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موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی است که با 

نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، درك مفاهیم اقتصادی در چارچوب 
کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف 

 ننمایند. همچنیهای اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت میدر روابط با دیگران در فعالیت
به قلمرو و سازماندهی  "آوریفن و حوزه تربیت و یادگیری کار"سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران 

 ها پرداخته است. محتوای این آموزش
ای و کاردانش عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی، اعتبار نقش های درسی فنی و حرفهدر برنامه

ل، های فردی، تعادای خانواده، جامعیت، توجه به تفاوتت معلم، اعتبار نقش پایهیادگیرنده، اعتبار نقش مرجعی
پذیری ها و انعطافبخشی آموزشالعمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوعیادگیری مادام

ریجی گیری تدثروت، شکلای، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید به آموزش بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه
 ای توجه شده است. هویت حرفه

مطالبات اسناد باالدستی، تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و همچنین 
 هایبرنامه و طراحی باشد شده مطرح شرایط پاسخگوی که مناسب الگوی شد موجبالمللی، های بینتوصیه
تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل شوند.  تدوین و ریزیبرنامهآن  اساس بر درسی

شترك های مای ملی، تلفیق شایستگیهای شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفهحرفه و توجه به ویژگی
اساس این الگو فرآیند های الگوی مذکور و برنامه های درسی است. برها از ویژگیو غیرفنی در تدوین برنامه

ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. های فنی و حرفهریزی درسی آموزشبرنامه
بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله 

با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال  با مراحل دیگر فرآیند به صورت طولی و عرضی است
 باشد.موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می

ای هتوصیه سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بر تدوین اجزای بستة آموزشی جهت تسهیل و تعمیق فعالیت
ای از اجزای ان را بر آن داشت تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکهیادگیری، کارشناسان و مؤلف -یاددهی

ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص درسی رشته، برنامهیادگیری با تأکید بر برنامه
حولی ی تهاهای درسی تهیه شده با توجه به چرخشبستة آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه

 باشد. هایی برای اجرای مطلوب آن میای و توصیهدر آموزش فنی و حرفه
 کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است که کلیات تبیین منطق گیریبخش نخست مربوط به تبیین جهت
های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، فاهیم و مهارتبرنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، م

 شود.جدول مواد و منابع آموزشی را شامل می
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، پیامدهای یادگیری، 

اده عملکردی با استف های اساسی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری وهای کلیدی، طرح پرسشایده
 شود.های ارزشیابی را شامل میاز راهبردهای مختلف و در آخر تعیین روش

 به فنی غیر هایشایستگی اهمیت آموزش به توجه با هنرآموز راهنمای کتاب مختلف هایقسمت در همچنین
 .است شده تأکید پذیریمسئولیت و العمر مادام یادگیری بهداشت، و ایمنی مدیریت منابع، آموزش

ها و مندی از صالحیتهای درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهرهاجرای مطلوب برنامه
 باشد.ای و تخصصی مناسب ایشان میهای حرفهشایستگی

  ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهلیف کتابأدفتر ت
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 پیشگفتار
پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که درپی جهش به سوی تحول بنیادین 

و نیز توجه به چهارچوب برنامه  و تغییر نگرش ها در قلمرو آموزش و پرورش
ه نگارش ب درسی ملی توانسته ایم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی

سبب  کتابست آموزش این امید ا. بپردازیمورزی عملیات خاكکتاب 
در جهت توسعه پایدار همه  توانمندی ها رشد و بهبود، شکوفایی استعدادها

 ورزیعملیات خاكدرس . کشور عزیزمان ایران شودجانبه از جمله کشاورزی 
 . می باشد امور زراعییکی از درس های زیرمجموعه رشته 

محتوای این درس به گونه ای تدوین گردیده که هنرجو بتواند عالوه بر کسب  
، بهداشت محیطی، غیرفنی در زمینه های بهداشت فردیشایستگی های 

شایستگی های فنی متعدد و به  ،... اخالق حرفه ای و، محیط زیست، ایمنی
، اكخنرم کردن ، شخم زدن، هم پیوسته ای مانند رانندگی و سرویس تراکتور
در  عملیات خاك ورزی درس. تسطیح و شکل دهی سطح زمین بدست آورند

مور ادروس رشته  بیشترو عملی برای  عین مستقل بودن به عنوان پایه علمی
 . شودمی محسوب زراعی

ین درس براساس روش دیکوم که یکی از قوی ترین مدل برنامه منتج به ا 
 تدوین، تگی به شمار می رودهای مورد استفاده در آموزش مبتنی بر شایس

کشاورزی موجود در  ابر حرفه یدر این روش ابتدا کلیه مشاغل . شده است
کارگر  ،پس از شناسایی مشاغل. بازار کار کشور شناسایی و طبقه بندی گردید

کاربر ، ورزیکاربر ادوات خاك، زنشخم، راننده تراکتور کشاورزی، ماهر مزرعه
فرایند آماده سازی زمین یا  در مشاغل ترینمهمبه عنوان  تجهیزات مزرعه ای

، ریزیکارشناسان برنامه، فعاالن بخش زراعتتوسط خبرگان و ، خاك ورزی
و سایر کارشناسان دست اندرکار برنامه ریزی  امور زراعیهنرآموزان رشته 

و ا کاره، در ادامه. تعیین گردید، آموزشی و پرورشی و نیز برنامه ریزان درسی
شایستگی های فنی و غیرفنی مورد انتظار این ، وظایف اصلی و فرعی کارها

 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، حرفه
 کتاب، ورزیعملیات خاكمطالب کتاب  تحقق هرچه بهتر و بیشتربرای 

تا هنرآموزان با چارچوب کلی . گردیدهنرآموز )معلم( تهیه و تدوین  راهنمای
مشخصات ، برنامه ریزی آموزشی و درسی های یکرداز جمله رودرسی  کتاب

ضاهای ف، محتوای کلی کتاب، درس شامل استانداردهای شایستگی و ارزشیابی
های روش، یادگیری - روش های یاددهی، (طرح درس)بودجه بندی ، آموزشی

به عبارت دیگر این کتاب در نقش چراغی برای . ارزشیابی و غیره آشنا شوند
 . زان گرامی تهیه و تدوین شده استراهنمایی هنرآمو
های ذیل توان مطالب ارائه شده در این کتاب را در بخشبه طورکلی می

 بندی نمود:دسته
شامل جدول این  )طرح درس کلی پیشنهادی(:بندی آموزشجدول زمان 

های موضوع و عنوان، تعداد جلسات، ارایه جلسهاطالعاتی از قبیل روز و زمان 
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ا آنههای تکمیلی مرتبط با اهداف عملکری مورد انتظار و فعالیت، هر جلسه
 حسب شرایط مکانی از جمله بدیهی است که هنرآموزان بر. باشدمی

 . آن را تعدیل و قابل اجرا خواهند کرد، های اقلیمی و موقعیت زمانیویژگی
 این بخش به منظور افزایش و ارتقای :دانسته ها بر یمروریا  دانش افزایی

در صورت . می باشدآنها و مروری بر پیش آموخته های هنرآموزان  سطح علمی
 . دمی باشاستفاده  قابلنیاز و صالح دید هنرآموز در روند آموزش کتاب درسی 

 
ر د. بخش بزرگی از کتاب مربوط به این عنوان می باشدموارد پیشنهادی: 

یادگیری مبتنی بر  -این بخش راهکارهای عملی و اجرایی در فرایند یاد دهی
تحقق اهداف را آسان تر و قطعی آنها کاربست . اصول و تجربیات آمده است

 . تر خواهد نمود
 

این گونه فعالیت ها که در واحد های مختلف یادگیری  :تکمیلیفعالیت های 
آمده است برای تعمق بخشیدن به دانسته ها یا نهادینه کردن مهارت ارایه 

را پیگیری و گزارش های مربوطه بررسی آنها ام هنرآموزان انج. شده است
 . خواهند نمود

 گیری هنرجویان در انتهای هر کاربرای بررسی سطح یاد ارزشیابی نهایی
 . ارائه شده است

 ،های تخصصی از قبیل سایتمنابع و مآخذ نیز افزون بر معرفی  در پایان
 . ی ضروری آمده استپیوست هاو  کتاب های مرجع و غیره
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 عاريف عملیاتيت
 :ملّی درسی برنامه رویکرد

 فلسفه اساس بر ایمدرسه هایآموزش گیریجهت، اصطالح این از منظور 
 یدرس برنامه از نهادها و مردم، رهبران انتظارات و جامعه بر حاکم نظام تربیتی

 یعال مقصد که دارد نام توحیدی گرایفطرت رویکرد، رویکرد این. است ملّی
  .است...  ا خلیفه انسان تربیت و انسان در الهی هایگرایش شکوفایی، آن

 

 ایبرنامه درسی فنی و حرفه

، اهداف، ها دنیای کارای ازاستاندارد ای مجموعه برنامه درسی فنی و حرفه
استاندارد ، فضا، زمان، تجهیزات، یادگیری-راهبردهای یاددهی، هاروش، محتوا

 ،موز)هنرجو(آ استاندارد ارزشیابی است که دانش، مواد آموزشی، هاشایستگی
های فنی و ربی را برای رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزشهنرآموز یا م

های فنی دامنة شمول برنامه درسی در حوزة آموزش. نمایدای هدایت میحرفه
 . گیردی کار و دنیای آموزش را در بر میدنیا، ایو حرفه

و  عملکردی با عرصه و عناصر های تبین شده جداول زیر رابطه ی اهداف
 . شایستگی را نشان می دهدنمونه در یك  روش های هدفمند سازی
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 استاندارد تربیت و یادگیری شایستگی 6-1
 آموزشدنیای 

 66 ساعت عملی مهارتی فنی و شاخه تحصیلی نرم کردن خاك ام واحد کارن 611111111116 کد واحد کار

 کد پیمانه/

  پودمان
6111111116 

 پودمان/
 نه:پیما

 ساعت نظری کشاورزی و غذا حرفه ای-گروه تحصیلی 
16 

 یازدهم  پایه تحصیلی امورزراعی حرفه ای-رشته تحصیلی عملیات خاك ورزی درس : 1111111111 کد درس 

 :یادگیری پیامدهای: الف
 اهداف توانمندسازی عرصه عنصر :اهداف عملکردی کد مرحله کار شماره
 یدبازد -سخنرانی -عکس ، بانمایش فیلم خلقت علم . های نرم کردن خاك را تشریح نمایدانواع ماشین 1 1

 1 
کردن خاك را عوامل تعیین کننده در انتخاب ادوات نرم 

 . تشریح نماید
 خلقت علم

 سخنرانی -عکس ، بانمایش فیلم

1 1 
 . ماشین مناسب نرم کردن خاك را انتخاب کند

 خلقت عمل
 -ارائه نمونه کار  -جمع آوری اطالعات

 نمایش فیلم

6 1 
های نرم کردن خاك را بررسی و آماده سالم بودن ماشین

 . به کار کند
 خلقت عمل

 نمایش فیلم -ارائه نمونه کار  -سخنرانی 

 ارائه نمونه کار -سخنرانی  خلقت عمل ادوات نرم کردن خاك را به تراکتور متصل کند 1 6

 -سخنرانی -عکس ، بانمایش فیلم خلق علم . چگونگی تنظیم ادوات مورد استفاده را توضیح دهد 6 5

 ارائه نمونه کار خلقت عمل . را انجام دهد های نرم کننده خاكتنظیمات ماشین 6 6

 سخنرانی خلقت علم . زمان و شرایط نرم کردن زمین را شرح دهد 6 7

 سخنرانی -عکس ، بانمایش فیلم خلقت علم . های اجرای نرم کردن خاك را توضیح دهدروش 6 1

1 6 
های نرم کردن خاك را متناسب با شرایط انواع روش
 . انجام دهد

 خلقت عمل
 ارائه نمونه کار

11 5 
های نرم کردن خاك را پس از عملیات تمیز و ماشین

 . سرویس نماید
 خلقت عمل

 -عکس ، بانمایش فیلم -ارائه نمونه کار
 سخنرانی

11 17 
باور به نقش نرم کردن خاك در تولید محصول و 

 کشاورزی پایدار
 خلقت ایمان

بحث و  -سخنرانی -واگذاری پژوهش
 گفتگو

11 11 
رعایت اصول فنی سبب فرسایش و ایمان به اینکه عدم 

 . شودتخریب خاك و محیط زیست می
 خلقت ایمان

بحث و  -سخنرانی -واگذاری پژوهش
 گفتگو

 -سخنرانی  خدا اخالق ابزارها، امانت داری و استفاده بهینه از وسایل 17 16

16 11 
ایمنی و بهداشت فردی در هنگام اجرای عملیات رعایت 

 . کند
 خویشتن عمل

 -نمونه کارارائه 

 سخنرانی -فرایند انجام کار خلق تعقل یا همکاری  درك اهمیت مشارکت  
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دیده ، ای کشورها معموالً سه نوع استانداردهای آموزش فنی و حرفه در نظام
 شود:می
ط که توس ی استشایستگی یا مهارت :یاحرفهشایستگی استاندارد  -1

ر د. شودتهیه می...  صنوف و، هااتحادیه، بازار کار، صنعت، کشاورزیمتولیان 
های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار کارها و صالحیت، وظایف، این استاندارد

ابزارها و  ،کارها، هااستاندارد شایستگی حرفه تعیین کننده فعالیت. گیرندمی
استاندارد شایستگی در . باشدهایی برای عملکرد در یك حرفه میشاخص

 حرفه موارد ذیل وجود دارد:
 یبا روش های مختلف( وظایف و کارها) حرفه فعالیت موجود در -

 . استخراج می شود...  تجزیه و تحلیل مشاغل و، دیکوم مانند
 (...  های محیط کار )فیزیکی وشرایط و ویژگی -
 (....توانائی و نگرش محیط کار )با روش های تحلیل کار و، دانش -
 های عملکرد و استاندارد ارزشیابی از کارهامعیار -
 تجهیزات و وسایل مورد نیاز در محیط کار -
 های محوری و غیر فنی محیط کارشایستگی -

وامل ای و دیگر عحرفهشایستگی براساس استاندارد  :استاندارد ارزشیابی -1
شود و منجر به های گوناگون تهیه میی مشترکی از حوزههاهتوسط گرو ؤثرم

 . گرددمی ایصالحیت حرفهاعطای گواهینامه یا مدرك 
 شایستگی هایبر اساس استاندارد :د آموزشی )برنامه درسی(اراستاند -6

-ای تهیه میحرفههای فنی و دهندگان آموزش توسط ارائه و ارزشیابیحرفه 
، یادگیری -راهبردهای یاددهی، امحتو، دروس اهدافِ، در این استاندارد. گردد

 . در اولویت قرار دارد...  تجهیزات آموزشی و
 : (Competency)شایستگی

 تکلیف یك انجام جهت نیاز مورد نگرش و مهارت، دانش از شده اثبات مجموعة
 حوزه در هاشایستگی. گویند" شایستگی"، را استاندارد اساس بر کاری

 و فنی غیر, فنی هایشایستگی دستة سه به ایحرفه و فنی هایآموزش
 . شوندمی بندی تقسیم عمومی
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 در اریک تکلیف یك کهاین از نظر صرفکار:  انجام شایستگی سطح 
 با است ممکن کار هر انجام، شودمی انجام ایحرفه صالحیت سطح چه

 ناختهش کیفی سطح. باشد انتظار مورد کار محیط در مشخصی کیفیت
 یازنیا  انتظار مورد شایستگی سطح را کار محیط در شخص یك از شده

 . دباشمی ارزشیابی اساسی معیار، کار انجام شایستگی سطح. گویند
 استاندارد عملکرد(Performance Standard) 
  شایستگی های حرفه ای )فنی و غیرفنی( دنیای کار براساس استاندارد

آن سطح شناخته شده و قابل قبول برای انجام . عملکرد استوار است
. یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد آن کار می نامند

عملکرد و معیار ارزیابی ، معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام کار
 . آورده می شود

 
حرفه: پرورش دهندگان محصوالت 

 استاندارد عملکرد کار: زراعی
انواع تراکتور های چهار چرخ و  هدایت و کنترل

دو چرخ را در اراضی خشك و شالیزار انجام داده 
 . و سرویس های آن را انجام دهد

 وظیفه: آماده سازی زمین

 کار: رانندگی و سرویش تراکتور

 
 آموزش مبتنی بر شایستگی:
ی اهای حرفهای است که تمرکز بر شایستگیرویکردی در آموزش فنی و حرفه

گیرد و فرایند عنوان پیامدهای آموزشی در نظر میها را به شایستگی. دارد
ها انجام طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی بر اساس آن، نیازسنجی

های فنی )در یك حرفه یا توانند به شایستگیها میشایستگی. شودمی
 اگیراندن فررسی. غیرفنی و عمومی دسته بندی شوند، ها(ای از حرفهمجموعه

