مي شوند

حرکت آسان اهرم ها را چک کرده و آنها را روغن کاري 
کنید

بیل و متعلقات خیلي 
آهسته کار مي کنند

روغن کافي نیست
اتصاالت درست نیست

جریان روغن ضعیف است
گیر  باز،  حالت  در  کنترل  سوپاپ 

کرده است

روغن را چک کنید
اتصاالت را بررسي کنید

کوپلینگ ها را بررسي نموده و در صورت لزوم تعویض 
کنید

فشار سیستم هیدرولیک را بررسي کنید
سیستم هیدرولیک را بررسي کنید

لودر آهسته و غیر 
یکنواخت باال مي رود

هیدرولیک  درسیستم  روغن کافي 
وجود ندارد

دور موتور کم است
روغن هیدرولیک سرد است

بار غیر مجاز است
خراب  هیدرولیک  کوپلینگ هاي 

هستند
نشتي داخلي در جک ها وجود دارد
سوپاپ کنترل فشار درست نصب 

نشده
نشتي داخلي در بلوک کنترل وجود 

دارد

روغن را بررسي کنید
دور موتور را باال ببرید

دماي سیستم هیدرولیک را باال ببرید
بار را کم کنید

کوپلینگ ها را بررسي نموده و در صورت لزوم تعویض کنید
جک را بازدید نموده و تعمیر یا تعویض نمایید

نصب سوپاپ کنترل فشار را بررسي کنید
بلوک کنترل را بررسي نموده و در صورت لزوم تعویض 

کنید

بیل و متعلقات در 
جهت عکس اهرم ها 

حرکت مي کنند.

برعکس  هیدرولیک  اتصاالت 
بسته شده

میله هاي رابط درست سوار نشده اند
رابط ها واتصاالت را بررسي و در صورت لزوم اصالح کنید.
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چك لیست ارزشیابی نهایی

باالتر از حد انتظار مهارتمرحله کار
)3نمره(

قابل قبول

 )2 نمره (

غیر قایل 
قبول 

 ) 1 نمره(

نمره 
کسب 

شده

آماده کردن 
بیل

انجام بازدیدها قبل 
رفع ایرادات بازدیداز شروع کار

1ـ بازدید بیل
انجام ندادن 
یکي از موارد 2ـ بازدید تراکتور

جابه جایی 
بار با بیل

هدایت بیل بدون بار 
در مسیر صحیح

1ـ کنترل بیل

2ـ هدایت تراکتور با بیل
انجام ندادن 
یکی از موارد خاک برداری با بیل

1ـ هدایت بیل به زیر بار و بلند کردن آن 
و حمل آن

هل دادن بار با بیل 
1ـ بارگیری از تمام سطح باکتو تسطیح زمین

انجام ندادن 
یکی از موارد

1ـ حداکثر کردن ارتفاع و تغییر زاویه بیلتخلیه بار
انجام ندادن 
یکی از موارد

انجام 
سرویس های 

بیل

انجام سرویس های 
بیل

انجام ندادن 1ـ گریسکاری
یکي از موارد 2ـ آچارکشی پیچ ها

مجموع نمره

انجام ندادنبه کارگیری کامل وسائل ایمنیرعایت ایمنی

دقت و سرعت 
انجام کار

انجام ندادنزمان بندی شروع و پایان کار

رعایت نکات 
زیست محیطی 
در محیط کار

رعایت مسایل زیست محیطی

 تمیز نمودن محیط کار پس از خاتمه کار
انجام ندادن

5s پیاده سازی
ساماندهی ـ پاکیزه سازی ـ نظم وترتیب ـ 

استاندارد سازی ـ انضباط
انجام ندادن

مجموع نمره

برای قبولی در آزمون ارزشیابی باید از مراحل 2 و 3 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 یادگیری: در صورت عدم کسب نمره الزم پیشنهاد می شود هنرجویان که به حد نصاب نرسیده اند مجدداً به صورت 

گروهی تمرین کنند و در ارزشیابی شایستگی بعدی قبل از انجام آزمون مورد ارزشیابی قرار گیرند.
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نگهداری ماشین های کشاورزی
فصل 5
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 آماده سازی چرخ ماشین های کشاورزی
زمان 25 ساعت، نظری:10 ساعت  عملی:15 ساعت

قبل از شروع درس »توجه« همه را به خودتان »جلب« کنید. حاال با یك داستان کوتاه، 
چند بیت شعر، بیان خاطره ،سکوت .... این کار ارزش منتظر ماندن را دارد.

از آنها »انتقاد« کنید. هیچ  از دانش آموزانتان » تعریف«  و در »خلوت«  در »جمع« 
مهم ترین  این  دیگران   »تحقیر«   بشود.  حضور  در  بچه ها  از  یکی  ندهید  اجازه  وقت 

»دلخوری« بچه ها از معلم هاست.

شایستگی 9
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• جدول بودجه بندی زمان ـ محتوای کار

کار 
درمنزل کارکالسی روش تدریس ابزار مکان هدف زمان روز

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

ساختمان چرخ 
الستیکی را 
توضیح دهد 0/5ساعت

اول

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

مشخصات 
ظاهری و فنی 
مورد نیاز برای 
انتخاب تایر را 

توضیح دهد

1ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز
ارزشیابی 
مرحله ای

تراکتورهای 
 ،U650 ،MF285
 ،JD3140 ،G238
بسته بند مکعبی 
)بیلر(، پی نورد دو 
چرخ، ردیف کار، 

لورلر

کارگاه

مشخصات 
ظاهری و فنی 

تایرهای مختلف 
را استخراج کند. 1ساعت

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

روش کار با ابزار 
و تجهیزات، باز 
کردن چرخ را 

شرح دهد

1ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز
ارزشیابی 
مرحله ای

جک روغني 
یا سوسماري، 

خرک، دنده پنج، 
انبردست، تراکتور، 

آچارچرخ، اهرم

کارگاه

با استفاده از 
جک روغنی یا 
سوسماری چرخ 
پنچر را بازکند.

1 ساعت

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

روش جدا کردن 
تایر از روی انواع 
رینگ را توضیح 

دهد. 

0/5ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز
ارزشیابی 
مرحله ای

پتک، چرخ 
الستیکي 

جلوي تراکتور، دو 
عدد تایرلور

کارگاه

تایر را از روي 
رینگ یک تکه 

آزاد کند. 1ساعت
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کار در 
منزل

کارکالسی روش تدریس ابزار مکان هدف زمان روز

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

روش 
پنچرگیری 

انواع تایرهای 
تیوبلس و 

تیوب دار را 
توضیح دهد.

 1
ساعت

دوم

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز
ارزشیابی 
مرحله ای

تیوب پنچرتراکتور، 
سنباده، ظرف 

آب، ماژیک، وصله 
پنچرگیري گرم 
و سرد، پمپ باد، 
سوهان مخصوص، 

نخ پنچرگیري 
تیوبلس، درفش 
مخصوص، تایر 

تیوبلس

کارگاه

تایر تیوب دار 
و تیوبلس را 
پنچرگیري 

نماید

 1
ساعت

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

نحوه تنظیم 
فشار باد تایر 
ماشین های 
کشاورزی را 

بیان کند.