ای عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ها بهبه حداقلی از همة شایستگی
 . گیرددر این رویکرد مورد توجه قرار می
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 یادگیری مبتنی بر شایستگی -نظام یاددهی

 

 

 رویکرد تدوین بسته یادگیری بر اساس اهداف توانمند سازی

 سازی:  توانمند اهداف

 کردعمل استاندارد، هاشایستگی اساس بر که است اهدافی سازی توانمند اهداف
 دانش توسط هاشایستگی کسب جهت یادگیری -یاددهی بایسته های و
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 طرتف شکوفایی رویکرد به توجه با ساز توانمند اهداف. گرددمی تدوین آموزان
ت تربی ارتباط عرصه چهار و اخالق و عمل، علم، ایمان، تعقل: عنصر پنج شامل
 ،تعریف خدا با ارتباط محوریت با که است خلقت و خلق، خدا، خود با شونده
 . شوندمی تدوین و تبیین
 و نتکوی فرایند مهارتی و ای حرفه و فنی تربیت و آموزش کهاین به باتوجه
 آنان ارتباط نوع برایند فراگیران هویت و است فراگیران ای حرفه هویت تعالی

 این به توجه با تربیت اهداف بنابراین، باشدمی خلقت و خلق، خود، خدا با
 و یکپارچه، جامع ایگونه به هاعرصه این، بود خواهد تبیین قابل هاعرصه

 . گیردمی دربر را تربیتی هایساحت کلیه منطقی
 

 طرح درس:
 از یکی، ارایه محتوی در قالب ساختار زمانی بندی بودجه کلی یا درس طرح

 بهبود برای است الزم بنابراین. آیدمی شمار به آموزش در مهم و اصلی ابزارهای
پرهیز از روزمرگی و بی ، رسیدن به تمامی اهداف تعیین شده، فرایند آموزش

 ساالنه طراحی و اجرای طرح درس، روزانه درس طرحافزون بر ، برنامگی

 . استا پیشنهادی ای از یك بودجه بندی نمونهجدول زیر . ضروری می باشد
 ورزیکتاب عملیات خاکبودجه بندی پیشنهادی 

 تعداد جلسه  

 واحد یادگیری 
 خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

سرویس و رانندگی 
 تراکتور

1 1        

       2 1  نمونه برداری خاك
آماده سازی زمین قبل 

 از شخم
  2 2      

    2 1 2    زنشخم
  1 2 2 1     نرم کننده خاك

هموار کردن سطح 
 زمین

       1  

 1         شکل دهی زمین
 

 
 

زمان اجرا برحسب شرایط اقلیمی، ویژگی های خاك و امور اجرایی، قابل 
 تغییر و اصالح است. 

 

 تذکر
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 نمونه طرح درس روزانه
 شماره طرح درس:

 پایه:
 تاریخ اجرا:

 کالس:

 صفحات:
 دقیقه  مدت اجرا:

 نام درس:
 نام واحد یادگیری:

 موضوع درس:

ی
کل

ت 
صا

شخ
م

 

 هنرستان: هنرآموز)طراح درس(:

 هدف کلی: -1

ت
الی

فع
س

دری
ز ت

ل ا
 قب

ی
ها

 

 اهداف توانمند ساز: -1

 های تدریس:روش -6

 ابزار مورد نیاز:

 وسایل مورد نیاز:

 مواد مورد نیاز:

 مورد نیاز:فضا و امکانات 
 های آموزشی:رسانه

 پیام روز:

 (...  بازدید تکالیف و -حضور و غیاب  -پرسی های اولیه: )سالم و احوالفعالیت -1 زمان به دقیقه

ت
الی

فع
س

دری
ن ت

ضم
ی 

ها
 

 ارزشیابی تشخیصی:-1 

 سازی(:سازی )زمینهآماده -6 انتظارات زمان به دقیقه

 مباحث نظری: -6 فعالیت های عملی: -5  

 گیری:بندی و نتیجهجمع -6  

 ای(:ارزشیابی تکوینی )مرحله -7  

 تعیین تکلیف فردی:  
 

س
دری

ز ت
س ا

ی پ
ها

ت 
الی

فع
 

 گروهی:  

 اقدامات الزم: سایر و معرفی منابع :ضوع جلسه آیندهمو
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 1 فصل

 رانندگي تراکتور
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 دگي تراکتورـسرويس و رانن واحد يادگیری:
 

  های کلیدی:واژه
 رانندگی تراکتور، ایهای روزانه و دورهسرویس، تراکتور، های کشاورزیماشین

  مدت زمان آموزش:

 خالصه محتوا:
درك کاربرد قطعات و عالئم هشدار مورد نیاز برای  -درك کاربرد انواع تراکتور 

دازی راه ان -انجام بازدید قبل و بعد از روشن شدن تراکتور  -رانندگی تراکتور 
  رفع برخی معایب و سرویس و نگهداری تراکتور -و هدایت تراکتور

 مواد و امکانات مورد نیاز:، وسایل، ابزار
واع ان -هانگار  -گارگاه  - استاندارد محوطه آموزش رانندگی تراکتور مطابق با

سیستم کامل  -ملزومات مصرفی -جعبه ابزار -تراکتور چهار چرخ و دو چرخ
دوچرخ  -انواع تراکتور چهارچرخ -لباس و تجهیزات ایمنی فردی -رایانه
 مواد و ملزومات -جعبه ابزار مکانیك عمومی -دفترچه راهنمای تراکتور -)تیلر(

 باس و تجهیزات ایمنی فردیل - مصرفی در سرویس
 

 اهداف عملکردی
 انواع تراکتورهای کشاورزی را از نظر کاربرد بشناسد . 
 کاربرد قطعات ظاهری تراکتور را توضیح دهد . 
 های زراعی را درك کندوسایل و ماشین، عملکرد ابزار . 
 بازدیدهای اولیه قبل از روشن کردن تراکتور را انجام دهد . 
  انجام دهد را کردن( ترااکتورراه اندازی)روشن . 
 نکات ایمنی بعد از روشن شدن تراکتور را انجام دهد . 
 نکات ایمنی قبل از آغاز حرکت تراکتور را رعایت کند . 
 هدایت و متوقف کردن تراکتور را انجام دهد، کنترل . 
 برنامه سرویس روزانه را توضیح دهد . 
 سرویس روزانه را انجام دهد . 
 ای را توضیح دهدسرویس دورهدی نزمانب . 
 ای تراکتورهای متداول را انجام دهدسرویس دوره . 
 چگونگی نگهداری تراکتور در فصل بیکار را توضیح دهد . 
 درك اهمیت توجه و رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام کار با تراکتور 
 ایمان به درستکاری و صداقت برای رستگاری خود 
  از تراکتورتفکر در استفاده بهینه 
 های زیست محیطیجلوگیری از انتشار آالینده 

 نظری 21 عملی 15 ساعت 55جمع: 
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 بودجه بندی پیشنهادی پودمان راننده تراکتور

 جلسه پودمان
 عنوان و موضوع

 درس
 اهداف عملکردی

 هایفعالیت

 تکمیلی

راننده 
 تراکتور

 اول
بررسی اجزای 

 تراکتور

 تعیین کاربرد انواع تراکتورهای زراعی -
 تراکتورکاربردقطعات ظاهری  -
 ایارزشیابی مرحله -

 بازدید، اسالید

 راه اندازی تراکتور دوم
 بازدیدهای اولیه قبل از روشن کردن  -
  راه اندازی)روشن کردن( ترااکتور -
 ایارزشیابی مرحله -

 

  هدایت و متوقف کردن تراکتور، کنترل - هدایت تراکتور سوم
   ایارزشیابی مرحله - هدایت تراکتور چهارم

 پنجم
سرویس و نگهداری 

 تراکتور
 ای تراکتورسرویس دوره -

 

 ششم
سرویس و نگهداری 

 تراکتور

 ای تراکتور(دوره) ایارزشیابی مرحله -
 نگهداری تراکتور در فصل بیکار -
 ایارزشیابی مرحله -

 

  ارزشیابی پایانی رانندگی تراکتور - ارزشیابی  هفتم

 
 . خداوند رحمان شروع کنیم کالس را با یاد و نام 
 

ستـفتگ سرآغاز   راست خلق، نمهربا و رحمتگر هک               ارانم خدا
 

 مقدمات تدریس
 5پس از مقدمات شروع کالس هنرجویان را به چند گروه کاری )ترجیحا 

ا فرصتی قایل شوید ت، برای تشکیل کار گروه. نفری( تقسیم بندی کنید
از آنها بخواهید یك نفر را به عنوان . نظر نمایند رایزنی و تبادل، فراگیران

یادآور شوید که سرگروه با نظر اکثریت اعضای . سرگروه انتخاب و معرفی کنند
ها را ملزم نمائید که عالوه بر ارزیابی گروه. قابل تغییر یا ابقاء خواهد بود، گروه

ی امتیاز ارزیابی گروه. مورد ارزیابی گروهی هم قرار خواهند گرفت، فردی
براین اساس داشتن دفتر گزارش فردی و گروهی ضروری . بیشتر یا باالتر دارد

 . باشدمی
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. مفهوم تراکتور را به بحث گروهی بگذارید، در چارچوب طرح درس روزانه
گفتگو را مدیریت کرده و در نهایت واژه تراکتور و مفاهیم مرتبط با آن را 

 . تشریح کنید
ماشین و به طور کلی نیرو در ، دام، کاربرد ابزارای از بیان تاریخچه

سرویس و یادگیری ایران( در شروع تدریس واحد ، کشاورزی)سطح جهانی
ایجاد انگیزه برای یادگیری در هنرجویان  سبب جذابیت و، رانندگی تراکتور

 . شودمی
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قایسه اگر مکه نظر یا داوری فراگیران یا این، قبل از بیان مطلب، هنگام نمایش
تواند به جذابیت درس برای هنرجویان ابزار به بحث و گفتگو گذاشته شود می

 . بیفزاید
نزد سرگروه بوده و تدوین آن با مشارکت تمامی اعضای ، دفتر گزارش گروهی

کاری تحقیقی در مورد سیر تغییرات ابزار اگر به هر گروه. شودانجام می، گروه
های تأمین نیروی کششی در ها و ماشیندام، خم(ورزی یا ش)مثالً ابزار خاك

واگذار شود به جذابیت درس افزوده و زمینه را برای فراگرفتن ، جهان، ایران
سعی شود هر موضوع . های کشاورزی بهتر فراهم خواهد کردکاربرد ماشین

 . تحقیق به طور واضح و مشخص باشد و فراگیر کامالً توجیه شود
 بعنوان نمونه:

یر ها تغیبه چه ترتیبی ساختمان آن، ابزارهای شخم اولیه چگونه بودند -1
 . کرده است

 انواع. دام از چه زمانی به عنوان نیروی کششی وارد کشاورزی شده است -1
 . ها و نحوة استفاده از آن چگونه تغییر کرده استدام

های تأمین کننده نیرو کششی در کشاورزی چگونه بودند اولین ماشین -6
 . اندکجا ظهور یافته و در

 . روند تغییرات تراکتور را در سطح جهانی بررسی کنید -6
تراکتور چه زمانی وارد ایران شده چگونه تغییر پیدا کرده یا تکامل  -5

 . اندیافته
ها با مشاوره و اجازه دهید گروه. عناوین تحقیق را روی تخته بنویسید -

 . همفکری موضوع دلخواه خود را انتخاب کنند
در صورت امکان منابع را . ی انجام تحقیق منابع و روش را تشریح کنیدبرا -

در حد این که . در اختیار فراگیران قرار دهید یا به طور دقیق معرفی کنید
  .برای این سطح کافی است، بتواند خالصه و ترکیب یا تلفیق کنند

 . یندنمایادآور شوید که در گزارش خود از تصاویر و جداول به تناسب استفاده  -
-5برحسب نوع تحقیق در محدوده . تعداد صفحات تحقیق را مشخص کنید -

 . صفحه کافی است 6
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، گزارش مکتوب، روش ارائه تحقیق را مشخص کنید)روزنامه دیواری -
ها همرا یا بدون استفاده از امکانات تکنولوژی گزارش شفاهی یا تلفیقی از آن

 . آموزشی(
مدت زمان جلسه ، زمان و مکان ارائه، فرصت یا طول مدت انجام تحقیق -

به قول و قرارهای . به طور واضح و شفاف تعیین گردد، ارائه برای هرگروه
ت تقوی. ها بخواهیدخود کامالً وفادار باشید و رعایت دقیق آن را از افراد و گروه

، تر از آنهابلکه مهم، های فنیهای غیر فنی فراگیران همانند مهارتمهارت
 وفای به عهد و صداقت از، وقت شناسی. مورد توجه شما باشدبایستی 

 . باشندهای مهم غیر فنی میمهارت
 

 انواع تراکتورهای کشاورزی را از نظر کاربرد 
 . برنامه ریزی کنید، برای انتخاب محل تشکیل کالس مکان آموزش:

 .های کشاورزی دسترسی داریددر صورتی که به نمایشگاه تراکتور و ماشین -
 . کالس را در نمایشگاه تشکیل دهید

درصورتی که واحد آموزشی انواع تراکتورها )حداقل انواع رایج در کشور( را  -
محل تشکیل کالس را در محل نگهداری ماشینهای کشاورزی)هانگاه( ، دارد

 . قرار دهید
 موارد پیشنهادی:

از  شترجیحاً تراکتور رایج در منطقه با مشارکت و پرس، ساختمان تراکتور -
در مورد هر قطعه در هنگام تشریح آن را نمایش . هنرجویان تشریح شود

تفاوت ، چنانچه جزء مورد بحث در سایر تراکتورهای رایج در کشور. دهید
 . تشریح کنید، آن تفاوت را با نمایش شکل، اساسی دارد

تراکتورهای جدید و پیشرفته حتی انواعی که ، برای ایجاد و انگیزه و دیدگاه -
 . اند را نمایش دهیدوز به کشور وارد نشدههن

به  .تقسیم بندی کنید، انواع تراکتورها را به ترتیبی که در کتاب آمده است -
رفاً ارائه اطالعات ص. های دیگر بر حسب حوصله کالس بپردازیدتقسیم بندی

  .برای ایجاد نگرش و دیدگاه بوده و نباید هدف سنجش و ارزیابی قرار گیرد
نوع  6فراگیران بخواهید وجوه تشابه و تمایز شکلی و عملکرد حداقل از  -

تراکتور را لیست نمایند و در مورد هریك از بندهای لیست مختصری توضیح 
 . دهند

 مانند:. سؤاالت دیگری مرتبط با مورد طرح کنید، در طول مدت کالس -
 . استتغییر این جز)اشاره به جزء خالی از تراکتور ( به چه دلیل بوده  -
 . بلند بودن شاسی چه حسنی دارد؟ توضیح خواسته شود -
 . باریك بودن چرخ چه نقشی دارد؟ چرایی موضوع بررسی شود -
 ها برای چیست؟ چرا؟جفت بودن چرخ -
 درچه مواردی کاربردی دارد؟ چگونه؟، هازنجیری بودن چرخ -
 پرسش های مشابه -



   رانندگی تراکتور 

 
14 

 هدایت و متوقف کردن تراکتور ، اجزاء کنترل
های کشاورزی محل تشکیل کالس را محل نگهداری ماشین زش:مکان آمو

 . انتخاب شود
 موارد پیشنهادی:

ها مرتبط با کنترل و هدایت تراکتور است را اجرایی از تراکتور که وظیفه آن -
 . بررسی شود

. توضیحات مختصری ارایه شود، درمورد هر یك از اجراء ضمن نشان دادن آن -
 . باشد توضیحات جنبه کاربردی داشته

فراگیران مورد ، هاپس از معرفی اجزاء و توضیح مختصر در مورد هریك از آن -
به این ترتیب که نام یك جزء را برده از فراگیر خواسته . سنجش قرار گیرند

 . شود آن را در تراکتور نشان دهد و معرفی نماید
 اهرم، یاهرم گاز دست، پدال کالج، پدال گاز )پائی(، بعنوان مثال: پدال ترمز

 اهرم دسته دنده سبك، دسته دنده سنگین
 توصیه :

درصورتی که ماکت تراکتور یا ماکت اجزای کنترلی و هدایتی به صورت 
 ،چگونگی عملکرد سیستم را، مستقل یا ترکیبی در واحد آموزشی وجود دارد

تواند نقش و اهمیت سیستم و ضرورت مراقبت این موضوع می. باز تشریح شود
 . بهتر تفهیم نمایداز آن را 

، لمانیمیشن یا فی از، درصورتی که واحد آموزشی فاقد ماکت اجزا تراکتور باشد
این کار درك درستی از سیستم یا سامانه . پوستر آن جزء استفاده شود، اسالید

 . کنیدعملکرد اجزاء در فراگیران ایجاد می
 

 گیری و هشدار دهنده و کنترل وسایل اندازه
 . محل نگهداری تراکتورها باشد مکان آموزش:

 موارد پیشنهادی:
تراکتور در موقعیتی قرار گیرد که صفحه داشبورد آن برای فراگیران قابل  -

 . یا چند گروه تقسیم شود 1در صورت لزوم کالس به . مشاهده باشد
با  .های فعال را به نوبت تشریح کنیدهاو عقربهتمام چراغ. سوئیچ را باز کنید -

توضیح دهید که هریك نشان دهنده چه کمیت یا ، رجویانمشارکت هن
بیشینه و بهینه هرکدام چگونه است و اهمیت ، حدکمینه. کیفیتی است

 . رعایت حد استاندارد یا محدود قابل قبول هریك را به گفتگو بگذارید
 .به صورت عمده چالشی ایجاد کنید تا تغییرات عالیم مورد مشاهده قرار گیرد -

شل  ،شل کردن سر باطری، تخلیه روغن موتور، ردن سرسیم دیناممثالً باز ک
 ...  کردن تسمه دینام و

ا هاز فراگیران بخواهید در مورد انتخاب نشانه برای هریك از عالیم یا نشانه -
مثال چرایی نشانه گذاری مقدار سوخت در منبع با نشان پمپ . گفتگو کنند

 ...  و، درجه آب با دماسنج، بنزین
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ماشین را ، ها را در وضعیت خالص قرار داده و دستی را بکشیدندهدسته د -
 .ها را مورد بررسی فراگیران قرار دهیدها یا عقربهروشن کرده و تغییرات چراغ

اجازه دهید فراگیران با گفتگو و تکرار عملیات خاموش و روشن کردن تراکتور 
 . را درك کنند

 . را تکرار و تمرین کنید این موضوع، برای تمامی تراکتورهای موجود -
ها اعم از چراغ یا عقربه در تراکتورهای مختلف را اجازه دهید تغییر نشانه -

 . فراگیران کشف و مقایسه کنند
 ،درجه سوخت، درجه آب، سرعت، ها تکلیف کنید که برای دور موتوربه گروه -

مختلف نمادهای تعریف شده را در تراکتورهای ...  فشار روغن و، چراغ دینام
 . ترسیم و با یکدیگر مقایسه کنند

های تعیین شده در کتاب را خواستار شوید و درستی هریك از انجام فعالیت -
 . آن را بررسی کنید

در پایان این مرحله ارزشیابی هنرجویان با هدف پی بردن به مشکالت  -
 . های هنرجویان انجام شودیاددهی و اصالح آن و بازآموزی و تثبیت آموخته
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  ای:ارزشیابي مرحله
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 بازديدهای قبل از روشن کردن تراکتور 

ست  . طاستخ  هک بی انم او انهم یکسر                          سر آغاز ره انهم انم خدا
 

 محل نگهداری ماشین های کشاورزی مکان آموزش:
 موارد پیشنهادی:

یا چیدمان فراگیران در کالس صحرایی به ترتیبی باشد که جزء مورد  آرایش -
 چیدمان، بدیهی است که با تغییر جزء. بررسی در معرض دید همگان باشد

 . تواند تغییر کندمی
 به ترتیبی. یا چند گروه تقسیم بندی کنید 1برحسب ضرورت کالس را به  -

معیارهای ، استانداردهای شاخص، که همه افراد فرصت شناخت دقیق اجزاء
 . سالمت و رفع معایب احتمالی آن جزء را داشته باشند

 در مورد هر جزء موارد زیر تشریح گردد: -
 . های قابل قبول تشریح گرددحد استاندارد یا شاخص -1

ایی همثالً در مورد الستیك تشریح گردد که الستیك استاندارد چه ویژگی
 (....درجه باد و، سایز، دارد و )میزان آج

کمینه حد قابل قبول برای استفاده از آن جزء به ترتیبی که کاربرد آن  -1
حداقل ، مثالً حداقل آج. مشکالت اجزایی و ایمنی بوجود نخواهد آورد

 ...  باد و
)مثال سفت شدن ....ایمنی و، ضرورت رعایت حد کمینه از نظر اجرایی -6

 (...  واژگون شدن و، ترکیدن الستیك، فرمان
مشاهده ، سنجش آج، چگونگی سنجش سالمت )سنجش بادها و روش -6

 (...  ها وترك
مراجعه به ، روش و چگونگی رفع معایب احتمالی ) باد زدن با پمپ باد -5

 (...  تعمیرگاه برای تعویض و
( ....آب باتری و، سوخت، آب، هاکمیت و کیفیت مواد مصرفی )روغن -6

 . تشریح شود
 . ضیح و نمایش دهیدالستیك و چگونگی سنجش کیفیت را تو  -7
ای )سه چرخ کردن کارهای خاص در شرایط ویژه مزرعهترفندها یا راه -1

 (...  و
، گیریهریك از موارد تشریح شده توسط تك تك افراد گروه مورد اندازه -1

رار ق، رفع عیب و رساندن به حد استاندارد یا معیار قابل قبول، سنجش
 . گیرد

کار: به کاربست اصول ایمنی و  های قبل ازدرفرایند عملیات وارسی -11
استفاده از تجهیزات ، زیست نظارت داشته باشید )مناسب بودن لباس

 . (...  ساماندهی پس ماندهای کار و، ایمنی فردی
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و همه فراگیران را موظف . دفترچه راهنمای تراکتور را معرفی کنید -11
 در .کنید که نسبت به تهیه نمونه اصلی آن )کپی( آن اقدام نمایند

 . مراجعه به دفتر چه راهنما را داشته باشید، وارسی هر جزء
هایی را در مورد تراکتورهای رایج دیگر تکرار کنید تا دامنه دانش بررسی -11

 . و مهارت فراگیران گسترش یابد
ا ت. درصورت امکان به صورت عمومی برای فراگیران ایجاد چالش نمائید -16

 . درگیر شوندحد امکان تمام شرایط و معایب احتمالی 

 
ا وارسی هر جزء ر، های قبل از روشن کردن تراکتوربرای تفهیم بیشتر وارسی

رار و به قدری تک...  ماکت و، پوستر، انیمیشن، عکس، اسالید، با نمایش فیلم
 . تمرین کنید تا مهارت فراگیران به حد عادی شدن برسد

رسی اجزاء قبل از فراگیران بخواهید گزارش کاملی از دانش و مهارت وا -16
 . از روشن کردن تراکتور در دفتر گزارش خود تنظیم نمایند

 
 های تراکتورهابرخی از ویژگی

 راه اندازی )روشن کردن ( تراکتور
 داری ماشین های کشاورزیمحل نگه مکان آموزش:

 موارد پیشنهادی:
اشد بچیدمان افراد در کالس کارگاهی و محل استقرار تراکتور باید به ترتیبی  -

که محل سوار و پیاده شدن به تراکتور با صندلی و نقاط تنظیم کننده 
های دسته دنده با گاز اهرم، اهرم یا کلید خاموش کن، محل سوئیچ، صندلی
های نشانگر روی صفحه داشبورد در هر ها و چراغعقربه، ترمز دستی، دستی

 . مرحله کاری برای کلید افراد کالس قابل مشاهده باشد
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اد افراد کالس را به ترتیبی انتخاب کنید که بند پیشین بدون تداخل در تعد -
بنابراین ممکن است برای هر گروه کاری . میدان دید فراگیران قابل اجرا باشد

در ابتدا کالس بخواهید که . نفر( یك کالس ترتیب داده شود 5)حدود 
زارش خود توضیحات شما و مراحل انجام عملیات را یادداشت برداری و در گ

 . اجازه گرفتن عکس و فیلم را به فراگیران بدهید. بیاورند
اصول ایمنی و بهداشتی و هم چنین نکات زیستی مربوط به این مرحله  -

هم . های مرحله تشریح و در صورت امکان نمایش داده شودهمزمان با گام
بعنوان مثال لباس . ها هم عامل و هم ناظر باشیدچنین به دقت رعایت آن

اجازه  .مناسب کار بپوشید و مناسب بودن لباس کار فراگیران را بررسی کنید
ر د،.... . دمپایی، ندهید افراد بدون لباس مناسب کار مثالً شلوار دمپا گشاد

 . این فعالیت شرکت نمایند
یاد آورشوید که این مرحله حتماً باید پس از مرحله بازدیدهای قبل از روشن  -

چه تراکتوری در مرحله بازدید غیر قابل استفاده چنان. کردن انجام شود
  .در این مرحله نیز غیر قابل استفاده خواهد بود، تشخیص داده شده باشد

های کشاورزی همراه با توضیحات ابتدا خودتان یا استادکار)تکنسین( ماشین -
 برحسب تقاضای. های این مرحله را به نمایش بگذاریدانجام گام، شفاهی شما

 . خی گام ها را بیشتر تکرار کنیدکالس بر

در مرحله بعدی اجازه دهید تك تك افراد تمام مراحل مشخص شده در  -
 . کتاب را به طور مستقل انجام دهند

شما در این فرایند ضمن نظارت ارزیابی . سایر فراگیران تماشا گر خواهند بود -
 . فرآیندی در قالب چك لیست را انجام دهید

عملکرد قابل قبولی نداشتند به ویژه آنهایی که اصل یا اصولی فراگیرانی را که  -
تکرار و تمرین . از ایمنی را رعایت نکرده اند مجددًا در نوبت آخر قرار دهید

را به قدری ادامه دهید که تمام فراگیران فرایند روشن کردن تراکتور را با 
 . رعایت دقیق اصول ایمنی به درستی انجام دهند

 . سایر تارکتور های رایج در منطقه تکرار کنید عملیات را روی -
برای تنظیم گزارش به فراگیر فرصت دهید و زمان شاهد گزارش آن را  -

در گزارش دقت کنید که مرودی بدآموزی نشده . پیشاپیش تعیین کنید
 . در چنین وضعیتی توضیح فردی یا کالسی ضروری می باشد. باشد

یط از هر نوع پس ماند و نظافت شخصی در پایان کار نظارت بر پاك سازی مح -
صورت گرفته و شرایط الزم برای آن را از پیش طرحی و با استادکار خود 

 . هماهنگی کنید
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  ای:ارزشیابي مرحله
 کنترل کرده و، فرایند انجام عملیات توسط هنرجو با استفاده از چك لیست

عالوه بر ارزشیابی هنر . ای فراگیران مورد توجه قرار دهیدبرای ارزیابی مرحله
از این فرصت برای رفع ایرادات کار خود و سایر ، هاجویان و بازآموزی آن

 . اندیشی کنیدمشکالت برای کارهای بعدی چاره
تکرار و تمرین بیشتر را با حضور استادکار ، های کالسیبرای افراد ضعیف گروه -

خارج از زمان تواند های عملیاتی میچنین کالس. خود پیش بینی کنید
  .آموزش رسمی با هماهنگی اولیای فراگیران و مسئولین واحد آموزشی باشد

 . باشدآنچه که مهم است انجام فعالیت تا حد عادی شدن می

 اینمونه چك لیست ارزشیابی مرحله
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 و متوقف کردن تراکتورهدايت ، کنترل

 ان داند هب یکسانـهک پیدا و نه                                دا و پنهان ـهب انم خالق پی

 موارد پیشنهادی:
 محل )سایت( آموزش رانندگی مکان آموزش:

 موارد پیشنهادی:
 ضمن پیگیری، چنانچه واحد آموزشی شما فاقد سایت آموزشی رانندگی بود -

 . موقتاً به ترتیب زیر عمل کنید، برای احداث آن
ای به مساحت تقریبی یك هزار متر مربع را ترجیحاً در پیرامون هانگار محوطه -

بهتر  .محلی از محوطه را برای استقرار فراگیران تعیین کنید. در نظر بگیرید
آن است که محل فراگیران کمی باالتر بوده وتمام نقطه محوطه به خوبی در 

شکل محوطه و همواری آن چندان اهمیتی ندارد اما . باشد دیدرس فراگیران
برای رعایت موارد ایمنی . بایستی عمل عبور و مرور افراد و احشام نباشد

بهتر است پیرامون محوطه را محصور و عالمت گذاری ، هرچند از انواع نادر
 . کنید

 را هاآموزش رانندگی برای یکی از گروه. گروه تقسیم کنید 1کالس را به  -
، با توجه به طول مدت آموزش این مرحله برای هریك از افراد. شروع کنید

باعث کسالت و ، هاحضور تمامی افراد در کالس صحرایی و منتظر ماندن آن
برای گروه دیگر با هماهنگی مسئولین واحد . ها خواهد شدخستگی آن

 . نیدکآموزشی یا مرخصی پیش بینی ، ورزشی، آموزشی برنامه فرهنگی هنری
ساعت( و ساعت 6، توانید با توجه به ساعت آموزش )مثالًهمچنین می -

اختصاصی هرفرد )مثالً نیم ساعت( تعداد افراد کالس را به ترتیبی انتخاب 
  .آموزش الزم را ببینند، نفره( در این جلسه 1کنید که تمام افراد کالس )مثالً 

ه ویژه داشته باشید و در هرحال به امور روانشناختی آموزش و پرورش توج -
 . مانع از دلسردی یا کسالت فراگیران گردید

کنترل و متوقف کردن تراکتور را به طور شفاهی ، ابتدا اصول کلی در هدایت -
هم چنین تأکید نمائید که این مرحله پس از مرحله وارسی و . شرح دهید

 . روشن کردن خواهد بود
ح کرده و خودتان و همچنین اصول ایمنی و فنی ضروری در این مرحله تشری -

استاد کار شما )در صورت داشتن استادکار( پیش و بیش از همه نه در بیان 
آنگاه فراگیران را ملزم به رعایت آن نموده . ها را رعایت نمائیدکه در عمل آن

بر این . و نمودهای عینی رعایت اصول را مورد مشاهده و بازرسی قرار دهید
های ایمنی مرتبط مغایرت و لباس آن با توصیهاساس فراگیرانی که کفش 

از کالس این جلسه خارج کرده و فراگیران دارای شرایط مناسب را ، دارد
 . جایگزین نمائید

  .یك دستگاه تراکتور را به مقابل جایگاه فراگیران هدایت کرده و مستقر نمائید -
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کردن  های قبل از روشناز استاد کار خود بخواهید به فرض آنکه وارسی -
سوار تراکتور شده و آن را روشن نماید )درصورت ، تراکتور انجام شده باشد

 (. نداشتن استادکار این مراحل را همراه با توضیحات خود انجام دهید
پس از روشن کردن تراکتور شروع به هدایت تراکتور به ترتیبی که در کتاب  -

 . درسی آمده است نمائید
 ،)فشار دادن پدال کالچ تا انتها. نام ببرید، آنابتدا هر مرحله را ضمن انجام  -

خواباندن ترمز دستی قرار دادن ، ها در وضعیت مناسبقرار دادن دنده یا دنده
یا توقف ( سپس بدون ......... . مختصری حرکت،.... پای راست روی پدال گاز

به تدریج از فراگیران . این مراحل را چندین مرتبه تکرار کنید، نام بردن
مثالً . نام ببرند، دهیدبخواهید به صورت گروهی کاری را که شما انجام می

 ...  خواباندن ترمز دستی و، گرفتن کالچ
مثالً  .نوبت بندی کنید، فراگیران را به طور قاعده مند، از تراکتور پیاده شوید -

به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی یا به ترتیب بیشترین نمره در ارزیابی 
به . اهرد مهارت قبلی یا به ترتیب بیشترین امتیاز در بررسی گزارش آنعملک

. فهمند باشدای که فراگیران آن را میهرحال نوبت بندی باید براساس قاعده
ترین تقسیم و تغییر بایستی منظم و قاعده و در همه حال حتی برای کوچك

ما تقوا و نظم شفراگیران باید عالوه بر تخصص و دانش شما, به . حاکم باشد
 . هم ایمان داشته باشند

 

 
 

ه نوبت فراگیران را ب. ای در کنار تراکتور قرار بگیریدخود یا استادکار با فاصله -
رض یعنی آنکه به ف. به طور دقیق خواسته خود را بیان کنید. فراخوانی کنید

 خواهم تراکتورتمامی وارسی های قبل از روشن کردن صورت گرفته باشد, می
 . را روشن کنید و شروع به حرکت کرده ودر فالن نقطه بایستید
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دقت کنید که صرفاً حرکت دادن و هدایت کردن کافی نیست بلکه چگونگی  -
گونه که در کتاب آمده است مهم حرکت دادن ورعایت دقیق مراحل بدان

ادل تع، در این مرحله سرعت حرکت اصالً مهم نیست اما تنظیم صندلی. است
زمان مناسب خواباندن ترمز ، آوردن کالچ همزمان با فشار دادن گاز بین باال

 کنترل مسیر حرکت، انتخاب دنده مناسب، دستی و کشیدن آن بعد از توقف
در ضمن کار فرم چك لیست . مهم بوده و بایستی دقیقاً رعایت گردد....و

 . ارزشیابی فعالیت تکمیل گردد
بل از گرفتن گواهینامه معتبر حق یادآوری و تأکید شود که فراگیران تا ق -