1
ساعت

کارعملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله ای

پمپ باد، 
تایر تراکتور، 

فشارسنج، دفترچه 
راهنماي تراکتور

کارگاه

فشار باد تایر 
ماشین های 
کشاورزی را 
تنظیم کند.

 1
ساعت

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه 
یا 

کالس

نحوه سوار 
کردن تایر 

روی رینگ را 
توضیح دهد.

1
ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز
ارزشیابی 
مرحله ای

پتک، چرخ 
الستیکي 

جلوي تراکتور، دو 
عدد تایرلور

کارگاه
تایر را روی 
رینگ سوار 

کند

2
ساعت
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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 وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو پرژکتور، 
پوستر

کارگاه یا 
کالس

جهت بسته شدن 
چرخ ماشین های 
کشاورزی مختلف 

را توضیح دهد.

1ساعت

سوم

تحقیق کار عملی در کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز
ارزشیابی 
مرحله ای

جک روغني یا 
سوسماري مناسب 

با تراکتور، آچار 
چرخ، تراکتور 

MF285

کارگاه 
چرخ را روی 
ماشین سوار 

نماید
2ساعت

تحقیق
بحث کالسی، پاسخ 
به سؤاالت طراحی 

شده در کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور،پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش تنظیم 
فاصله 

چرخ های تراکتور 
را شرح دهد

1/5ساعت

کارعملی در کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز
ارزشیابی 
مرحله ای

آچار مناسب، دفترچه 
راهنماي تراکتور، ترک 
MF285 متر، تراکتور

کارگاه

فاصله 
چرخ های جلو و 
عقب تراکتور را 

تنظیم کند

2 ساعت

تحقیق
بحث کالسی، پاسخ 
به سؤاالت طراحی 

شده در کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو پرژکتور، 
پوستر

کارگاه یا 
کالس

نحوه محاسبه 
بکسوات در چرخ 
محرک تراکتور را 

بیان کند.

0/5ساعت

تحقیق
بحث کالسی، پاسخ 
به سؤاالت طراحی 

شده در کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو پرژکتور، 
پوستر

کارگاه یا 
کالس

انواع روش های 
سنگین 

کردن تراکتور را 
توضیح دهد.

1 ساعت

کار عملی در کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز
ارزشیابی 
مرحله ای

گاوآهن 
برگرداندار، تراکتور، 

وزنه چرخ 
 ،MF285عقب تراکتور

کارگاه چرخ های تراکتور 
را سنگین کند 1 ساعت

کارعملی در کارگاه انجام کار 
توسط هنرجو

تراکتور وسایل 
پنچرگیری

محوطه 
کارگاه ارزشیابی نهایی 2 ساعت
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ساختمان چرخ الستيکی

هدایت بحث کالسی: تاریخچه اي از چرخ گفته شود.

مروری بر پیدایش چرخ 
بشر از دیرباز در تالش ساخت وسایلی بوده که بتواند خود، بارو ملزومات مورد 
بنا به گزارش های  با صرف نیروی کمتر و سرعت بیشتر جابه جا کند.  نیازش را 
از  نمونه ای  شد.  اختراع  سومری ها  به وسیله  چرخ  قبل،  سال  در5500  تاریخی 
چرخ نیز در موزه ملی ایران در تهران وجود دارد که پیشینه آن به حدود5000 

سال قبل برمی گردد و از نظر ساختار نسبتًا کامل به نظر می رسد.

برخی اختراع چرخ را به دهقانی چینی به نام »نونگ« در 5000 سال قبل منسوب 
اختراع  بین النهرین  اقوام  توسط  چرخ  که  حاکی ست  دیگر  شواهد  و  داشته اند 

شده و این گزارش به حقیقت نزدیك تر به نظر می رسد.
ایران باستان به عنوان یك ابرقدرت در جهان آن عهد، با کشوری به گستردگی بیش 
از 12 میلیون کیلومتر مربع )حدود7 برابر ایران فعلی( جهت نقل وانتقال، اخبار و 

مکاتبات و پیام ها، لشگرکشی ها و مراودات خود 
نیاز به یك حمل ونقل منظم و کارآمد داشته و 
بنابراین وجود چرخ و وسایل حمل ونقل در این 

خطه سابقه ای طوالنی دارد.
نقوش حك شده روی الواح و سنگ نبشته ها 
مؤید این نکته است که وسایل نقلیه به خصوص 
رکنی  به عنوان  مردم  زندگی  در  گاری  و  ارابه 

جدا ناپذیر حضور داشته اند.
شکل 2ـ  5ـ  نمونه ای از چرخ با قدمت 5000 
سال که در موزۀ ملی ایران نگهداری می شود.

شکل 1ـ  5  ـ نقوش حک شده بر سنگ ها که نشان دهندۀ استفاده از چرخ است.
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• در تعیین ارتباط بین نوع چرخ و ردیف هاي نوشته شده، در نمودار 1ـ  5 ویژگي هاي هر 
سه نوع چرخ را توضیح دهید.

• ویژگي هاي منحصربه فرد چرخ هاي الستیکي را توضیح دهید.
هدایت بحث کالسي: گفت وگو در مورد تایرهای بایاس و رادیال را به سمت نحوه قرار 

گرفتن الیه ها در دو نوع تایر و تفاوت هاي آنها بکشانید.

مروری بر دانسته ها: تایر رادیال تمام سیمی)TBR( )تولید داخل( 
به  تایر  نصب  بودن  مشکل  قبل  سال های   در  چرخ  به  مربوط  مشکالت  از  یکی 
محور،  مجموعه  وزن  موضوع  این  بر  عالوه   . بود  فالپ  و  تیوب  از  استفاده  علت 
رینگ و تایرها نیز در مجموع سبب باال رفتن وزن ماشین و کاهش ظرفیت حمل 
تایرهای  حد  از  بیش  شدن  گرم  دلیل  به  تابستان  فصول  در  تازه  می گردید.  بار 
بایاس قدیمی )و یا الستیك های نخی قدیمی( تازه اول مشکالت فرا می رسید. 
پنچری های زیاد، توقف های پی در پی برای خنك شدن تایرها، موضوع تحمل وزن 
کمتر تایرها، تحمل سرعت کمتر و از همه مهم تر مسائل ایمنی به وجود آمده همانند 
انواع جدایی های اجزای تایر، چسبندگی کم و مصرف سوخت باال عماًل مانع بزرگی 
در افزایش بهره وری و راندمان کار فراهم نموده بود. در حوزه ارگونومی نیز عالوه 
بر موارد فوق موضوع راحتی کم این تایرها نیز از دیگر مشکالت به حساب می آمد.