 . هم با حضور هنرآموزرانندگی نخواهندداشت مگر در ساعت آموزش آن
فرد دیگری طبق قاعده نوبت بندی فراخوانی ، با پایان یافتن نوبت هرفرد -

 . نمائید
 . های دیگر را به همین ترتیب آموزش دهیدافراد گروه -
، ه رعایت اصول زیست محیطیدر پایان جلسه کاری الزام فراگیران را ب -

 . بهداشت فردی را یادآور شده و انجام آن را ناظر باشید

 ای:ارزشیابی مرحله
 کنترل کرده و، فرایند انجام عملیات توسط هنرجو با استفاده از چك لیست

 . ای فراگیران مورد توجه قرار دهیدبرای ارزیابی مرحله
ی این افراد تکرار و تمرین بیشتری برا. افراد ضعیف گروه ها را شناسایی کرده -

ها و مسئولین واحد آموزشی به صورت فوق العاده برنامه با هماهنگی خانواده
چنانچه گفته شد تمام فراگیران باید در مرحله اول تا در اجرای . ریزی کنید

مستقل و در مرحله بعدی تا در عادی شدن قادر به هدایت و کنترل تراکتور 
ا ب، شود هنرجویانی که این مهارت را به خوبی فرانگیرندیادآوری می. شوند

های بعدی هرگز مجاز به انجام توجه به کاربرد تراکتور در سایر شایستگی
 . ها نیز نخواهند بودعملیات در آن

زمان بررسی یا مشاهده . برای تنظیم گزارش به فراگیران فرصت دهید -
ها را در موعد مقرر به دقت گزارش. ها را از هم اکنون تعیین کنیدگزارش

 . بررسی کرده و مراقب باشید که بدآموزی اتفاق نیافتاده باشد
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  ای:ارزشیابي مرحله
 

 اینمونه چك لیست ارزشیابی مرحله
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 سرويس دوره ای تراکتور

 تواانیی ده ره انتوان است                            هب انم آن هک رد جان و روان است
 ای باتریسرویس دوره-1

آب  ،آب مقطر، گریس، برس سیمی، جوش شیرین، تجهیزات مورد نیاز: باتری
 اسید

 هامرور بر دانسته
ل کنند به همین دلیدر تراکتور با برق کار میها ها و سیستمبرخی از دستگاه

تراکتور دارای سه مدار . باشندالکتریکی می هایمدار تراکتورها مجهز به
 . باشدها میکنندهشارژ و مصرف، الکتریکی اصلی استارت

   مصرف   شارژ   استارد
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شکیل ت، گردیدهباتری از یك جعبه که بر حسب ولتاژ آن به چند خانه تقسیم 
هر خانه باتری دارای تعدادی صفحه مثبت و منفی است که . شده است

ها در صفحه. اندصفحات مثبت به هم و صفحات منفی نیز به هم وصل شده
ها با محلول الکترولیت که اسید سولفوریك داخل باتری قرار دارد و بین آن

 ری به یکدیگر متصلخانه های باتری به صورت س. شودپر می، باشدرقیق می
می شوند به عبارت دیگر قطب منفی هر خانه به قطب مثبت خانه بعدی و به 
این ترتیب یك قطب مثبت و یك قطب منفی آزاد می ماند که از جعبه باتری 

باتری بوسیله فعل و انفعاالت شیمیایی بین صفحات . بیرون آورده می شوند
 . دکنمثبت و منفی و محلول الکترولیت کار می

ابتدا در کالس درس مجهز به تجهیزات نمایشی یا در واحد  مکان آموزش:
 های کشاورزیداری ماشینسمعی بصری و سپس در محل نگه

 موارد پیشنهادی:
در  .ها بایستی باتری نیازمند به سرویس فراهم باشدتوجه: به تعداد کارگروه

 . فراهم کنندصورت لزوم به صورت عمدی و چالشی این تعداد باتری را 
پس از مقدمات شروع کالس در چارچوب طرح درس روزانه مفهوم باتری و  -

 اجازه دهید یافته و تجربیات افراد. سابقه تولید برق به بحث گروهی بگذارید
ها چند موضوع تحقیق استخراج الی بحثدر میان گفتگوها یا البه. بیان شود

ها برحسب ازه دهید کارگروهموضوع تحقیقات را روی برد نوشته و اج. کنید
چنانچه تقاضا برای انتخاب موضوعی بیشتر . عالقه یکی از آن را انتخاب کنند

اولویت بندی انتخاب را براساس یك شاخص انگیزشی مانند نمره باال در ، بود
ندی نوبت ب....نمره باال در تدوین گزارش و، فعالیت هدایت و کنترل تراکتور

 . شود بهتر است
ذخیره در باتری و مصرف برق در تراکتور یا  -چگونگی تولید برق  نمایش  -

 . یك ماشین مطلوب است
های مطلوبیت در باتری دوباره شاخص. ادامه کالس را در کارگاه پی بگیرید -

ر یادآو. توضیح دهید، یادآوری کنید و اهمیت سرویس را برای ایجاد انگیزه
 . در گزارش کار بیایدشویدکه چکیده گفته و تمامی مشاهدات باید 
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عوارض و معایبی که در یك باتری ممکن است بروز نماید را تشریح کرده  -
 . ها را نشان دهیدهایی از آنونمونه

مراحل را در برد صحرایی . چگونگی سرویس یك باطری را توضیح دهید -
  .لیست کنید و در هر مرحله نکات ایمنی و فنی را به طور واضح درج کنید

رد روی ب. ویس کردن یك باتری به ترتیبی که در کتاب آمده استمراحل سر
صحرایی یا برد کارگاهی به صورت جمله امری اما بسیار واضح و دقیق 

ابتدا روشی که . چنانچه برای یك مرحله چندین روش وجود دارد. بنویسید
های دیگر را بر حسب ترین است را آموزش دهید سپس روشترین یا رایجساده
 . ت کالس بیان کنیدخواس
 مثالً: 

 . سطح خارجی باتری را به خوبی بشوئید -1 
 . پس از شستشو سطح خارجی باتری را به خوبی خشك کنید -1
 ...  و

 هامروری بر دانسته
گرم جوش شیرین را در یك  61برای شستشو سطح خارجی باتری مقدار  

کرده تا کامالً محلول گراد( اضافه درجه سانتی 51-61لیتر آب گرم )حدود 
 . یکنواختی ایجاد شود

 یعنی. شما نقش ناظر و ارزیاب را داشته باشید، در ضمن فعالیت هر گروه -
هرنوع موارد خارج از قاعده تدوین ، ضمن پرکردن نمون برگ چك لیست

در این مورد سعی کنید مانع از بروز خالقیت یا نوآوری . شده را تذکر دهید
های مبتکرانه را چنانچه با اصول ایمنی و بداعات و روشبلکه این ا. نگردید

 . زیست محیطی مغایرت ندارد ؛ کامال حمایت کنید
مام شما ت. ها حداقل یك باتری را سرویس نمایندبه همین ترتیب تمام گروه -

 . ها را نظارت و ارزیابی کرده باشیدگروه
ی ایجاد و جرقه صرفاً برا، سعی کنید حداقل یك باتری غیر قابل استفاده -

ذهنی یا تحریك خالقیت فراگیران به صورت عملیات فوق برنامه کالبد 
 .در تشریح داخلی باتری چگونگی عملکرد اجزاء را تشریح کنید. شکافی کنید

به فراگیران اطمینان دهید که این بخش از فعالیت و توضیحات شما مورد 
 . باشدومی میآزمون قرار نخواهد گرفت و صرفاً برای اطالعات عم

در زمان برطرف کردن رسوبات سولفاته و نیز سنجش آب باتری و تنظیم آن  -
 . موارد ایمنی و بهداشتی را یادآوری کنید

چگونه تمیز کرده و مجدداً ، توجه دهید که در پوش را درچه محلی قرار دهند
دف هزیرا . هرگز این موارد کوچك و ریز را کم اهمیت تلقی نفرمائید. به بندند

س اسا. آموزش منظم و ترتیب را نیز دیده باشند، آن است که افزون بر مهارت
 . دانندرا براین بگذارید که فراگیران هیچ نمی

زمان بررسی گزارش را از هم . ها فرصت دهیدبرای تنظیم گزارش به کارگروه -
 . اکنون تعیین کنید
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 در قالب پاورپوینتهایی که بتوانند گزارش خود را با عکس و فیلم به گروه
این امتیاز از جنس فعالیت کشاورزی . ای قایل شویدامتیاز و یژه، ادامه دهند
 ...  اولویت دادن زمان آبیاری و، ساعت کار بیشتر با تراکتور 1باشد مثالً 

در پایان کار به عملکرد فراگیران در رعایت اصول زیست محیطی و بهداشت  -
 . فردی نظارت نمائید

بطور عادی باید عملیات پس از کار را انجام دهند به عبارت دیگر  از این پس
 . سازی محیط مانند نظافت شخصی امری عادی شده باشدپاك

د سرسیم یا اتصاالت مهم مانن، در فرصت مبانی سیستم برق رسانی تراکتور -
چراغ سیار ، راهنما، عقب، های جلوچراغ -بوق ، های دینامسیم، هاسرباتری
تعویض ، هابررسی قرار داده به ویژه در مورد چگونگی تنظیم چراغ را مورد
 . ارایه مطلب و اجرای عملیات داشته باشید...  المپ و

 سرویس سیستم هوارسانی تراکتور -1
ظرف ، کمپرسور باد، پارچه تنظیف، تجهیزات و مواد مورد نیاز: لباس کار

 صافی خشك نو، روغن، روغن
 موارد پیشنهادی:

تشکیل کالس: ابتدا در کالس یا واحد سمعی و بصری سپس در محل محل  -
 نگهداری ماشین های کشاورزی

اسالید یا پوستر به ، در کالس درس سیستم هوارسانی را با نمایش عکس -
اهمیت کارکرد ، همراه با نمایش سیستم. صورت جزء به جزء نشان دهید
س پس از سعی کنید زمان حضور کال. درست سیستم را تشریح کنید

از این مدت . دقیقه باشد 15مقدمات مربوط به طرح درس روزانه حداکثر 
بقیه فرصت را به فراگیران . دقیقه سهم شما باشد 5سعی کنید کمتر از 

 . های فراگیران را مدیریت کنیدباایجاد چالش بحث و برداشت. دهید
ل قرار حکالس کارگاهی یا صحرایی را به ترتیبی چیدمان کنید که برحسب م

گرفتن سیستم هوارسانی کلیه افراد گروه بدون جابجایی یا خم شدن به چپ 
در صورت امکان ابتدا ماکت سامانه هوارسانی را . و راست آن را مشاهده کنند

مورد بررسی و توضیح قرار دهید سپس به باز و بسته کردن و سرویس اجزای 
 . این سامانه در روی تراکتور بپردازید

ابتدا  .بسته کرده سامانه از استادکار یا تکنسین کارگاه استفاده کنیددر باز و  -
استادکار مراحل سرویس کردن سامانه را همانگونه که در کتاب فراگیران 

. شما در هر مرحله توضیحات ضروری را ارائه نمایید. آمده است انجام دهد
اس مناسب استادکار و تمامی فراگیران لب، در این مرحله الزم است که شما

کار پوشیده باشد و در ضمن کار از تجهیزات ایمنی فرد مانند دستکش و 
سپس هنرجویان به صورت گروهی اقدام به . ماسك دهانی استفاده گردد

هم چنین از فراگیران بخواهید از توضیحات . سرویس سامانه هوارسانی نمایید
گزارش تهیه شما و عملیات انجام شده به صورت نوشتاری و تصویربرداری 

 . کنند
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به همین ترتیب ادامه دهید تا تمام افراد گروه عملیات سرویس سامانه 
در ضمن انجام کار به رعایت اصول ایمنی و زیست . هوارسانی را انجام دهند

 . محیطی به اندازه اصول فنی و حتی بیشتر از آن توجه داشته باشید
ها هر نوع تراکتور به گروه جویی در وقت و ایجاد رقابت سالم بینبرای صرفه -

 . زمان با همکاری استاد کار را به یك گروه واگذار نماییدصورت هم
های ارزیابی فرایندی را در قالب نمونه برگ، در ضمن کار هر فرد یا گروه -

بدیهی است که گام اشتباه را در . فهرست داری )چك لیست( انجام دهید
 . گام را رصد خواهید کردهمان لحظه تذکر خواهید داد و اصطالح 

زمان دقیق ارائه گزارش را . برای تنظیم گزارش به فراگیران فرصت بدهید -
 . تعیین کنید

سازی محیط و انجام نظافت شخصی عملکرد فراگیران را در پاك، در پایان کار -
تیبی به تر. نظارت کرده و به این امر با دقت و حساسیت بیشتر توجه کنید

 . همانند نظافت شخصی امر عادی و نهادینه گرددسازی محیط که پاك
 سرویس سیستم سوخت رسانی تراکتور -6

 آچار مناسب، دستمال تنظیف، تجهیزات مورد نیاز: لباس کار
 

 هامرور دانسته
 موتور دیزل یك موتور احتراقی است که معموالً در تراکتورها و برخی 

اساس کار موتورهای  .گیردهای کشاورزی مورد استفاده قرار میماشین
احتراقی تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرارتی )انفجاری( و درنهایت 

، لرسانی در موتور دیزسیستم سوخت. باشدتبدیل آن به انرژی مکانیکی می
سوخت را تصفیه کرده و به مقدار الزم در زمان معین به صورت پودر به داخل 

مخلوط سوخت و هوا نیروی مورد نیاز برای پاشد تا با احتراق سیلندر می
 . حرکت پیستون و نهایتاً موتور تأمین گردد
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ابتدا در کالس یا واحد سمعی و بصری سپس در محل  مکان آموزش:
 های کشاورزینگهداری ماشین
 موارد پیشنهادی:

به صورت ، اسالید، در کالس درس سامانه سوخت رسانی را با نمایش عکس -
و اجزای  همراه با نمایش سامانه روی نقش صافی. ان دهیدجزء به جزء نش

زمان حضور در . ها را توضیح دهیدها تأکید و چگونگی کارکرد آنصافی
 . تر سخنرانی کنیدکالس را محدود به نمایش کرده و کم

های پیشین به ترتیبی طراحی کنید که کالس کارگاهی را همانند فعالیت -
سامانه سوخت رسانی را در دیدرس ، ید یکدیگرفراگیران بدون تداخل در د

 . خود داشته باشند
اجازه دهید ، در صورت داشتن استادکار، همانند سرویس سامانه هوارسانی -

برای بار اول استادکار اقدام به تعویض صافی گازوئیل به ترتیبی که در کتاب 
 . نمایید، درسی آمده است

ز مجه، فراگیران حداقل در زمان کارتوجه داشته باشید که استادکار و تمام  -
تجهیزات ایمنی فردی مانند دستکش ، کفش مناسب، به لباس مناسب کار

از آنجایی که اول ایمنی و بعد کار . پالستیکی و ماسك دهانی مناسب باشند
از کارکردن افرادی که فاقد چنین ، یك شعار همگانی و فراگیر است

ند و فراگیران باید بدان. نمایندمشخصاتی هستند به صورت جدی پیشگیری 
ها نهادینه گردد که رعایت اصول ایمنی همانند رعایت اصول این دانش در آن

بدیهی است که هنرآموز بایستی . فنی و حتی بیشتر از آن دارای اهمیت است
 . الگوی کاملی از نظم و رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی باشد

ه سوخت رسانی به همان گونه که در سامان، پس از تعویض صافی گازوئیل -
 . کتاب درسی آمده است؛ هواگیری شود

 رعایت اصول. در انجام عملیات در صورت نیاز از افراد داوطلب استفاده نمائید -
زیست محیطی در فرایند تعویض صافی و هواگیری از جانب استادکار و شما 

ار ز باید الگوهای بسیاستادکار و هنرآمو. . در امر آموزش بسیار تأثیرگذار است
 . خوبی برای فراگیران باشند

بدیهی است که روشن کردن . تراکتور را روشن نمائید، پس از پایان هواگیری -
تراکتور مطابق با قواعدی که در کتاب آمده است و با رعایت تمامی اصول 

چنانچه تراکتور به خوبی روشن نشد یا این که کارکرد . ایمنی خواهد بود
ود شتوصیه می. خوبی نبود با هواگیری از روی انژکتور ادامه دهید موتور به

 . به صورت عمومی چنین چالشی را ایجاد و رفع کنید
  .در صورتی که استاد کار نداشتید این عملیات را خود به تنهایی انجام دهید -
در ، های کاری بخواهید که عملیات انجام شده را عیناً تکرار کننداز گروه -

مام به ترتیبی که ت. ملیات تقسیم کار بین اعضای گروه ضروری استانجام ع
های اجرایی را بتوانند انجام دهند و در هر زمانی که اعضای گروه تمام گام

 . مورد پرسش قرار گیرند بتوانند عمل خود را تشریح نمایند
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) مثالً . ها را افزایش دهیدبا ایجاد موانع ساختگی یا چالش توانمندی گروه -
 (...،های گلویی لوله انژکتورشل کردن یکی از مهره، بستن شیر گاروئیل

عملکرد گروه ، های فهرست وارسیدر قالب نمون برگ، در ضمن فعالیت گروه -
  .هر نوع اشتباه احتمالی را ابتدا اجازه دهید خود اصالح نمایند. را ارزیابی کنید

هایی که در عین ویژه روشبه . های خالقانه و ابتکاری استقبال کنیداز روش -
عمل بیشتر و بدون ایجاد صدمه به  سرعت، ترباعث آلودگی کم، سادگی

 . شودسامانه یا تراکتور می
، در صورت امکان و در اختیار داشتن استاد کار برای صرفه جویی از وقت -

های مختلف سامانه سوخت رسانی زمان توسط گروهترتیبی دهید که هم
تعویض صافی و هواگیری قرار ، ر منطقه مورد شناساییتراکتورهای رایج د

 . گیرند
 . زمان و روش بررسی گزارش کار را به فراگیر اعالم نمایند -
 . سازی محیط و نظافت شخصی باشیدناظر اقدامات فراگیران در پاك -

 سرویس سامانه خنك کننده موتور -6
 ،مناسب محلول ضدیخظرف ، لباس کارمواد و تجهیزات مورد نیاز : ، امکانات
 دستمال تنظیف، قیف، آب، آچار یك سر رینگی، ضدیخ

 

 هامرور دانسته
داشتن دمای قطعات داخلی موتور نیاز به سیستم خنك  برای یکنواخت نگه

غیر این صورت دمای قطعات در . تا گرمای اضافی را خارج سازد باشدمی کننده
 و قطعات متحرك درهم گیر کردهموتور باال رفته و بر اثر انبساط بیش از حد 

در سیستم خنك کننده حرارت از طریق رینگ پیستون . ایستداز حرکت می
اطراف سیلندر را انتقال یافته و باعث خنك  به سیلندر و پس از آن به آب

 . گرددشدن قطعات موتور می
 آبی کننده خنك سیستم
 :از اند عبارت آبی ککننده خن سیستم اجزای

  واترپمپ، آب درجه، آب شمع، تخلیه شیرهای، ترموستات، رادیاتوردر، رادیاتور
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ابتدا در کالس یا در واحد سمعی و بصری سپس در محل  مکان آموزش:
 های کشاورزینگهداری ماشین
 موارد پیشنهادی:

اجزا و نقش هر یك از اجزا با استفاده از ، در کالس درس سامانه گردش آب -
تأکید بیشتر روی سامانه موجود بر روی . شود نمایش داده،...اسالید، عکس

اما با توجه به تقاضا یا کشش کالس ارائه . تراکتورهای رایج کشور باشد
  .اطالعات بیشتر یا واگذاری تحقیق با معرفی منابع مفید به فایده خواهد بود

تأکید بیشتری روی اصول ایمنی در زمان نظارت یا وارسی سامانه خنك  -
حدود ، مصرف ضد یخ، در ارتباط با جوش آوردن آب رادیاتورکننده به ویژه 

، ضد یخ، و معیارهای استاندارد و در مورد نوع و مقدار مصرف مواد ) آب
 . پروانه( داشته باشید، تسمه

های پیشین به ترتیبی طراحی کنید های کارگاهی را همانند فعالیتکالس -
نیاز به خم و راست شدن  که فراگیران بدون تداخل در دید یکدیگر یا بدون

هر یك از اجزای سامانه را چه به صورت ماکت یا بر روی تراکتور به راحتی 
انید توبدیهی است که برای مشاهده بخش دیگری از سامانه می. مشاهده کنند

که موقعیت ماکت و تراکتور را محل استقرار فراگیران را عوض کنید یا این
 . آرامش و تمرکز فراگیران باید باشددر هر حال اصل بر . تغییر دهید

مناسب . قبل از شروع آموزش موارد ایمنی و بهداشتی را مورد دقت قرار دهید -
ب مناس،...همراه داشتن دستکش، بودن لباس فراگیران و استاد کار برای کار

تهویه و میزان سر و صدای محیط و بررسی تمامی ، نور، بودن دمای محیط
یاداشت برداری و . باشندو آرامش کالس مؤثر میعواملی که روی آموزش 

 . تهیه فیلم و عکس برای گزارش را یادآوری کنید
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ت در صور. ابتدا هدف از تشکیل کالس را به طور واضح و شفاف بیان کنید -
. سامانه خنك کننده و ساختار اجزای آن را نمایش دهید، موجود بودن ماکت

 .رایج و موجود در هنرستان نشان دهیدسپس این سامانه را ابتدا در تراکتور 
باید تالش کنید که کالس شما یك سویه و به صورت سخنرانی نباشد بلکه 

 . به صورت تعاملی و دو سویه باشد
سپس نمایش عینی سامانه از استادکار بخواهید نسبت به وارسی اجزای  -

 مانترتیب بررسی به ه. های مربوط اقدام نمایدسامانه و انجام به سرویس
، هیعنی ابتدا تسمه پروان. باشد، گونه که در کتاب درسی فراگیران آمده است

در آخر تعویض آب رادیاتور همراه با تهیه ، های آبسپس رادیاتور و شلنگ
در این فرایند ضمن آنکه استادکار بدون حرف زدن کار خود . محلول ضد یخ

و در هر جا که الزم شما توضیحات ضروری را اراده دهید ، دهدرا انجام می
 . باشد عملیات را تکرار نمایید

خود ابتدا اقدام به بررسی سرویس اجزا ، در صورتی که استادکار نداشتید -
 . کرده آنگاه از فراگیر خواستار تکرار عملیات شوید

تن بس، های تنظیم بودن تسمه پروانهشاخص، معیارهای سالمت تسمه پروانه -
 ،های رادیاتورتمیز کردن شبکه پره، هانگمعیارهای سالمت شل، هاشلنگ

مشخصات استاندارد ، کنترل سالمت در رادیاتور، چگونگی سنجش میزان آب
شرایط آب ، حدمناسب آب و ضد یخ، یك ضد یخ و ضد جوش مناسب

 . مورد انجام قرار گیرد....معرفی
چگونگی خنك کردن سامانه خنك کننده را در شرایط خاص جوش آوردن  -

در این مورد رعایت اصول ایمنی . ضاتی به طور عملی نمایش دهیدبه مفرو
 . نهادینه نمایید، را با تأکید و تکرار

ت الزم اس، پس از انجام یك نوبت سرویس سامانه توسط هنرآموز یا استادکار -
ها به نوبت این سامانه را با همفکری و همیاری بررسی که هر یك از گروه

ین فرایند شما ضمن نظارت و ارزیابی عملکرد در ا. کرده و سرویس نمایند
مراقبت خواهید کرد که بد آموزی ، های فهرست وارسیدر قالب نمون برگ

برحسب شرایط انحرافات جزئی را با مختصری . یا اشتباهی رخ ندهد
که از فراگیران بخواهید اشتباه گروه در حال راهنمایی اصالح نمایید یا این

 . یدادر این شرایط سایر فراگیران را در گیر کار نموده. نمایندعملیات را اعالم 
توجه داشته باشید که هر گروه تمام اجزای قابل سرویس سامانه را باید با  -

محلول ضدیخ را هر چند ، سرعت و به ویژه دقت قابل قبول سرویس نمایند
 . ها را به خوبی فرا بگیرنددر حد کم تهیه و نسبت

  .گروه دیگر را برای انجاج عملیات راهنمایی کنید، یك گروه پس از پایان کار -
ویس بررسی و سر ،ها روی اولین تراکتورپس از پایان یافتن عملیات تمام گروه -

 . های دیگری از تراکتورهای رایج در منطقه را شروع کنیدسامانه
ر ادر زمان و شرایط مناسب باز و بسته کردن رادیاتور تراکتور را در دستور ک -

قرار دهید به نحوی که بتوانند در شرایط خاص مثالً سوراخ شدن پره یا بدنه 
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رادیاتور این کار را انجام دهند و برای فرستادن رادیاتور به تعمیرگاه اقدام 
 . نمایند

سازی پاك. مواد و ملزومات را خواستار شوید، در پایان کار ساماندهی ابزار -
 . ا نظارت نماییدو انجام نظافت شخصی ر، محیط زیست

زمان و روش ارائه گزارش کار تعیین کرده و به طور شفاف اطالع رسانی  -
 . کنید

 ای تراکتورسرویس های دوره
 تعویض روغن تراکتور -5

ظرف ، دستمال تنظیف، لباس کارابزار و وسایل مورد نیاز: ، مواد، امکانات
 روغن نوصافی ، روغن تازه، آچار مناسب، مناسب تخلیه روغن سوخته

 هامروری بر دانسته
 طبقه بندی روغن موتور بر اساس ویسکوزیته

ه ها باید در نظر گرفتترین ویژگی است که در کار با روغنگرانروی اولین و مهم
داشتن گرانروی مناسب برای روغن موتور در شرایط مختلف دمایی . شود

در . جهت روانکاری صحیح قطعات متحرك موتور الزامی است، کارکرد
شود حرارت آن حدوداً برابر با درجه حرارت ای که موتور روشن میلحظه

ید پس با. رودحرارت باال میدرجه، محیط است ولی بتدریج با کار کردن موتور
انجمن . گرانروی روغن موتور را در شرایط مختلف دمایی در نظر گرفت

گرانروی و  های موتور را برحسببندی روغنطبقه (SAE) مهندسین خودرو
 . درجه حرارت انجام داده است

های مناسب برای استفاده در روغن SAE بندی گرانرویطبقه در سیستم
هایی که روغن. شوندمشخص می W (Winter) های پایین با حرفحرارتدرجه

نیستند برای هوای معتدل و گرم و برای کار  W در درجه خود دارای حرف
های مناسب گرانروی درجه 1جدول . ل مناسبندحرارت نرماموتور در درجه

های مناسب گرانروی برای استفاده درجه 1برای استفاده در تابستان و جدول 
 . دهددر زمستان را نشان می

 

 های مناسب گرانروی برای استفاده در تابستان: درجه1جدول 

 درجه های تابستانی دامنه درجه حرارت

 (SAE) عددهای گرانروی حداقل حداکثر

 C F27 80  C F7 20 SAE 20 

 C F38 100  C F0 32 SAE 30 

 C F50 120  C F5 41 SAE 40 

 SAE 50 
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 های مناسب گرانروی برای استفاده در زمستاندرجه :2جدول 

 درجه های تابستانی دامنه درجه حرارت

 (SAEعددهای گرانروی ) حداقل حداکثر

 C F27 80  C F1 30 SAE 20W 

 C F38 100  C F18 0 SAE 15W 

 C F50 120  C F 29 20 SAE 10W 

 C F0 32  C F 40 40 SAE 5W 

 

در صورت . در هوای سرد باید از روغنی با درجه گرانروی پایین استفاده کرد
شود و روغن سریع به تمام موتور به راحتی روشن می، استفاده از چنین روغنی

اما در هوای . گیردمیکاری بدرستی صورت قطعات موتور رسیده و عمل روغن
تواند الیه مناسب برای گرم روغن با گرانروی کم بسیار رقیق شده و نمی

برای دماهای باال نیز باید از روغنی با درجه گرانروی . کاری را ایجاد کندروغن
از طرفی . باال استفاده کرد تا روغن در دماهای باال بیش از حد رقیق نشود

 ،شده و اگر گرانروی روغن باال باشدموتور سرد  آیدوقتی دما کمی پایین می
بنابراین روغن با سرعت . دهدروغن قابلیت پمپ شدن خود را از دست می

طور هنگام روشن شدن نیز مشکل همین. رسدمناسب به همه قطعات نمی
ای های چنددرجهبرای اینکه چنین مشکلی به وجود نیاید روغن. کندایجاد می

 . اندساخته شده
. ای هستندهای تك درجهروغن 1و  1های های ذکرشده در جدولروغن
ای از مخلوط کردن یك روغن با گرانروی کم با پلیمرهای های چند درجهروغن
مثالً وقتی این پلیمرها به . آینددست میدهنده شاخص گرانروی به بهبود
 روغنی با گرانرویبه ، الزم است SAE 40 ای که برای رسیدن به گرانرویاندازه

SAE 15W های پایین مانند حرارتدست آمده در درجهروغن به، اضافه شود
 SAE کند ضمن اینکه در دماهای باال خواص روغنعمل می SAE 15W روغن

ی دمایی نسبتاً است که در گستره SAE 15W-40این روغن . را نیز دارد 40
ها متناسب با دما ن روغندر واقع گرانروی ای. زیادی کاربرد خواهد داشت

های حرارتای و دامنه درجههای چند درجهروغن 6جدول . شودتنظیم می
 . دهدها را نشان میکاربرد آن

 
 
 

 حرارت کاربرد آنهاای و دامنه درجههای چنددرجهروغن 1جدول 
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 چند درجه ای دامنه درجه حرارت

 (SAEعددهای گرانروی ) حداقل حداکثر

 C F21 70  C F 40 40 SAE 0W-30 

 C F16 60  C F 35 31 SAE 5W-20 

 C F27 80  C F 35 31 SAE 5W-30 

 C F32 90  C F 29 21 SAE 10W-30 

 C F38 100  C F 24 11 SAE 10W-40 

 C F43 110  C F15 5 SAE 15W-40 

 C F49 120  C F10 14 SAE 15W-50 

 C F55 131  C F0 32 SAE 20W-50 

 

هایی دارد های تك درجه مزیتهای چنددرجه نسبت به روغناستفاده از روغن
  :که بعضی از آنها عبارتند از

 افزایش، ی آن کاهش سایش موتورتر روشن شدن موتور که در نتیجهراحت • 
 عمر استارت و باتری را خواهیم داشت 

روی مصرف  %6است تا کاهش مصرف سوخت )در بعضی موارد ممکن  • 
 . (سوخت تأثیر بگذارد

های حرارتاستفاده از یك روغن در تمام طول سال و راندمان عالی در درجه • 
 باال 

سوزی استفاده از مواد پلیمری بعنوان ماده افزودنی به کاهش میزان روغن • 
. سوزی داردموتور در موتورهای دیزلی تأثیر بسزایی در کاهش روغنروغن
هایی از کربن سوزند و الیههای باال میحرارتی از این پلیمرها در درجهبعض

 . کندبندی آن کمك میکنند که به آبدر شیار رینگ روغن ایجاد می
بخش ابتدای آموزش در کالس درس مجهز به امکانات مکان آموزش: 

 یشود و بخش دیگر یا عمدهنمایشی یا در واحد سمعی و بصری تشکیل می
 های کشاورزیدر کارگاه ماشینآن 

 موارد پیشنهادی:
در کالس درس سامانه گردش روغن در موتور و چگونگی روان سازی اجزای  -

 .انیمیشن یا فیلم نمایش دهید، اسالید، داخل موتور را با استفاده از تصاویر
در مورد اجزای مهم توضیح مختصری در حد فهم فراگیران ارائه دهید اما 
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ی کیفیت روغن و به ویژه نقش صافی روغن که موضوع بحث تأکید شما رو
 . باشد، کتاب است

استفاده از ، در مورد معایب یا اشکاالت احتمالی در تعویض دیر هنگام روغن -
مضرات تعویض زود ، های غیر استاندارد یا توصیه نشده برای تراکتورروغن

ض روغن نکات زیست محیطی و بهداشتی در زمان تعوی، هاهنگام روغن
سعی بر آن باشد که توضیحات همراه با تصاویر و در حد ممکن . توضیح دهید

طول مدت کالس نظری پس از مقدمات شروع کالس حداکثر . کوتاه باشد
 . دقیقه مطلوب است 15

بهداشتی و زیست محیطی توجه داشته ، قبل از شروع آموزش به اصول ایمنی -
سر و صداها و ، تهویه، دما، ه نورهم چنین به شرایط محیطی از جمل. باشید

 . سایر آلودگی باید در حد مناسب باشد
ابتدا هدف از تشکیل کالس کارگاهی را به طور واضح و شفاف بیان کنید )  -

( سپس ضرورت انجام عملیات را به ....تعویض روغن و صافی روغن تراکتور
 . صورت اجمالی و گذرا تکرار نمایید

اقدام به تعویض روغن موتور و صافی آن مطابق از استادکار بخواهید که  -
در ضمن انجام فعالیت . بنماید، مراحلی که در کتاب فراگیران آمده است

شما هر جا که الزم باشد یا مورد پرسش فراگیران باشد را ، توسط استادکار
 . توضیح داده و یا خواستار تکرار آن شوید

سنجش صحرایی یا ، تعویض صافی روغن، معیارهای زمان تعویض روغن -
ها با چگونگی سنجش درستی کار بالینی فرار رسیدن زمان انجام سرویس

 . انجام شده ) عدم نشتی( را بازگو کنید
نوع روغن مناسب تراکتور را از روی دفترچه راهنمای تراکتور به فراگیران  -

 . نشان دهید
ای هویژگیقوطی یا ظرف روغن مناسب تراکتور را به فراگیران نشان دهید و  -