به منظور رفع این مشکالت، نسل جدید تایرهای رادیال تمام سیمی برای استفاده 
در انواع وسایل حمل بار وارد بازار گردید. ساختار رادیال و تمام سیمی این تایرها 

به همراه حذف تیوب، سبب بروز خواص زیر گردید:
1 زمین چسبی مناسب تر و  بهبود وضعیت ترمز

2 استفاده از آمیزه های الستیکی خنك تر ، کاهش عیوب  و افزایش زمان حرکت
3 نرم تر شدن الستیك ها و راحتی رانندگی بیشتر

بار به دلیل سبك تر شدن مجموعه محور و کم شدن  افزایش ظرفیت حمل   4
تعداد تایرهای مورد نیاز

5 کاهش مصرف سوخت
6 فرمان پذیری بیشتر تایرها

7 طول عمر باالتر)دو برابر( 

مشخصات ظاهری و فنی تایر
در آموزش این بخش حتماً از اسالیدهاي آموزشي استفاده شود.

در ارائه عالئم و حروف سعي شده است براي اینکه عالئم و حروف روي تمام تایرها پوشش 
داده شود تصاویر نشان داده شده داراي تنوع مي باشند.
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به فعالیت عملی پیش بینی شده  1 ساعت زمان اختصاص دهید.
•چند سؤال در مورد جلسه قبل از هنرجویان بپرسید.

• آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.
• جدولی مانند جدول زیر طراحی کنید و از هنرجویان بخواهید آن را تکمیل کنند.

کاربرد تراکتور
چرخ

حداکثر فشار قابل اندازه تایر
تحمل

تاریخ تعداد الیه
ساخت

MF285
چرخ جلو

چرخ عقب

U650
چرخ جلو

چرخ عقب

G238
چرخ جلو

چرخ عقب

JD3140
چرخ جلو

چرخ عقب

بازكردن چرخ الستيکی 

هدایت بحث کالسی: گفت وگو را به سمت تفاوت چرخ پنچر و چرخ کم باد بکشانید.
• با توجه به آشنایي هنرجویان با مفهوم پنچري نیاز به توضیح اضافه تر نیست.

• با توجه به آشنا بودن تجهیزات نشان داده شده براي هنرجویان اجازه دهید جدول را 
خودشان کامل کنند و شما جواب صحیح را از میان جواب ها انتخاب کنید.

با تأکید بر استفاده از ابزار و تجهیزات ساخت داخل می توانید به الگو آفرینی برای اقتصاد 
مقاومتی بپردازید.

• اهمیت جک گذاري زیر تراکتور و ماشین را با نمایش فیلم آموزشي تهیه شده آموزش 
دهید و روي نکات ایمني تأکید کنید.

• مراحل بازیافت تایرهاي فرسوده و استفاده مجدد از آنها در راه سازي و تهیه آسفالت و 
سایر صنایع را از منظر زیست محیطي و با توجه به شکل توضیح دهید.
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به فعالیت عملی پیش بینی شده  1 ساعت زمان اختصاص دهید.
• قبل از شروع فعالیت تجهیزات و ابزار مورد نیاز را آماده کنید.

• قبل آغاز فرایند باز کردن چرخ محل مناسبي را با استحکام کافي براي این کار 
کنید. انتخاب 

• آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.
اجازه دهید تجربه کنند: استفاده از اهرم براي اعمال گشتاور بیشتر روي آچار چرخ

جدا كردن تایر از روی انواع رینگ

ایجاد انگیزه:با طرح سؤالی از هنرجویان بخواهید تجربه خود از انواع رینگ را بیان کنند 
و اولین چیزی که به ذهن آنها آمده را در کالس بیان کنند.

کاربرد رینگ هاي مختلف را توضیح دهید.
فیلم آموزشي را نمایش داده و نحوه جدا کردن تایر از روي رینگ را توضیح دهید.

با توجه به خطرات باز کردن تایر از روي رینگ به خصوص رینگ هاي دو تکه و سه تکه در 
این بخش تنها به آموزش بازکردن تایر از روي رینگ یک تکه تأکید شده است.

حتماً روي نقاط خطرناک هنگام کار روي تایرهاي مجهز به بغل رینگ با توجه به تصویر 
تأکید کنید و از هنرجویان بخواهید تصویر را تفسیر کنند.

مروری بر دانسته ها: براي سهولت جدا کردن تایر از روي رینگ مي توان از اهرم هاي 
دستي که در شکل هاي مختلف براي این منظور ساخته شده اند بهره گرفت.

شــکل 3ـ 5 ـ اهرم های دســتی برای جدا کردن تایر از روی رینگ

فعالیت فوق برنامه : بازدید از مراکز مجهز تعویض روغني و پنچرگیري مي تواند بسیار 
مؤثر باشد.

به فعالیت عملی پیش بینی شده 1 ساعت زمان اختصاص دهید.
• قبل از شروع فعالیت ابزار و تجهیزات مورد نیاز را آماده کنید.
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• چند سؤال در مورد جلسه قبل از هنرجویان بپرسید.
 آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.

• اجازه دهید تجربه کنند : استفاده از تایرلور را به صورت انفرادي از هنرجویان 
بخواهید.

پنچرگيری انواع تایرهای تيوبلس و تيوب دار 

تنظيم فشار باد تایر ماشين های كشاورزی

• وسایل پنچرگیري را توضیح دهید.
هدایت بحث کالسي: با توجه به اینکه اکثر هنرجویان با پنچرگیري تیوب دوچرخه 

آشنا هستند اجازه دهید متن جواب ها را خودشان یادداشت کنند.
• مراحل پنچرگیري تیوب توضیح داده شود.

• مراحل پنچرگیري تیوبلس توضیح داده شود.
• به فعالیت های عملی پیش بینی شده 1 ساعت زمان اختصاص دهید.
آماده سازی: قبل از شروع فعالیت ابزار و تجهیزات مورد نیاز را آماده کنید.

• ابتدا خود یک بار عمل پنچرگیري را انجام دهید. 
آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.

• تأکید بر نکات زیست محیطی، عدم پخش ضایعات در محیط کارگاه انجام شود.
 اجازه دهید تجربه کنند : هنرجویان را به صورت گروهی به کار بگیرید.

در تکمیل جدول مربوط به تأثیر فشار باد ؛ سائیدگي الستیک، مصرف سوخت و کوبش 
وسیله یا شناوري آن مدنظر مي باشد.

سه گام اصلي در تنظیم باد تایر شامل مراجعه به دفترچه راهنما همراه داشتن فشار سنج 
و نهایتاً استفاده از کمپرسور هوا براي تنظیم فشار مي باشد.

در جدول فشار باد تایرها توجه هنرجویان را به تفاوت فشار باد در کارهاي کشاورزي و 
صنعتي جلب کنید و واحدهاي اندازه گیري را توضیح دهید. واحدهای اندازه گیری فشار 

در کتاب همراه آورده شده است.
درباره نکته ایمني آورده شده و خطرات ناشي از رعایت نکردن آن توضیح کامل دهید.