را با ...  مهم و کاربردی درج شده روی ظرف و هم چنین نشان استاندارد و
 . فراگیران مرور کنید

چرا  هایی باشد وتأکید داشته باشید که کاالی مصرفی باید دارای چه ویژگی -
 . ها توجه کنیمما باید به این ویژگی

کاالهای داخلی در مورد مفهوم استاندارد و ضرورت آن و نیز ضرورت مصرف  -
 . بیشتر توضیح دهید

 ایمنی و زیست، پس از آن که یك نوبت به طور کامل و با رعایت اصول فنی -
هم چنین پس از ، محیطی روغن و صافی روغن موتور را تعویض کردید

 هاینمایش چگونگی ساماندهی روغن سوخته و صافی تعویض شده از گروه
 . ار کنندکاری بخواهید عیناً این عملیات را تکر

برای صرفه جویی و نیز رعایت اصول زیست محیطی از روغن سوخته و صافی  -
 .به تکرار استفاده شود و فقط گروه آخر روغن جدید و صافی نو استفاده نماید
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اطراف پیچ ، کنترل نشتی روغن در اطراف صافی روغن، اما در هر نوبت کاری
 . انجام شود تخلیه مخزن روغن)کارتل ( با روشن کردن تراکتور

ارزیابی ، ها و پیشگیری از انحراف یا بد آموزیضمن نظارت بر کار گروه -
 . ای با فرایندی را در قالب نمون برگ فهرست وارسی انجام دهیدمرحله

  .گروه بعدی را برای انجام عملیات فراخوان کنید، پس از پایان کار هر گروه -
-یویژگ، محل صافی روغن، تلمحل پیچ کار، پس از تمام شدن کار تمام گروه -

در چندین نوع تراکتور رایج در ...  نوع روغن توصیه شده و، های اختصاصی
 . منطقه مورد بررسی قرار دهید

برای کنترل مقدار کیفیت روغن در سامانه هیدرولیك و سایر اجزای تراکتور  -
این عملیات در فرصت مناسب باید . و چگونگی تعویض آن برنامه ریزی کنید

 . نجام شودا
 . زمان و روش ارائه گزارش کار را به طور دقیق مشخص کنید -
 . پاك سازی محوطه عملیات و ساماندهی پس ماندهای کار را ناظر باشید -
 . به نظافت شخصی افراد دقت داشته باشید -
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  ای:ارزشیابي مرحله
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 نگهداری تراکتور در فصل بیکار
 

 ز انم خدا سازد آن را کلید                        خرد ره کجا گنجی آرد پدید

 
آموزش این مرحله در کالس درس نظری مجهز به بخشی از  مکان آموزش:
 امکانات نمایشی

یا واحد سمعی و بصری و بخش عمده آن در کارگاه ماشین های کشاورزی  
 . شودانجام می

 موارد پیشنهادی:
نمونه هایی از فرسایش ،...اسالید، عکس، در کالس نظری ضمن نمایش فیلم -

 ا وهرنگ، سیم ها، هاشیلنگ، هایی از تراکتور ) الستیكیا استهالك بخش
  .( در اثر قرار داشتن آن به صورت طوالنی در فضای باز به نمایش بگذارید... 

را ...  باران و، برف، باد، یخبندان، بردوت، حرارت، اثرات عوامل اقلیمی نور -
 . برای ماشین به صورت مختصر یادآور شوید

های دینی و ملی ه آموزهضرورت حفظ اموال به ویژه اموال عمومی با توجه ب -
 ،داریای فراگیران مانند امانتهای غیر حرفهبیان کنید و از این نظر مهارت

 . پرهیز از اسراف را آموزش دهید، صرفه جویی، مسئولیت پذیری
های کشاورزی واحد آموزشی به صورت کالس کارگاهی در کارگاه ماشین -

 . سیار شکل دهید
 .تراکتور در فصل بیکار را مصداق یابی کنید ابتدا محل های مناسب نگهداری

ایمنی و مشخصات فنی برای نگهداری ، محل هایی که از نظر عوامل اقلیمی
در هر نمونه یا مصداق قضاوت اولیه را به فراگیران . تراکتورها مناسب هستند

 . سپس قضاوت آنها را با استدالل رد یا قبول نمایید. واگذار نمایید
اقدامات الزم بر روی تراکتور قبل از هدایت به ، ل نگهداریپس از تعیین مح -

در این مورد هم اجازه دهید ابتدا فراگیران نوع . محل نگهداری را انجام دهید
 ،اقدام و ترتیب آنها را بر حسب انواع اقداماتی که در کتاب درسی آمده است

، نیض روغتعو، رنگ آمیزی، زنگ زدایی، ) مثال ارسال به تعمیر. بیان کنند
 .( در این مورد بحث گروهی در برابر انواع تراکتورها ترتیب دهید،...تخلیه آب

مجموعه اقدامات الزامی برای هر یك از تراکتورها ، با رفع اشتباهات احتمالی
 . را مشخص و نهایی نمایید

ابتدا نکات ایمنی و زیست محیطی در مورد هر یك از اقدامات را یادآوری  -
ین تقسیم تراکتورها ب. جام اقدامات فراگیران را گروه بندی کنیدکرده برای ان

ها تمام یا بخش بزرگی از گروه ها به ترتیبی باشد که تقریبا تمامی گروه
 . داری تراکتور در فصل بیکار را انجام دهنداقدامات ضروری برای نگه
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ران اگیبخش بزگی از اقدامات توسط فر، ایهای دورهبا توجه به انجام سرویس -
این حال حضور شما و استادکار ) در صورت وجود داشتن(  با. قابل انجام است

 . در مراحل انجام اقدامات ضروری است
ست لی، ضرورت ارسال، در مورد تراکتورهای که باید به تعمیرگاه ارسال شوند -

ان ( را با هنرجوی...  نحوه مذاکره با تعمیرکار و، چگونگی انتقال، کردن معایب
  .هنرجویان باید به تدریج با محیط واقعی کار آشنا شوند. میان بگذارید در

در مورد زنگ زدایی یا احتماال رنگ آمیزی بخش هایی از تراکتور نکات فنی  -
و اجرایی و نیز زیست محیطی را گوشزد کرد و در فرایند کار ناظر اعمال 

 . فراگیران باشید
آب ، هاصافی، هیدرولیك، ) موتورها در مورد اقداماتی مانند تعویض روغن -

رادیاتور افزودن ضد یخ بر روی بر روی برداشته های پیشین فراگیران داشته 
های استاندارد مانند ساخت کارکرد باشید و چنانچه بر حسب شاخص

زمان این گونه سرویس فرا رسیده باشد با در اختیار گذاشتن مواد ، تراکتور
بدیهی است که در ضمن . س ها را انجام دهندبخواهید که این سروی، و ابزار

 . کار مورد نظارت شما و استادکار خواهند بود
از فراگیران بخواهید که تراکتور را با رعایت ، با پایان یافتن اقدامات ضروری -

 . داری تعیین شده هدایت نماینداصول فنی و ایمنی به محل نگه

باتری و چرخ ها و اگزوز را پس از استقرار تراکتور اقدامات الزم بر روی  -
 داری وبدیهی است که این عملیات بر حسب طول مدت نگه. خوستار شوید

  .در این باره بار دیگر به فراگیر توضیح دهید. کندشرایط محل تغییر می
در مورد سایر ماشین های کشاورزی از جمله ماشین دنباله بند هم عملیات  -

 . کنیددر فصل بیکار را اجرا میآماده سازی برای نگهداری بلند مدت 
 . زمان و روش ارایه گزارش کار را به وضوح مشخص کنید -
مجموعه کارگاه و محوطه اطراف محل نگهداری ، سازی محوطه عملیاتپاك -

 . ماشین های کشاورزی را مدیریت و نظارت نمایید
به فراگیران شستشوی لباس . نظافت شخصی افراد را در نظر داشته باشید -

 . و ترسیم احتمالی آن را در صورت لزوم یادآوری کنید کار
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  ای:ارزشیابي مرحله
 اینمونه چك لیست ارزشیابی مرحله
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 ارزشیابي شايستگي رانندگي وسرويس تراکتور
 

 شرح کار:
 سرویس و نگهداری تراکتور -5 هدایت و کنترل تراکتور -6 بازدید اولیه تراکتور و راه اندازی تراکتور -1 اجزای تراکتور -1

 استاندارد عملکرد: 
ای و نگهداری تراکتور را نیز درحد کاربری های دورهاندازی، هدایت و کنترلنموده، سرویسضمن شناسایی انواع و اجزای تراکتور، آنها را راه

 انجام دهد.
 شاخص ها:

کنترل شاخص های سالمت ) باد -انواع واجزاء تراکتور و بررسی وضعیت و تجهیزات هدایت و کنترل ماشین نشان دادن
 ،محور انتقال نیرو ،)صندلی، ترمز دستی،اهرمهای دنده و اتصاالت ( و رفع نواقص و معایب احتمالی، تنظیمات ،سوخت،آّب،روغن،الستیك

حرکت در مسیرهای - روشن کردن ،کنترل عالئم هشدار دهنده ،قراردادن سوئچ در وضعیت روشن -خفه کن(  ،گاز دستی ،اهرم هیدرولیك
- متوقف کردن تراکتور در محل تعیین شده ،عبور از جوی ( هنرستان کشاورزی ،اراضی کشاورزی با عوارض،تعیین شده)جاده خاکی

 ره ای و فصل بیکاری مطابق با استانداردهادو،انتخاب مواد و ابزار استاندارد، انجام سرویس روزانه

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 انبار ،کارگاه ،اراضی و محوطه هنرستان کشاورزی ،سایت رانندگی در شرایط مختلف ،محل اجرا : محل نگهداری ماشینهای کشاورزی

 تجهیزات :انواع تراکتورهای رایج در کشور، جعبه ابزار مکانیك عمومی

 فیلتر، ضد یخ و ...(،گریس،مواد : مواد و ملزومات مصرفی در سرویس تراکتور ) انواع روغن

ها، ابها، کتتجهیزات و ابزار تشریح شده در دفترچه سرویس و نگهداری اجزای تراکتور، هنرآموز، رسانه منابع : دفترچه راهنمای تراکتورها، 
 مقاالت

 دقیقه 61 زمان :
مواد و ملزومات مصرفی در  -جعبه ابزار مکانیك عمومی -دفترچه راهنمای تراکتور -واع تراکتور چهارچرخ و دو چرخانابزار و تجهیزات: 

 سرویس

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 1حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 بررسی اجزای تراکتور 1
  1 راه اندازی تراکتور 2
  1 هدایت تراکتور 1
  1 نگهداری تراکتور سرویس و 1

 شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
رعایت مقررات رانندگی/ ایمنی:  -شایستگی های غیر فنی: جمع آوری اطالعات

جلوگیری  -/ توجهات زیست محیطی: اثرات زیست محیطی -خود فرد و دیگران 
 قادیتفکرانت -ظرافت -ریزبینی -از آلودگی محیط زیست/ نگرش: دقت در سنجش

2 

  

 * میانگین نمرات
 

 می باشد. 1حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 نمونه برداری از خاک واحد ياد گیری:
 

 های کلیدی:واژه
 های خاكتعیین ویژگی، آماده سازی خاك، آزمایش خاك، بردارینمونه

  مدت زمان آموزش:

 خالصه محتوا:
ین تعی -های نامنظم رسم کروکی زمین و اندازه گیری مساحت زمین با شکل

آماده کردن -های گوناگونمحل نمونه برداری ونمونه برداری از خاك به روش
 نمونه و ارسال به آزمایشگاه 

 مواد و امکانات مورد نیاز:، وسایل، ابزار
، ایانهسیستم کامل ر ،ویدئو پروژکتور، ایشکالس درس استاندارد با امکانات نم

اه دسترسی به انیترنت و پایگ، کتاب درسی، ماژیك برد، برد، تجیزات نمایشی
دوربین عکس برداری و فیلم ، علمی و ترویجی منابع، های اطالعات تخصصی

 ،میخ چوبی، ژالن، متری نواری 51متر ، تجهیزات نوشت افزاری. برداری
الی خ تو اوگر، ای مته اوگر، بیلچه و بیل، دستکش ف تجهیزات ایمنی فردی

، دهسرگشا شیشه یا و ییامقو یاجعبه و خشك و تمیز پالستیکی کیسه
تجهیزات ایمنی ، گچ، زیر انداز، نمونه برداریسطل ، ب نمونه خاكبرچس
 زاویه یاب، فردی

 اهداف عملکردی
 اهمیت کروکی زمین را برای نمونه برداری تشریح نماید . 
 کروکی زمین را رسم کند . 
 گیری کندهای نامنظم اندازهابعاد و مساحت زمین را در شکل . 
 دهای نمونه برداری از خاك را تشریح نمایاهمیت ویژگی . 
 محل نمونه برداری را تعیین و آماده کند . 
 های نمونه برداری از خاك را تشریح نمایدروش . 
 های گوناگون از خاك نمونه برداری نمایدبه روش . 
 برای حفظ محیط زیست ارزش قائل شود . 
 نمونه نهایی خاك را تهیه جهت ارسال به آزمایشگاه بسته بندی نماید.  
 را با توجه به نمونه خاك انجام دهدهای کارشناسی توصیه . 
 در ضمن نمونه برداری از خاك اصول ایمنی و بهداشتی را بکار بندد . 
 ورزی وهای علمی در تأثیر مثبت نمونه برداری برای خاكایمان به یافته 

 اصالح خاك
 های خاك برای ارسال به آزمایشگاه را شرح چگونگی آماده کردن نمونه

 . دهد
  

 نظری 16 عملی 16 ساعت 61جمع: 
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 بندی پیشنهادی واحد یادگیری نمونه برداری خاکبودجه 
 

 عنوان و موضوع جلسه پودمان 

 درس
 هایفعالیت اهداف عملکردی

 تکمیلی

ك
نمونه بردار خا

 

تعیین مشخصات - هشتم
 زمین

تعیین محل  -
 نمونه برداری

 اندازه گیری ابعاد و مساحت-
 رسم کروکی -
 ایارزشیابی مرحله -
 تعیین محل نمونه برداری -

 

برداشت نمونه  - نهم
 خاك

آماده سازی  -
 نمونه

های نمونه برداری به روش -
 گوناگون از خاك

های خاك آماده کردن نمونه -
 برای ارسال به آزمایشگاه

 

ارزشیابی پایانی از شایستگی  - ارزشیابی دهم
 نمونه برداری از خاك

 

 
 مقدمات تدریس

توان به صورت یك روش اکوسیستم برای کشاورزی را می کشاورزی پایدار
توانند باعث آسیب طوالنی مدت در خاك شوند عملکردهایی که می. درك کرد

شود( و آبیاری کشت و زرع بیش از اندازه )که به فرسایش منجر می انندم
های آزمایش. شود(کشی مناسب )که به نمك سازی خاك منجر میبدون زه

عملکردهای مختلف  گیکه چگونهترین اطالعات را در مورد اینطوالنی مدت ب
ر در اختیا راپذیری الزم و ضروری هستند  های خاك که برای پایداربر ویژگی

، کنندکه کشاورزان محصوالت را پرورش و برداشت میزمانی. دهدما قرار می
ن مواد و حذف ای کاهشزمین از . برنداز بین می را بعضی از مواد مغذی خاك

شوند یا محصوالت کاهش بیند و یا غیرقابل استفاده میمغذی آسیب می
 . است خاكو بهسازی کشاورزی پایدار بازسازی یکی از اهداف مهم در. یابندمی
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 آزمون خاک مزرعه
 آغاز هر کار با یاد و نام پروردگار

 یافت ازو آرام مینز جنبش فلک                          هب انم آنکه هستی انم ازو یافت

 کالس درس نظری با امکانات نمایش یا واحد سمعی و بصری مکان آموزش:
 موارد پیشنهادی:

مفهوم آزمون خاك تفهیم ، پس از مقدمات کالس مطابق طرح درس روزانه -
 زیست، ذکر مختصری از تاریخچه و ضرورت انجام کار با توجیه علمی. گردد

 . انگیزه فراگیران را در پی داشته باشد تواندمحیطی و اقتصادی می
ارقام و آماری از مصرف معمول کود توسط زارعین داده و ، درصورت امکان -

جازه ا. های مبتنی بر پاسخ آزمایش مقایسه کنیدآن را با چند نمونه توصیه
دهید کالس اطالعات دوگروه )مصرف خود سرانه و مصرف مطابق به آزمون 

 . گیری نمایندتحلیل کرده و خود نتیجهخاك( را تجزیه و 
مختصری در مورد معضالت زیست محیطی و ، درپایان گفتگوی کالسی -

 توانیددر این مورد می. ارایه مطلب کنید، بهداشتی مصرف بی رویه کودها
معین  ،موضوع تحقیق تا حد ممکن کوچك. تحقیقی به فراگیران واگذار کنید