به فعالیت عملی پیش بینی شده 1 ساعت زمان اختصاص دهید.
آماده سازی: قبل از شروع فعالیت ابزار و تجهیزات مورد نیاز را آماده کنید.

• ابتدا خود یک بار عمل تنظیم فشار باد را انجام دهید.
 آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.

• اجازه دهید تجربه کنند : هنرجویان را به صورت انفرادي به کار بگیرید.
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سواركردن تایر روی رینگ

سواركردن چرخ

اولین اقدام قبل از سوار کردن تایر روي رینگ مطابقت  اندازه تایر و رینگ مي باشد.
اندازه رینگ ها نیز روي قسمت داخلي رینگ حک مي شود.

بالف
ـ  5  ـ مطابقت اندازه تایرو رینگ شکل 4

دقت کنید در مراحل جا زدن تایر روي رینگ ابتدا باید والو را از محل خود روي رینگ 
خارج نمود و سپس بغل رینگ را به وسیله ضربه جا زد.

به فعالیت عملی پیش بینی شده 2ساعت زمان اختصاص دهید.
ابتدا خود یک بار عمل سوارکردن تایر روي رینگ را انجام دهید و سپس هنرجویان 

را به صورت گروهی به کار بگیرید.

تفاوت آج سه نوع تایر نشان داده شده توضیح داده شود.

مروری بر 
دانسته ها کاربردنوع ماشینجهت بستن

انتقال نیرو از چرخ به زمینتراکتور

ماشین های 
انتقال نیرو از زمین به چرخکارنده
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تنظيم فاصله چرخهای تراكتور

سنگين كردن تراكتور

دالیل تنظیم فاصله چرخ ها توضیح داده شود.
اهمیت باز بودن دهانه چرخ در سراشیبي بیان شود.

مروری بر دانسته ها:  با افزایش دهانه چرخ ها گرانیگاه به زمین نزدیک تر مي شود.
به فعالیت عملی پیش بینی شده 2 ساعت زمان اختصاص دهید.

به فعالیت عملی پیش بینی شده 2 ساعت زمان اختصاص دهید.
• قبل از شروع فعالیت ابزار و تجهیزات مورد نیاز را آماده کنید.

• قبل از آغاز فرایند، از خاموش بودن و مهار بودن ماشین مطمئن شوید.
انجام دهید و سپس هنرجویان را به  ابتدا خود یک بار عمل سوارکردن چرخ را   •

بگیرید. به کار  گروهی  صورت 
• آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.

انواع روش هاي سنگین کردن تراکتور توضیح داده شود.
روش سنگین کردن تراکتور با وزنه هاي دیسکي و کیفي بیان شود.

سنگین کردن با محلول نیز بیان گردد.
هدایت  بحث کالسی: در تصویر شماره ................ ضرورت امکان خروج هوا جهت ورود 

آب به تایر توضیح داده شود.
مروری بر دانسته ها : هنگام پرکردن تایر با آب یا تنظیم فشار باید سوپاپ هوا در 

باالترین موقعیت، و هنگام تخلیه تایر باید در پایین ترین موقعیت باشد. 
رسوبات موجود در محلول هاي ضدیخ الستیک و عدم امکان استفاده در موتور توضیح 

داده شود.
به فعالیت عملی پیش بینی شده 1 ساعت زمان اختصاص دهید.

آماده سازی: قبل از شروع فعالیت ابزار و تجهیزات مورد نیاز را آماده کنید.
• قبل آغاز فرایند از خاموش بودن تراکتور و کشیده بودن ترمز دستي مطمئن شوید.

• آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.
• تأکید بر نکات زیست محیطی 

اجازه دهید تجربه کنند : هنرجویان را به صورت گروهی به کار بگیرید.
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باالتر ازحد مهارتمرحلۀ کار
انتظار)3 نمره(

غیرقابل قابل قبول )2 نمره(
قبول )1 نمره(

نمره کسب 
شده

انتخاب 
الستیک

تعیین مشخصات 
تایر

موارد 1 و 2 و 
تعیین کاربرد تایر

انجام ندادن 1ـ قرائت اندازۀ قطر داخلی تایر
یکی از موارد 

1 و 2 2ـ قرائت اندازۀ پهنای تایر

پیاده کردن 
چرخ

مهار کردن تراکتور 
و بلند کردن آن 

به وسیلۀ جک

1ـ قرار دادن جک و خرک 
در محل مناسب

انجام ندادن 
یکی از موارد

انجام ندادن 1ـ انتخاب ابزار مناسببازکردن چرخ
یکی از موارد

2ـ آسیب نرساندن به مهره ها

آزاد کردن تایر پنچرگیری
انواع رینگ

نرساندن آسیب به 
رینگ و الستیک

انجام ندادن 1 ـ خارج کردن تیوب
مورد

موارد 1 و 2 و صاف پنچرگیری
کردن محل پنچرگیری

1ـ تشخیص محل پنچری
2ـ رفع پنچری با ابزار و مواد مناسب

انجام ندادن 
یکی از موارد

سوار کردن 
چرخ

جا زدن تایر 
روی رینگ

انجام ندادن 1ـ جا زدن تیوب و تایر
یکی از موارد

انجام ندادن 2ـ میزان کردن فشار بادتنظیم باد
یکی از موارد

1ـ به کار بردن مناسب ترین توجه به تقارنتنظیم فاصلۀ چرخ هاتنظیم چرخ
روش تنظیم فاصله

انجام ندادن 
یکی از موارد

سنگین 
کردن 
تراکتور

سنگین کردن 
تراکتور با وزنه

انجام ندادن 1ـ بستن وزنه در محل مناسب
یکی از موارد

سنگین کردن 
تراکتور با مایع

انجام ندادن 1ـ پر کردن و تخلیه تایر با آب
یکی از موارد

مجموع نمره

انجام ندادن به کارگیری وسایل ایمنیرعایت ایمنی 

دقت و سرعت 
انجام کار

انجام ندادنزمان بندی

رعایت نکات 
زیست محیطی

 تمیز نمودن محیط کار 
پس از خاتمه کار

انجام ندادن

 5s پیاده سازی
در محیط کار

ساماندهی ـ پاکیزه سازی ـ نظم و 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

انجام ندادن

مجموع نمره

برای قبولی در آزمون ارزشیابی باید از مراحل 2 و 5 و 7 حداقل 2 نمره را کسب کرده باشد.
میانگین نمرات شایستگی های فنی باید 2 باشد.

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

مجدداً به صورت گروهی تمرین کنند و در ارزشیابی شایستگی بعدی قبل از انجام آزمون مورد ارزیابی قرار گیرند.