  .منابع تحقیق را معرفی نمائید. وع کود باشدبه یك عامل مانند یك ن و محدود
 ذخیره و جذب یك، توزیع، تصاویر یا ترجیحا انیمیشنی از چگونگی حرکت -

عنصر غذایی ترجیحاً نیتروژن را نمایش دهید و سیر حرکت در خاك و 
جریان آب و اثرات بعدی از جمله ذخیره مازاد در مواد غذایی را پیگیری 

 . نمائید
در مورد مراحلی که توسط فراگیران . اك را نمایش دهیدمراحل آزمون خ -

توضیح مختصری ارائه ، برای ایجاد انگیزه و نگرش مثبت، شودانجام نمی
 . نمائید

ترتیب ، در صورت وجود آزمایشگاه تجزیه خاك در نزدیك واحد آموزشی -
 . تواند مفید باشددادن یك بازدید علمی می

-الزم نیست تمام داده. خاك را نشان دهیدنمونه ای از برگه نتیجه آزمایش  -
اما در حد کشش کالس برخی از عناوین . های آن را تشریح و توضیح دهید

 . آزمایش را تشریح نمایید
ن در صورتی که چنی. توصیه کود براساس برگ آزمایش را به نمایش بگذارید -

ه دمربوط به مناطق دیگر استفا از منابع آرشیوی حتی، اطالعاتی نداشتید
 . کنید

مختصری ، سعی کنید برای هر گام. مراحل نمونه برداری را نمایش دهید -
. توضیح دهید و توضیحات کامل را به زمان انجام آن مرحله موکول کنید

 . مطلوب آن است که هر مرحله همراه با تصویر باشد
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 رسم کروکی برای نمونه برداری
 مروری بر دانسته ها

 
بقیه زمان  دقیقه اول زمان تدریس را در کالس و 61حدود  مکان آموزش:

 تدریس در مزرعه
شناخت دقیق زمین زراعی برحسب  در نمونه برداری از خاك مهم ترین محور

رسم کروکی زمین که . می باشد تهیه نمونه خاك واقعینقاط مختلف جهت 
های متفات و تعیین های مختلف زمین با ویژگیزراعی برای تفکیك قسمت

 . ازاهمیت خاصی برخورداراستمونه برداری محل ن
 موارد پیشنهادی: 

ست سعی کنید لی. اقدامات اجرایی برای عملیات نمونه برداری را لیست کنید -
فرعی و جزئی باشد تا فراگیران درك درست و ، شما شامل عناوین اصلی
خود را مقید و متعهد به انجام دقیق . داشته باشند، جامعی از شمای کلی کار

 . و قاعده مند مراحل بدانید
اگر نقشه مربوط به واحد . هایی از نقشه مزارع کشاورزی را نمایش دهیدنمونه -

صورت از منابع آرشیوی حتی مربوط بهتراست اما در غیر این، آموزشی باشد
 . توانید استفاده کنیدها میبه سایر استان

در مورد . بدهیدنقشه برداری و نقشه خوانی ، توضیح کلی در مورد نقشه -
ح توضی، مقیاس و چگونگی تبدیل آن به واحدهای رایج درسیستم متریك

تمرینات بیشتر را به کار در خانه . داده و چند نمونه تمرین داشته باشید
 . محول کنید

استفاده از نقشه برای تفکیك زمین یك مزرعه بزرگ ، هر چند اولویت نخست -
که اغلب چنین اما به لحاظ آن. ستبه قطعات نسبتاً مشابه یا یکنواخت ا

، هایی موجود نیستند و رسم کروکی و استفاده از آن عمومیت داردنقشه
 آموزش، موضوع نقشه را تا حد آشنایی و رسم کروکی را تا حد اجرای مستقل

 . دهید
چند نمونه . در مورد مفهوم و کاربرد کروکی توضیح مختصری ارائه نمائید -

و چگونگی رسم کروکی مطابق فعالیت پیش بینی کروکی را نمایش داده 
هر مزرعه را به یك ، برای رسم کروکی. شده در کتاب به مورد اجرا بگذارید

 . نظارت و هدایت نمایید ،کارگروه واگذار نموده و اقدام به وارسی
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مورد ارزیابی قرار داده و ، عملکرد کارگروها را در رسم اولیه و نهایی کروکی -
دیهی ب. ارزشیابی کنید، را در قالب نمون برگ فهرست وارسی فرآیند عملیات

 تر بودند با تشویقهایی که دارای کروکی دقیقگروه، است که در این وارسی
ملزم به تکرار کار تا رسیدن به ، هایی که از دقت کافی برخوردار نبودندو آن

 . حد مطلوب نمائید
شکل هندسی ساده و  در تبدیل کروکی اراضی دارای شکل چند وجهی به -

ی مثلث بند"فراگیران را با ، مشخص از جمله به شکل مثلث و به طور کلی
 . آشنا کنید" اراضی

ترین یا محاسبه مساحت مثلث به روش استفاده از طول اضالع که معمولی -
را به فراگیران ، ترین روش محاسبه مساحت با امکانات صحرایی استرایج

 . آموزش دهید
ساحت چند قطعه زمین را از روی اندازه اضالع مثلث در روی اجازه دهید م -

ها انجام دهند و شما ناظر به اجرای عملیات کروکی و روی زمین را کارگروه
 . ها باشیدو وارسی عملکرد آن در قالب نمون برگ

ها و بدست آوردن مساحت کلی زمین چگونگی جمع کردن مساحت مثلث -
 . را آموزش دهید

های خود را در گزارش ها و آموختهیافته، واهید کلیه مشاهداتاز فراگیرا بخ -
س عک، کارگروهی ثبت و هر مورد آن را مستند به اسناد مانند نمونه کروکی

 . نمایند...  و
زمان و روش ارائه گزارش و تحقیقات را به طور دقیق برای فراگیران معین  -

 . نمائید
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  ای:ارزشیابي مرحله
 وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملینمون برگ فهرست 
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 زمان و شرايط نمونه برداری
 مروری بر دانسته ها

وند  وخاک آب از آدم آور پدید                                   پاک دادار هب انم خدا

 در اراضی کشاورزی مکان آموزش:
 موارد پیشنهادی:

هنر جویان با تعیین گاورو بودن زمین و نمونه برداری از خاك را در کتاب  -
  .برای اطالع بیشتر به آن کتاب مراجعه کنند. اندخاك و گیاه آموخته، آب

رلبطه زمان نمونه برداری با اوگر را در وضعیت و شرایط مختلف رطوبتی  -
 . خاك را به بحث و گفتگو بگذارید

کارگروه ها شرایط و زمان برداشت نمونه را بطور اجازه دهید هر یك از  -
 . وارسی کنند، مستقل

 
 تعیین محل نمونه برداری از خاکتفکیك اراضی و 

 

دقیقه در کالس درس نظری با امکانات  61بخش اولیه حدود  مکان آموزش:
 نمایشی یا سمعی و بصری و بخش بعدی کالس در اراضی کشاورزی 

 موارد پیشنهادی:
ضرورت تفکیك ، حل آغازین کالس متناسب با طرح درس روزانهپس از مرا -

ن تر یا حتی زمیو تمایز یك زمین بزرگ غیر یکنواخت به قطعات یکنواخت
به قطعات کوچك تر را یاد آور شده و فراگیران ، خیلی بزرگ نسبتاً یکنواخت

 . را به اهمیت موضوع واقف نمائید
لیست ، ی را روی برد کالسمعیارهای قطعه بندی یا اساس تفکیك اراض -

ر ب. بحث گروهی را مدیریت کنید، های لیستدر مورد هریك از ردیف. کنید
 . ها ردیفی به لیست اضافه یا از آن حذف گردداساس نتایج بحث

-  
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رش نوع و و، جهت بررسی سوابق یا پیشینه زمین از جنبه زراعی )مصرف کود -
ه گزارش زمان ارائ. تعیین کنید هاکشت قبلی( تکلیفی برای یکی از کارگروه

در مورد نقش عوامل زراعی و غیر زراعی در . کار این گروه را مشخص نمایید
 . مختصری توضیح دهید، تفکیك قطعات و تعیین محل نمونه برداری

اجازه دهید که عملیات ، براساس معیارهای علمی و فنی تشریح شده در کتاب -
ها به طور مستقل از گروه دیگر انجام توسط هر یك از کارگروه تفکیك اراضی

 از فراگیران بخواهید قطعه. ثبت وقایع و تدوین گزارش را یادآوری کنید. شود
علت یا علل تمایز آن ، بندی را در کروکی نمایش دهند و در داخل هر قطعه

 . قطعه با قطعات دیگر را بنویسند
رسی را داشته نظارت و وا، شما نقش هدایت، هادرضمن فعالیت کارگروه -

 ،باشید ضمن آنکه ارزشیابی فرایندی را در قالب نمونه برگ فهرست وارسی
 . دهیدانجام می

ورت در هر ص. توانید نقشه تفکیکی آن را بپذیرید یا رد نمائیددرنهایت می -
-ارگروهبه ک. دلیل رد و قبول خود را به طور دقیق برای فراگیران تشریح کنید

شده است فرصت دهید که نسبت به بازنگری و اصالح  ها ردهایی که نقشه آن
 . کروکی تفکیکی خود اقدام نمایند

، ایدمفهوم انواع الگوهای نمونه برداری را که در کالس نظری تفهیم کرده -
ها با توجه به شکل زمین مجدداً یادآور شده و اجازه دهید هر یك از کارگروه

. یدها را بررسی کنپیشنهاد گروه. الگوی مناسب را پیشنهاد دهند، اختصاصی
دالیل را به صورت واضح و قابل فهم برای فراگیران ، چنانچه قابل قبول نبود

از گروه بخواهید الگوی خود را با این توضیحات تغییر داده یا . بازگو کنید
 . اصالح کنند

لنی ها عسعی کنید تشویق. الگوهای دقیق یا برتر را مورد تشویق قرار دهید -
که علت تشویق برای همگان واضح و مشخص در عین این. نگیزشی باشدو ا

 . باشد

 
ه ها دارای نقشاین درس همه گروهبه ترتیبی برنامه ریزی کنید که در پایان  -

 .تفکیکی و در داخل نقشه تفکیکی دارای الگوی مناسب نمونه برداری باشند
 . ها دقیقاً بر اساس الگوها خواهد بودبدیهی است که برداشت نمونه

زمان و روش ارائه گزارش کار و تحقیقات را به طور دقیق برای فراگیران  -
 . مشخص کنید

  

هرگز مرخصی دادن یا پاك کردن غیبت را به عنوان جایزه یا تشویقی 
 انتخاب نکنید. بلکه جایزه شما، فرصت بیشتر و بهتر برای انجام کار باشد.

 توجه کنید
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 نمونه برداری از خاک
 

یی هک خاک آفرید  کزان خاک انسان پاک افرید   هب انم خدا

 
 مروری بر دانسته ها:

هکتاری تهیّه  15 هر نمونه آزمایشگاهی حداکثر از یك مساحت یکنواخت
برای مساحت های بیشتر به همان نسبت تعداد نمونه های زیادتری . میشود

عمق نمونه برداری بستگی به نوع محصول دارد و در . مورد لزوم خواهد بود
برای احداث مزارع . محصوالت صیفی و شتوی برابر عمق شخم خواهد بود

 61 - 61، سانتیمتری 1- 61نمونه از هر یك از قطعات ) 6الی  1یونجه 
مروبوطه به هر نمونه های . سانتیمتری ( ضروری است 61 - 11سانتیمتری و

قبل از اقدام به نمونه  .جداگانه به آزمایشگاه ارسال نمودطبقه را بایستی 
، و همچنین ابزار ها برداری باید کامال اطمینان حاصل نمود که سطح خاك

اید توجه ب. دنی و یا بقایای گیاهی نباشآغشته به کود های حیوانی و یا شیمیای
داشت که کوچك ترین ذره کودی که در نمونه باشد نتیجه تجزیه را کامال 

 . مغشوش خواهد نمود
 .از زمینی که قبال کود خورده باشد بایستی بطور جداگانه نمونه برداری نمود

ده پوسی های قدیمی و ضمنا از برداشت نمونه از قطعاتی نظیر راه آبها و توده
 . کاه وکناره دیوار و یا پرچین ها و از این قبیل باید خودداری شود

در مواقعی که زمین خیلی مرطوب است باید از نمونه گیری اجتناب نمود 
نمونه برداری از خاکهای خیلی خشك نیز به واسطه . )مگر در موارد استثنایی(

ه اری زمین باید ببنابراین در موقع نمونه برد. سفت بودن زمین مشکل است
بهترین موقع نمونه برداری وقتی است که . اندازه کافی رطوبت داشته باشد

 . زمین گاو رو باشد
دقیقه اول را در کالس نظری با امکانات نمایشی  61حداکثر  مکان آموزش:

 . یا واحد سمعی و بصری و بقیه مدت کالس را در مزرعه ادامه دهید
 موارد پیشنهادی:

مفهوم نمونه برداری ، ات آغازین کالس طبق طرح درس روزانهپس از مقدم -
شرایط و زمان نمونه برداری را توضیح دهید و عوامل مؤثر . را تشریح کنید
نظر ، کالس را آزاد بگذارید که در مورد هریك از شرایط. را لیست کنید

پس از تجزیه و تحلیل نظرات نسبت به اصالح و نهایی کردن ردیف . بدهند
پذیرش و رد نظرات باید به طور دقیق و قابل فهم . لیست اقدام نماییدهای 

 . برای فراگیران باشد
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های هریك از نمونه ویژگی. انواع نمونه خاك ها را در برد کالس لیست کنید -
سعی کنید معایب و محاسن هریك از نمونه ها را از . ها را تشریح کنید

 . گفتگوهای کالسی استخراج کنید
ید که شما از چه نوع نمونه ای استفاده می کنید و چرا؟ کاربرد توضیح ده -

 . سایر نمونه ها را در حد کشش کالس توضیح دهید
از تصاویر مناسب استفاده کرده و به موقع ، تاحد امکان و هماهنگ با بیان -

ها عالوه چگونه کاربرد آن، در مورد ابزار و وسایل نمونه برداری. نمایش دهید
 . بسیار مفید خواهد بود، نمایش فیلم یا انیمیشن، بر تصاویر

به فراگیران گردآوری اطالعات . ادامه کالس را در قطعات فراگیران پی بگیرید -
 . و تهیه گزارش را گوشزد کنید

ها شرایط و زمان برداشت نمونه را بطور اجازه دهید هر یك از کارگروه -
 . و قضاوت کنیدپیشنهاد فراگیران را بررسی . وارسی کنند، مستقل

ضمن . اجازه دهید برخی از شرایط از جمله گاو رو بودن زمین را بیازمایند -
فرایند عملیات را در قالب نمون برگ های فهرست  وارسی، هدایت و نظارت

 . ثبت کنید، وارسی
، اگر زمان و شرایط نمونه برداری حتی با مختصری اغماض فراهم نبود -

به عقب بیاندازید یا اینکه با رعایت نکات  عملیات را تا فراهم شدن شرایط
نهایت سعی براین باشد . محل دیگری را برای ادامه کار انتخاب کنید، فنی

 . که بد آموزی اتفاق نیافتد
خود یا استادکار شما اقدام ، ابتدا با استفاده از هر یك از وسایل نمونه برداری -

ه آماده کردن محل نمون، بزاربه برداشت نمونه نمایید تا فراگیران با کاربرد ا
برداری و روش برداشت نمونه به طور عینی آشنا شوند سپس اجازه دهید 

پس از تایید . هریك از گروه ها حداقل یك نمونه فرضی را برداشت نمایند
اجازه دهید عملیات برداشت در سطح قطعات ، درستی کار هریك از گروه ها

 . طبق کروکی ترسیمی انجام شود
 

 
 

فراگیران را توجیه کنید که دقیقاً برابر الگوی تعیین شده حرکت کرده و  -
در صورتی که محل یك نمونه با شرایط خاص مواجه . نمونه برداری نمایند

 . روش برون رفت از آن را آموزش دهید، گردید
شما نقش هدایت و نظارت را داشته و ضمن ، درضمن فعالیت فراگیران -

سنجش فرایندی را در قالب نمون برگ های فهرست وارسی انجام ، وارسی

مراحل نمونه برداری همانند آنچه در کتاب آمده است باشد تا اهداف 
آموزشی بهتر محقق گردد. بدیهی است که این موضوع مقایرتی با 

توان های نوآورانه را میمرجعیت معلم و ابتکارات خالقانه ندارد. روش
 ردای به اعتبار منبع آموزشی وابصورت فوق برنامه اجرا کرد تا لطمه

 نیاید.