چك لیست ارزشیابی نهایی
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 رفع عیب های جزئی ماشین های کشت و کار
زمان 40ساعت، نظری:16 ساعت عملی:24 ساعت

ـ از دانش آموزانتان انتظار »عالی ترین عملکرد« را داشته باشید.
 اما »سخت ترین تالش ها« را هم بدون توجه به نتیجه بپذیرید.

ـ »ثبات رفتار« داشته باشید و با تغییر مداوم رفتار، بچه ها را »گیج« نکنید. آنها نباید 
مجبور باشند هر روز حدس بزنند که قرار است کدام معلم را ببینند.

ـ سر حرف خود بمانید و هرگز زیر »قول« خود نزنید. اگر بچه ها نتوانند به معلمشان 
»اعتماد« کنند پس به چه کسی می توانند اعتماد کنند؟

شایستگی 10
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کار در 
منزل

کارکالسی روش تدریس ابزار مکان هدف زمان روز

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش تعیین 
عیوب ماشین هاي 

کشت وکار را توضیح 
دهد.

1 ساعت

تحقیق اول
بحث کالسی، پاسخ 
به سؤاالت طراحی 

شده در کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه یا 
کالس

مفهوم عیب جزئي 
و اساسي را توضیح 

دهد.

2 ساعت

کارعملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز با استناد 
به دفترچه 

راهنمای ماشین  ها 
ارزشیابی مرحله ای 

تراکتور، دیسک 
کششی، بسته 

بند علوفه)بیلر(، 
پی نورد 

هیدرولیکی

کارگاه

عیوب جزئي 
ماشین ها را تعیین 

کند.

5 ساعت

تحقیق
بحث کالسی،پاسخ 
به سؤاالت طراحی 

شده در کتاب

سخنرانی،
پرسش و 

پاسخ،نمایش 
فیلم

کتاب،
ویدئو پرژکتور،

پوستر

کارگاه یا 
کالس

اصول آماده 
کردن ماشین هاي 
کشت وکار براي 

تعمیررا توضیح دهد.

1 ساعت

دوم

کارعملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

مواد شوینده، 
کارواش سیار، 
ابزار شست وشو کارگاه

اقدامات اولیه قبل 
از انجام تعمیر را 

انجام دهد.
2 ساعت

تحقیق
بحث کالسی،پاسخ 
به سؤاالت طراحی 

شده درکتاب

سخنرانی،
پرسش و پاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب،ویدئو 
پرژکتور،پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش باز کردن 
پوشش هاي 

ماشین هاي کشاورزي 
را بیان کند.

2ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله ای

تراکتور 
MF285، آچار 
تخت، آچار 

رینگی و آچار 
بوکس در 

سایزهای مورد 
نیاز

کارگاه پوشش هاي تراکتور 
را بازکند. 3 ساعت

• جدول بودجه بندی زمان ـ محتوای کار
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کار در 
منزل

کارکالسی روش تدریس ابزار مکان هدف زمان روز

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه یا 
کالس

مفهوم مکانیزم و 
اجزاي ماشین را 

توضیح دهد.

1
ساعت

سوم

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور،
 پوستر

کارگاه یا 
کالس

عیوب متداول پیچ 
و مهره و روش رفع 
آنها را توضیح دهد.

 1
ساعت

کارعملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

دریل، مته 
مناسب، قالویز 
چپ گرد، قالویز 

گردان

کارگاه
پیچ بریده شده را 
از قطعه کار خارج 

کند.

 2
ساعت

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب،ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه یا 
کالس

عیوب لوله و 
شیلنگ هاي انتقال 
سیاالت در تراکتور 

را توضیح دهد.

 2
ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

پیچ گوشتي 
دوسو یا 
چهارسو، 

گریس،پارچه 
تنظیف، 

فرچه،تراکتور، 
آچار تخت 

با سایز 
مناسب، پارچه 
تنظیف، تراکتور

کارگاه

لوله ها و 
شیلنگ هاي 

فرسوده را تعویض 
کند.

 2
ساعت
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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 وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب، ویدئو 
پرژکتور، پوستر

کارگاه یا 
کالس

علل خرابی 
مکانیزم  انتقال 
توان به وسیله 
تسمه و روش 
بررسی آن را 
توضیح دهد.

3 ساعت
 

چهارم

کار عملی در 
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

پولي کش، آچار 
رینگي مناسب 

فولي کش
کارگاه چرخ تسمه را 

تعویض کند. 5 ساعت

تحقیق

بحث کالسی، 
پاسخ به سؤاالت 
طراحی شده در 

کتاب

سخنرانی، 
پرسش وپاسخ، 

نمایش فیلم

کتاب،ویدئو 
پرژکتور،
پوستر

کارگاه یا 
کالس

روش تشخیص و 
رفع عیوب زنجیر 
و چرخ زنجیر را 

توضیح دهد

3 ساعت

کار عملی در  پنجم
کارگاه

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز 
ارزشیابی 
مرحله  ای

آچار زنجیر، 
سنبه نشان، 
چکش، پیچ 

گوشتی

کارگاه طول زنجیر را 
تغییر دهد. 2 ساعت

کار عملی در 
کارگاه

انجام کار توسط 
هنرجو

آچارهای 
مناسب کارگاه ارزشیابی نهایی 3ساعت
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روش های عيب یابی ماشين های كشاورزی

تفکيک عيوب جزئی از سایر عيوب

• بهترین نقطه شروع تدریس، استفاده از دانسته های قبلی هنرجویان است.
بودن  به کار  آماده  اهمیت  به  راجع  بخواهید  هنرجویان  از  کالسی:  بحث  هدایت 
ماشین های کشاورزی درکالس گفت وگو نموده و نظرات خود را بیان کنند. در تصاویر 
ارائه شده اهمیت تعمیرات در سم پاشی مدنظر بوده است. می توانید با ذکر مثال های 
دیگر به خصوص در مورد زمان برداشت ذهن هنرجویان را برای ورود به مطلب آماده 

کنید.
• مراحل انجام تعمیر یک ماشین را طبق نمودار شرح دهید و به هنرجویان تأکید 

کنید که برای یک تعمیر مناسب باید تمامی مراحل را طی نمود.
• اینفوگراف تعیین عیب به گونه ای طراحی گردیده است که هنرجو را از چند راهی 
انتخاب ، پله پله به سمت تعیین عیب دقیق و نهایتاً آغاز به تعمیر هدایت می کند. 
ضمن تفسیر اینفوگراف برای هنرجویان اهمیت عیب یابی را قبل از دست بردن به 

آچار با ذکر مثال برای آنها توضیح دهید.
• نمونه ای از جداول عیب یابی ماشین های مختلف را تهیه و در اختیار هنرجویان 

قرار دهید و نحوه استخراج اطالعات از آن را توضیح دهید.

از  تصاویری  مطلب  شروع  در  انگیزش  ایجاد  منظور  به  کالسی:  بحث   هدایت 
سرویس  تراکتور، تنظیم پوشاننده ردیف کار، و تعمیر موتور نشان داده شود )شکل 
5 ـ 5(. هنرجو را به سمتی هدایت کنید که بپذیرد کاربر ماشین تنها مجاز به انجام 
تعمیرات جزئی و سرویس ماشین ها می باشد و تعمیرات اساسی و نیمه اساسی را که 

نیاز به تجربه و مهارت دارد را باید به افراد صاحب فن واگذار کند.

الف( سرویس )تعمیرپیشگیرانه( ب( تعمیرات جزئی ج( تعمیراساسی
ـ  5 ـ تعمیرات شکل 5 

الفب

ج
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• جدول فعالیت های تعمیری به طور کامل تمام عملیات های تعمیر را طبقه بندی کرده 
و افراد مجاز و محل انجام تعمیر را مشخص می کند. جدول را برای هنرجو تفسیر کنید.

• برخی ایرادات جزئی متداول در ماشین های کشاورزی در نمودار آورده شده است 
متداول  جزئی  عیوب  به  نسبت  را  هنرجویان  توانید  می  دیگر  نمونه  چند  ذکر  با 

ماشین های کشاورزی در منطقه خودتان آگاه کنید.
به منظور انجام فعالیت عملی پیش بینی شده جدولی مانند جدول زیر طراحی کنید 

و با همراهی هنرجویان آن را تکمیل کنید.

نشانه بروز عیب در ماشینعیوب جزئی متداول نام ماشین

تراکتور

دیسك کششی

بسته بند علوفه 
)بیلر(

پی نورد هیدرولیکی

• آماده سازی
• قبل از شروع فعالیت چند نمونه دفترچه راهنمای مورد نیاز را تهیه کنید. 

• قبل آغاز فرایند بررسی ماشین ها ترتیبی اتخاذ نمایید که ماشین های نامبرده در هانگار 
آماده باشند.

• چند سؤال در مورد جلسه قبل از هنرجویان بپرسید.
• آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.

• اجازه دهید تجربه کنند:
• بررسی ظاهر ماشین ها

• بررسی صداهای غیر متعارف
• نقطه به نقطه نقاط الزم جهت نشتی یابی را بررسی کنند و عالوه بر نقاطی که شما 
نشان دادید، نقاط دیگری را پیدا کند )حتی می توان برای کامل ترین بررسی امتیازی در 

نظر گرفت(.
• بررسی گیرپاژ یا ضربه زدن ماشین

به هنرجویان بیاموزید در صورت مشاهده کوچك ترین ایراد در ماشین سریعاً نسبت به رفع 
آن اقدام نموده و این کار را به آینده موکول نکنند.
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آماده كردن ماشين هاي كشت وكار براي تعمير

اهمیت شست وشوی ماشین قبل از تعمیر کردن را باز نمایید. مراحل شست وشوی 
پیرامون  می توانید  است.  داده شده  نمایش  زیر  تصاویر  در  زن  ماشین چمن  یک 

تصاویر و نحوه انجام عملیات شست وشو در کالس گفت وگو نمایید.

• در شکل مراحل کاری قبل از تعمیر، مراحلی که قبل از انجام عملیات تعمیر، بعد 
از شست وشوی آن باید انجام داد آورده شده است. اهمیت هر یک از مراحل و به 

خصوص تمیزکردن محل کار را با ذکر مثال شرح دهید.
به فعالیت عملی پیش بینی شده 2 ساعت زمان اختصاص دهید.

• آماده سازی:
• قبل از شروع فعالیت مواد شوینده مورد نیاز و کارواش یا سم پاش فرغونی را آماده 

کنید.
• قبل آغاز فرایند شست وشو محل آن را به گونه ای انتخاب کنید که از نفوذ پساب 

ناشی از شست وشو به زیرگیاهان جلوگیری شود.

شکل 6 ـ 5 ـ مراحل شست وشوی چمن زن برای آغاز تعمیر است.
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• چند سؤال در مورد جلسه قبل از هنرجویان بپرسید.
• آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی 

می باشد.
• تأکید بر نکات زیست محیطی، عدم پخش مایع در محیط کارگاه، جمع آوری مایع 

مستعمل در ظروف مخصوص بررسی چک لیست تکمیل شده 
• اجازه دهید تجربه کنند :

• تأثیر مواد شوینده مختلف روی مواد پالستیکی، فلزی و غیره
• تأثیر گازوئیل بر زدودن مواد روغنی سفت شده روی بدنه ماشین ها

بازكردن پوشش هاي ماشين هاي كشاورزي

با طرح سؤالی از هنرجویان بخواهید تجربه خود از دیدن ماشین بدون پوشش 
را بیان کنند و اولین چیزی که به ذهن آنها آمده است را درکالس بیان کنند.
اهمیت پوشش های ماشین های کشاورزی از منظر زیبایی و ایمنی شرح دهید.

دانش افزایی: در طراحی برخی ماشین ها از شبیه سازی به طبیعت الهام گرفته 
شده است. به عنوان مثال طراحی چاپر دو ردیفه به صورت عقرب که نشان دهنده 
خطرات ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی می باشد. یا طراحی کمباین به صورت 

مورچه می تواند کاربرد آن را به ذهن تراوش کند.
هدایت بحث کالسی: برای اینکه هنگام بستن پیچ و مهره ها دچار اشتباه نشویم 
راه های متفاوتی وجود دارد از جمله چیدن پیچ ها و مهره ها در محل های جداگانه، 
عالمت گذاری آنها و ... اما ساده ترین راه این است که پیچ ها و مهره ها در جای خود 

بسته شوند تا از گم شدن و اشتباه جلوگیری شود.
آموزش موارد زیست محیطی از مهم ترین رویکردهای جدید آموزش می باشد.

به فعالیت عملی پیش بینی شده 3ساعت زمان اختصاص دهید.
• آماده سازی:

• قبل از شروع فعالیت ابزار و تجهیزات مورد نیاز را آماده کنید.
• قبل آغاز فرایند بازکردن از خاموش بودن تراکتور و کشیده بودن ترمز دستی مطمئن 

شوید.
• چند سؤال در مورد جلسه قبل، از هنرجویان بپرسید.

باز کردن قطعات بدون عالمت گذاری و دردسرهای  • اجازه دهید تجربه کنند: 
هنگام بستن قطعات
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مکانيزم و اجزاي ماشين

تعویض پيچ معيوب

هدایت بحث کالسی: به منظور ایجاد انگیزش جهت معرفی اجزای ماشین می توانید 
در شروع مطلب تصاویری از سیر تکاملی مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی از 
ابزارهای چوبی که با گاو کشیده می شد تا ماشین های پیشرفته که به وسیله ماهواره 

کنترل می شوند ارائه دهید )شکل 7 ـ 5(.

ضمن هدایت گفت وگوی کالس به سیر تکامل، اجزای تشکیل دهنده ماشین ها را 
متفاوت از نوع ماشین برای آنها توضیح دهید.

• مفهوم اجزای ماشین، مکانیسم ساده و مکانیزم پیچیده را توضیح دهید.
• اجزای عمومی و اختصاصی ماشین را تشریح کنید.

بخواهید  از هنرجویان  آن  از  استفاده  با  و  نمایش دهید  را  ماشین  اجزای  فیلم   •
جدول را تکمیل کنند. شما تنها نقش نظارتی بر روند تکمیل جدول داشته باشید 

و نهایتاً از میان جواب ها گزینه صحیح را بیان کنید.

شکل 7ـ  5ـ  سیر تکاملی مکانیزاسیون کشاورزی تراکتور اولیه

• روش های اتصال قطعات را با ذکر چند نمونه توضیح دهید. مطلب را به سمت 
اتصاالت پیچ و مهره ای ببرید.

• برای درک بهتر مفاهیم این بخش می توان آن را درکارگاه برگزار نمود.
• برای معرفی بهتر اتصاالت پیچ و مهره ای می توان از تابلوی آموزشی اتصاالت پیچ 

و مهره ای استفاده نمود. 
• برای آموزش عیوب اتصاالت پیچ و مهره ای مناسب ترین روش، نشان دادن انواع 

این عیوب به صورت عملی و بیان دالیل آنها می باشد.
دانش افزایی:

ابزارهای  میکرومتر،  و  نظیر کولیس  ابزارهای اندازه گیری  از  غیر  به  شابلون رزوه: 
دیگری وجود دارند که نیاز به خوانده و محاسبه عددی ندارند. نظیر انواع شابلون های 

با دام ج( تراکتور اولیهب( تراکتور اووریالف( تراکتور مدرن د( ماشین هایی که 
کشیده می شود.
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رزوه، شابلون ورق، شابلون میله و غیره. برای اندازه گیری و کنترل گام، زاویه و فرم 
دندانه ها از شابلون رزوه استفاده می شود. شابلون های رزوه بر حسب گام و زاویه دندانه 
و فرم آنها در طرح های مختلفی ساخته می شود. به طور مثال زاویه دندانه های پیچ 

میلی متری )متریک( 60 درجه و اینچی 55 درجه می باشد.
جهت تکمیل جداول می توانید به کتاب درسی تعمیر موتور دیزل از سری کتاب های 

آموزش و پرورش در رشتۀ  مکانیک تراکتور و موتورسیکلت استفاده کنید..
پاسخنامه تشریحی فعالیت های درسی

برای باز کردن پیچ بریده در صورتی که سطح آن از قطعه کار باالتر باشد می توان از 
دو مهره کردن یا جوش دادن مهره و یا چهار گوش کردن پیچ استفاده نمود.

به فعالیت عملی پیش بینی شده 2 ساعت زمان اختصاص دهید.
• قبل از شروع فعالیت ابزار و تجهیزات مورد نیاز را آماده کنید.

• قبل از آغاز فرایند سوراخ کاری از محکم بودن قطعه کار و مته مطمئن شوید.
• ابتدا خود یک بار عمل خارج کردن پیچ را انجام دهید.

• آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.
• تأکید بر نکات زیست محیطی، عدم پخش پلیسه ها در محیط کارگاه. 

• اجازه دهید تجربه کنند: هنرجویان را به صورت انفرادی به کار بگیرید.

لوله و شيلنگ هاي انتقال سياالت در تراكتور

با توجه به تصویر شلنگ رادیاتور، لوله های سوخت و شیلنگ انتقال هوا را نشان 
داده و کاربرد آنها را برای هنرجو بیان کنید.

مدار سوخت رسانی را با استفاده از تصویر و جدول زیر می توانید شرح دهید.

باک

انژکتور

پمپ انژکتور

فیلترها پمپ مقدماتی

شکل 8 ـ 5 ـ انواع لوله ها در سیستم سوخت رسانی دیزل
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کاربردجنسنوعتصویر

لوله هاي مسی، آلومینیومی با جدار نازک و یا کم فشار
پالستیکی

انتقال سوخت از باک تا پمپ 
مقدماتی

...........................................لوله هاي فوالدي، مسي یا آلومینیوميفشار متوسط

انتقال سوخت بین انژکتور و پمپ لوله هاي فوالدي با جدار ضخیمپرفشار
انژکتور

لوله هاي مسی، آلومینیومی با جدار نازک و یا کم فشار
..........................................پالستیکی

جدول 1 ـ 5 ـ مشــخصات انواع لوله ها در سیستم سوخت رسانی دیزل

نشتی در لوله های سوخت رسانی، شیلنگ آب رادیاتور، شیلنگ هوا را از منظر زیست 
محیطی و ایمنی با توجه به مطلب کتاب توضیح دهید.

برای نشان دادن میزان فشار روغن هیدرولیک می توانید از تصاویر زیر استفاده کنید.

شیشه شکسته  در اثر فشار روغن
محل نشت روغن

شکل 9 ـ 5 ـ شکستن شیشه بولدوزر در اثر نشتی و فشار روغن هیدرولیك 

با توجه به اینکه هنرجویان هواگیری سوخت رسانی را در شایستگی سرویس موتور 
دیزل خوانده اند گفت وگوی کالسی را به سمت مرور گذشته بکشانید.

با گذاشتن کاغذ روی مانیفولد هوا می توان به مکش هوا در اثر نشتی پی   برد.  اجازه 
دهید هنرجویان در کارگاه این امر را تجربه کنند.

در مبحث تعویض شیلنگ رادیاتور شیلنگ های معیوب در اثر برخورد با جسم خارجی، 
پوسیدگی در اثر سختی آب، و پارگی در اثر سفت کردن بیش از حد بست نشان داده 

شده است. 
علت چرب کردن لوله رادیاتور قبل از جا زدن شیلنگ را به هنرجویان توضیح دهید.

به فعالیت عملی پیش بینی شده 2 ساعت زمان اختصاص دهید.
• قبل از شروع فعالیت ابزار و تجهیزات مورد نیاز را آماده کنید.
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• قبل آغاز فرایند باز کردن شیلنگ رادیاتور از خاموش بودن تراکتور و سرد بودن 
موتور مطمئن شوید.

مطمئن  بودن تراکتور  خاموش  از  هیدرولیک  بازکردن شیلنگ  فرایند  آغاز  قبل   •
شوید.

• ابتدا خود یک بار عمل تعویض شیلنگ را انجام دهید.
• آموزش موارد ایمنی نکات زیست محیطی،  جلوگیری از نشت مواد به محیط زیست 

و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.

عيوب مکانيزم تسمه

• به منظور شروع آموزش این هدف می توان با بیان تاریخچه مختصری در مورد توان 
و روش های انتقال آن در صنعت، تدریس را آغاز نموده که این تاریخچه می تواند 

به صورت پاورپوینت یا فیلم ارائه شود.
• در این بخش مدرس پس از تشریح هر کدام از روش های نشان داده شدۀ انتقال 
توان در جدول، هنرجویان را برای تکمیل جدول راهنمایی نماید و کامل ترین پاسخ 

را در جدول یادداشت نمایند.
سپس به بیان مکانیزم انتقال توان به کمک تسمه و پولی به تشریح عملکرد این نوع 
روش انتقال توان پرداخته شود که برای بیان این منظور می توان از اطالعات پوشه 

که شامل فیلم و اطالعات آموزشی می باشد نیز استفاده نمود. 

مشخصات فنی تسمه ها: تسمه های مورد استفاده در ماشین های کشاورزی دارای مشخصات فنی 
مختلفی می باشد که معموالً بر روی آنها چاپ می گردد. این مشخصات فنی در واقع مشخص کننده 
نوع تسمه، سایز و اطالعات ضروری آنها می باشد که درهنگام انتخاب تسمه حتماً باید به آنها توجه 

نمود و با تسمه سفارش شده در دفترچه راهنمای ماشین مطابقت داد.

مروری بر 
دانسته ها

شکل 10 ـ 5 ـ مشخصات فنی تسمه ها   
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AX:حك می شود به عنوان مثال X حرف ،A،B،Cدر تسمه های دندانه ای بعد از حروف نکته

توضیحاتاستانداردنوع تسمه

A: استاندارد سطح مقطع تسمه که با مطابقت دادن این حرف با جدول استاندارد A34تسمه ذوزنقه ای
تسمه اطالعاتی از قبیل طول و عرض باالیی، پایینی و ارتفاع مقطع تسمه را در 
اختیار می دهد. تسمه های ذوزنقه ای دارای استانداردهای سطح مقطع به صورت 

حروف  A،B،C،D،E و غیره می باشد. به عنوان مثال تسمه نوع A دارای ارتفاع 8 
میلی متر و پهنای قسمت باالیی 13 میلی متر می باشد.

34: طول تسمه بر حسب اینچ

4: تعداد شیارهای تسمه4PK 845تسمه شیاردار
PK: نوع تسمه )استاندارد ضخامت تسمه و فاصله بین هر شیار(

845: طول متوسط تسمه بر حسب میلی متر

جدول 2ـ5ـ شماره روی تسمه

مروری بر دانسته ها: غیرهم راستایی پولی ها 
غیرهم راستایی  پولی ها یکی از عیوب مکانیزم انتقال توان تسمه ای می باشد. تسمه ها 
دارای دو نوع غیر هم راستایی محوری و زاویه ای می باشد به طور کلی میزان مجاز غیر 
هم راستایی برای تسمه ها به ازای هر فوت فاصله بین دو پولی برابر با 1/59 میلی متر 

می باشد.
به فعالیت عملی پیش بینی شده 5 ساعت زمان اختصاص دهید.

• ابتدا خود یک بار عمل خارج کردن پولی را انجام دهید
• کنترل هم راستایی پولی ها بعد از نصب انجام شود.

• آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.
• تأکید بر نکات زیست محیطی، عدم پخش پلیسه ها در محیط کارگاه داشته باشید.

• اجازه دهید تجربه کنند : هنرجویان را به صورت گروهی به کار بگیرید.

عيوب مکانيزم زنجير و چرخ زنجير

به منظور ایجاد انگیزه می توانید بحث کالسی را به سمت تجارب شخصی هنرجویان از 
خرابی مکانیزم زنجیر در مثال های ملموس ببرید.

جدول عیوب مکانیزم زنجیر به گونه ای طراحی شده که با استفاده از تصاویر هنرجویان 
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می توانند با کمی دقت عیوب و دلیل آنها و روش رفع عیب را تشخیص دهند.
جهت آشنایی با علل خرابی زنجیر و چرخ زنجیر می توانید به PDF ارائه شده در بسته 

آموزشی راهنمای معلم مراجعه کنید.
روش های اتصال دو انتهای زنجیر را توضیح دهید و چگونگی باز کردن آنها را بیان کنید.

به فعالیت عملی پیش بینی شده 2 ساعت زمان اختصاص دهید.
• قبل از شروع فعالیت ابزار و تجهیزات مورد نیاز را آماده کنید.

• قبل آغاز فرایند از خاموش بودن ماشین و عدم حرکت زنجیر مطمئن شوید.
• ابتدا خود یک بار عمل باز کردن و بستن زنجیر را انجام دهید.

• آموزش موارد ایمنی و نظارت بر اجرای آن مهم ترین بخش آموزش های مهارتی می باشد.
• تأکید بر نکات زیست محیطی، عدم پخش زنجیرهای فرسوده در محیط کارگاه. 

• اجازه دهید تجربه کنند: هنرجویان را به صورت انفرادی به کار بگیرید.
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نمره 
کسب 

شده 

غیر قابل 
قبول )1نمره( قابل قبول )2 نمره ( باالتر از حد 

انتظار )3نمره( مهارت ردیف

انجام ندادن 
مورد

1ـ تعیین جزئی بودن یا نبودن عیب تشخیص عیب تعیین عیب ماشین 1

انجام ندادن 
یکی از موارد

1ـ مهار کردن ماشین

موارد 1 تا 4و 
انتقال به محل 

مناسب

آماده کردن ماشین 
برای تعمیر 2

2ـ تمیز کردن محیط کار

3ـ خاموش کردن ماشین یا قطع برق آن

4ـ شستن ماشین

انجام ندادن 
یکی از موارد

1ـ بازکردن قطعه معیوب
موارد 1 و 2 و 
تنظیم ماشین 
پس از تعمیر

تعمیر اجزا و 
مکانیزم های معیوب

2ـ تعمیر یا تعویض قطعه معیوب3

3ـ کنترل، عملکرد ماشین

مجموع نمره 

انجام ندادن به کارگیری کامل وسایل ایمنی شخصی و کارگاهی  رعایت ایمنی 
شخصی و کارگاهی   11

انجام ندادن زمان بندی شروع و پایان کار  دقت و سرعت 
انجام کار  12

انجام ندادن رعایت مسایل زیست محیطی
تمیز نمودن محیط کار پس از خاتمه کار 

رعایت نکات 
زیست محیطی در 

محیط کار
13

انجام ندادن ساماندهی ـ پاکیزه سازی ـ نظم و ترتیب ـ استانداردسازی 
ـ انضباط 

 5s پیاده سازی
درمحیط کار 14

مجموع نمره 

برای قبولی در آزمون ارزشیابی باید از مراحل 2 و 3 حداقل 2 نمره را کسب کرده باشد.
میانگین نمرات شایستگی های فنی باید 2 باشد.

از شایستگی های غیرفنی باید 2 نمره را کسب کرده باشد.
اصالح فرایند یادگیری: در صورت عدم کسب نمره الزم پیشنهاد می شود هنرجویانی که به حد نصاب نرسیده اند 
مجدداً به صورت گروهی تمرین کنند و در ارزشیابی شایستگی بعدی قبل از انجام آزمون مورد  ارزیابی قرار گیرند.

چك لیست ارزشیابی نهایی