 تذکر
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در این مرحله به صورت تصادفی تعدادی از چاله های نمونه برداری را . دهید
وضعیت دیواره ، عمق نمونه برداری، ازنظر پیرایش سطح محل نمونه برداری

به ، در صورت لزوم. مورد وارسی قرار گیرد....به جهت یکنواختی برداشت
 . ثبت و ضبط گردد، ارگروه تذکر داده شود و در کار پوشه گروهک

همچنین تعداد . ها را با الگوی انتخابی مطابقت دهیدمسیر حرکت کارگروه -
-وچكک. ها را با تعداد مشخص شده در نقشه تفکیکی مقایسه نمائیدنمونه

ه عنوان بگیرید بلکه ترین اشتباه یا انحرافی از تعهدات را نه تنها نادیده نمی
 .کژی و بد اخالقی در نظر گرفته و با کارگروه خاطی قاطعانه برخورد کنید

ابتدا  ،در برخورد با این افراد. فراگیران باید به اخالق حرفه ای پایبند باشند
، پس از قانع شدن. را به طور دقیق تشریح و تفهیم کنیدآنها خطا یا انحراف 

جریمه فراگیران باید نقش . ال کنیدتنبیه یا جریمه در نظر گرفته را اعم
 ،چند مرتبه شناکردن، مانند چند دور دویدن دور زمین. آموزش داشته باشد

در هر مورد شرایط اعمال تنبیه را در نظر ...  تمیز کردن محوطه هنرستان
  ... گرفته به عنوان مثال نداشتن نارسایی قلبی برای فعالیت ورزشی

اجازه دهید اقدام به آماده ، های برداشتیمونهپس از تایید کیفیت و کمیت ن -
سازی نمونه نهایی برای ارسال به آزمایشگاه به ترتیبی که در کتاب درسی 

فراگیران را در انجام مراحل به خوبی هدایت کرده و . نمایند، آمده است
 ارزیابی فرایندی یا مرحله ای، در ضمن فعالیت. نظارت نمائیدآنها برفعالیت 
 . های فهرست وارسی انجام دهیدر قالب نمون برگخود را د

 .اجازه دهید بر چسب و مشخصات اولیه به صورت دست نویس استفاده شود -
ها را تشویق کنید که فرم را با نماد هنرستان به صورت می توانید سرگروه

 . تایپ شده تهیه و الصاق کنند
شده در فعالیت نمونه های ایجاد چاله، پیگیری نمائید که پس از پایان کار -

ابزارها را تمیز کرده و تحویل . پرشود، برداری به طور کامل توسط هرگروه
 . دهند

د مانن. چگونگی ارسال نمونه به آزمایشگاه قرار دهید انیجر در را رانیفراگ -
فهرست بهای  ،موارد درخواست شده از آزمایشگاه، چگونه نوشتن نامه اداری

 ،...زمان پاسخگویی، گاهمحل آزمایش، انجام آزمایش
 به خاطر داشته باشید که: 

به عبارت دیگر از آن . جواب آزمایش را حتما به روئیت فراگیران برسانید -
 . تصویر و اسالید تهیه کرده و اجزای آن را در کالس به نمایش بگذارید

  .زمان و روش ارایه گزارش کار را به طور دقیق برای فراگیران مشخص کنید -
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سازی نمونه خاک برای ارسال به اهمیت آماده
 آزمايشگاه

یی هک ربذات وی  یپ  عقل ربد رهگز است محال                               هب انم خدا

 مروری بر دانسته ها
قبل از فرستادن نمونه به آزمایشگاه باید آن را در هوای آزاد پخش نموده تا 

 .برای خشك کردن خاك مطلقاً نبایستی از حرارت استفاده شود. خشك شود
ا یپالستیکی غیرآن را در داخل یك کیسه ، پس از خشك کردن نمونه خاك

دیگری در خارج ظرف که  یکی در داخل وریخته و با نصب دو اتیکت پاکت 
عمق نمونه برداری ، محل نمونه برداری، مشخّصات خاك از قبیل شماره نمونه

  .و تاریخ برداشت در روی آنها یادداشت شده باشد به آزمایشگاه ارسال نمایند
برگ مشخّصات مخصوص آن نیز بایستی بطور کامل و ، همراه هر نمونه خاك
این برگ غیر از اتیکت هایی است که به نمونه . ال شوددقیق پر شده و ارس

این برگه ها را می توان از مرکز تحقیقات کشاورزی . های خاك زده می شود
 . دریافت نمودها یا آزمایشگاه

دقیقه اول را در کالس نظری با امکانات نمایشی یا  61مکان آموزش: حداکثر 
 . زرعه ادامه دهیددر م واحد سمعی و بصری و بقیه مدت کالس را

 موارد پیشنهادی:
روش آماده سازی ، پس از مقدمات آغازین کالس طبق طرح درس روزانه -

کالس را آزاد بگذارید . نمونه خاك برای ارسال به آزمایشگاه را لیست کنید
پس از تجزیه و تحلیل نظرات . نظر بدهند، که در مورد علت هریك از موارد
د پذیرش و ر. های لیست اقدام نماییدردیف نسبت به اصالح و نهایی کردن

 . نظرات باید به طور دقیق و قابل فهم برای فراگیران باشد
های هریك از نمونه ویژگی. انواع نمونه خاك ها را در برد کالس لیست کنید -

سعی کنید معایب و محاسن هریك از نمونه ها را از . ها را تشریح کنید
  .گفتگوهای کالسی استخراج کنید

های خاص دالیل نگهداری نمونه در جای خنك و یا انتخاب کیسه یا پاکت -
 . را در حد کشش کالس توضیح دهید

اده اقدام به آم. اندهایی را که قبالً تهیه کردهبه فراگیران اجازه دهید که نمونه -
در صورت امکان ارسال به آزمایشگاه و پیگیری گرفتن نتیجه . سازیز نمایند

 . امر آموزش بسیار مفید باشدتواند در می
 . به فراگیران گردآوری اطالعات و تهیه گزارش را گوشزد کنید  -
ای بهترین فرصت برای رفع نواقص آموزش و همچنین ارزشیابی مرحله -

 . افزایش مهارت هنرجویان است
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 نمونه برداری از خاکارزشیابي شايستگي 
 

 شرح کار:
 آزمایشگاهآماده سازی نمونه برای ارسال به  -6نمونه برداری  -6تفکیك اراضی برای نمونه برداری)قطعه بندی(  -1رسم کروکی  -1

 استاندارد عملکرد: 
اگر یا سیلندر انجام و حدود و  شایستگی بتواند تمام مراحل نمونه برداری زمین زراعی را با استفاده از بیل و هنر جو پس از کسب این

 و نمونه نهایی را تهیه نماید مساحت زمین را تعیین
 شاخص ها:

 اندزه گیری، مساحت یابی، ترسیم کروکی

 محاسبه،مقایسه با جداول و استانداردها

 برداشت نمونه بر حسب استانداردها 

 اختالط،برداشت نمونه نهایی،ثبت مشخصات، ارسال به آزمایشگاه، اخذ توصیه های کارشتناسی و اجرای آن

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 محل اجرا : زمین زراعی، آزمایشگاه زراعت

 زاویه یاب،، ترازو -متر -بیلتجهیزات : اوگر، 

 ملزومات : کیسه های تیره رنگ، نوشت افزار و برچسب

 منابع : جداول و استانداردها منابع و اطالعات معتبر

 دقیقه 61زمان : 
–زاویه یاب معمولی  - متری 51متر  -سانتیمتر 61و طول  6میخ چوبی به قطر  -بیل معمولی -اوگر خاك شناسی ابزار و تجهیزات:

 وسیله نقلیه،امکانات نوشت افزاری،ترازو -های تیره رنگ کیسه

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 1حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 رسم کروکی 1
  1 قطعه بندی زمین 2
  1 نمونه برداری 1
  1 آماده سازی نمونه برای ارسال به آزمایشگاه 1

 بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:شایستگی های غیرفنی، ایمنی، 
مدیریت زمان/  -تجهیزات مدیریت مواد -شایستگی های غیر فنی: درستکاری

ایمنی و بهداشت: خود فرد )رعایت نکات بهداشتی و اصول ایمنی هنگام کار با مواد 
 -پرهیز از هدر دادن منابع -شیمیایی(/ توجهات زیست محیطی: ساماندهی بقایا

پرهیز از مصرف بی رویه مواد شیمیایی/ نگرش: دقت  -آب و خاكکاهش آلودگی 
 توسعه شایستگی و دانش -تفکر خالق -در سنجش

2 

  

 * میانگین نمرات
 

 می باشد. 1حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 زی زمین قبـل از شخمساآماده واحد يادگیری:
 

 های کلیدی:واژه
 آماده سازی خاك، آوری ناخالصی زمینجمع، عوارض زمین

  مدت زمان آموزش:
 

 خالصه محتوا:
رفع  -آبیاری-ضرورت آماده کردن زمین قبل از شخم -گاورو بودن زمین
اصالح خاك و کود  -ساماندهی بقایای گیاهی سال قبل -هاعوارض و ناخالصی

  دهی
 مواد و امکانات مورد نیاز:، وسایل، ابزار

 کالس درس -زمین زراعی 
آب  - بیل -کود پوسیده دامی  -وایت برد -ویدئوپرژکتور -سامانه کامل رایانه 

 -سكدی -کودپاشی دامی -تریلر -تیغه پشت تراکتوری -تراکتور -کشاورزی
 فرغون -کیسه -بیل -کود دامی پوسیده

 
 هداف عملکردیا
 اهمیت آماده کردن زمین برای عملیات شخم را توضیح دهد . 
 ضرورت نیاز به آبیاری را تشخیص دهد . 
 قبل از شخم آبیاری زمین را انجام دهد . 
 های قبلی انتخاب های مناسب برای رفع عوارض و ناخالصیابزار و ماشین

 . تشخیص دهد
 یا همکاری  درك اهمیت مشارکت 
 های مختلف را شرح دهداصالح خاكهای روش . 
 پخش کود دامی و یا مواد الزم جهت اصالح خاك را انجام دهد . 
 درك اهمیت زمان بندی در انجام وظایف و کارها 

 های آیندهحفظ امانت الهی برای نسل 
 نکات ایمنی و بهداشت فردی در آماده کردن خاك را رعایت کند . 
  را یکدست نمایدعوارض کشت قبلی را برطرف و زمین . 
 بقایای گیاهی کشت قبلی را خرد یا حذف کند . 

  

 نظری 4 عملی 12 ساعت 25جمع: 
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 بودجه بندی پیشنهادی واحد آماده سازی زمین قبل از شخم
 

 جلسه پودمان
 و موضوع

 درس عنوان
 اهداف عملکردی

 هایفعالیت

 تکمیلی

ك
نمونه بردار خا

 

 یازدهم
آوری جمع

 هاناخالصی
 رفع عوارض

روی های آوری ناخالصیجمع -
 زمین

 ایارزشیابی مرحله -
رفع عوارض ناشی از کشت  -

 قبلی
 ایارزشیابی مرحله -

 

 آبیاری دوازدهم
 آبیاری زمین-
 ایارزشیابی مرحله -

 

 سیزدهم
 پخش کود

 

پخش کود دامی با کودپاش -
 دامی یا تریلر

 عمل آوری کود دامی-
 ایارزشیابی مرحله -

 

 ارزشیابی چهاردهم
 پایانی از شایستگیارزشیابی  -

 آماده سازی زمین قبل از شخم
 

  
 بیشتر: برای مطاله
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 اهمیت آماده سازی زمین قبل از شخم

 نسانا اینگوهن آفرید ازخاک هک                       هب انم آن خد ای پاک سبحان

دقیقه اول در کالس نظری با امکانات نمایشی و  61حدود  مکان آموزش:
 در سطح مزارع ادامه آن

 موارد پیشنهادی:
نقش و اهمیت خاك را از ، پس از اقدامات اولیه متناسب با طرح درس روزانه -

سعی کنید لیستی از نقش و اهمیت خاك . جنبه های مختلف تشریح نمائید
در اضافه کردن ردیف های لیست از گفتگوی فراگیران . در برد یادداشت کنید

مدیریت گفتگوها به ترتیبی باشد که به طور غیر ارایه مطلب و . استفاده کنید
که  راهنمایی کنید. مستقیم فراگیران به نعمات الهی از جمله خاك پی ببرند

چگونه با استفاده از نرم افزارهای موجود می توانند آیات مربوط به خاك را 
در قرآن عظیم پیدا کنند و ترجمه و تفاسیر این آیات را از منابع معنبر 

در پرورش معنوی فراگیران و ایجاد روحیه . ج و مورد بحث قرار دهنداستخرا
 . کوشا باشید، خدا محوری آن ها

توضیحاتی ارایه ، قبل از خاك ورزی اتیعملدر مورد ضرورت انجام برخی  -
عناوین عملیات قبل از خاك ورزی را در برد ، درضمن ارایه توضیحات. نمائید

عملیات را فراگیران از بین مباحث صورت اجازه دهید نام . کالس نوشته شود
 . گرفته استخراج و اعالم نمایند

انوع ناخالصی های احتمالی روی زمین زراعی را از فراگیران بپرسید و در برد  -
ران با تعامل با فراگی. به تدریج لیست اسامی را کامل کنید. یادداشت کنید

 . منشاء این ناخالصی ها را پیگیری نمائید
سایر ، یك نمونه از مشکالت ناخالصی ها در زمین های کشاورزی با ارایه -

و در برد کالس درج  مشکالت را با تعامل فراگیران در بحث گروهی استخراج
الصی در پایان این مبحث )ناخ. لیست را کامل کنید، کنید با گفتگوی بیشتر

 . موضوع را جمع بندی نمایید، ضمن نمایش انواع ناخالصی ها، ها(

در لیست کردن . م عارضه یا عوارض سطح زمین زراعی را تشریح کنیدمفهو -
تخیالت یا تصورات ، تجربیات، از مشاهدات، انواع عوارض و مشکالت آن

 . فراگیران استفاده کنید
توصیه اکید ما . اجازه دهید گفتگوها به سمت ضرورت رفع عوارض پیش رود -

یان این در پا. است، بودن سخنران گانهی از زیپرهو  تعامل پیوسته با فراگیران
 . بحث ها را جمع بندی نمائید، مبحث ضمن نمایش انواع عوارض

توضیحی در مورد نقش مواد آلی در خاك و تاثیر عملیات خاك ورزی در  -
به ترتیبی که فراگیران به ضرورت مصرف . بلند مدت بر روی خاك ارائه نمائید

از آن بخواهید تا چرایی مصرف  .کودهای آلی از جمله کود دامی پی ببرند
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ر د، کودهای آلی را بازگو نمایند و شما گفته های آن را با اصالحات احتمالی
 . برد لیست کنید

به فراگیران تحقیقی واگذار نمائید تا وضعیت مصرف کودهای آلی یا به طور  -
بررسی ، ترویجی -کود دامی را در منطقه خود و منابع علمی ، مشخص تر

 فواصل زمانی، روش مصرف، مقدار مصرف، نوع کود، مان مصرفز. نمایند
و هر چیزی که الزم می  ،،.... .قیمت کود، )هرچند سال یك بار( کود مصرف

 . دقیقاً برای فراگیران یا کارگروه ها مشخص کنید، دانید
  .ها از دو منبع فوق نمائیدفراگیران را وادار به مقایسه و تحلیل یافته، در ادامه -
اجازه . یادآوری گردد، موضوع گاو رو بودن و ضرورت آن را برای اجرای شخم -

، در سه ستون )محاسن گاو رو بودن، دهید محاسن ضمن اصالحات احتمالی
معایب رطوبت بیش از حد گاو رو( نظرات ، معایب رطوبت کمتر از گاورو

ری را ثزمینه نقد و تحلیل حداک، با مدیریت مباحث. فراگیران را لیست کنید
تالش کنید که فرزندان این مرز و بوم تفکر . برای فراگیران فراهم نمائید

  .انتقادی داشته باشند و روز به روز از پیروی کور کورانه فاصله بگیرند

 های سطح زمین رفع ناخالصی
 مزرعة دارای ناخالصی مکان آموزش:

 موارد پیشنهادی:
کار را به طور دقیق . مائیدگروه های تشکیل شده پیشین را سازماندهی ن -

توجیه نمائید به عبارت دیگر تمام ناخالصی های احتمالی زمین زراعی یك 
وسایل  .پوشیدن لباس کار و دستکش را الزامی نمائید، بار دیگر یادآوری کنید

 . و امکانات را در اختیار سرگروه ها قرار دهید
به فراگیران  محل انباشت زباله های جمع آوری شده را مشخص کرده و -

به طور خالصه فراگیران باید به طور دقیق بدانند که چه کار . معرفی کنید
 . هایی را و چگونه باید انجام دهند

سعی کنید محدوده ها کامال . وسعت عمل هرگروه را در مزرعه مشخص کنید -
سیار ب، در تقسیم بندی یا پهنه بندی اراضی گروه ها. مشخص و متمایز باشد

انی و شما باید الگوی مهرب. باشید تا کوچکترین تبعیض اتفاق نیافتددقیق 
در اختصاص زمین به گروه ها ، براین اساس توصیه می کنیم. عدالت باشید

 . بین سرگروه قرعه کشی کنید
تمام ابزار و وسایل به نسبت مساوی و عادالنه)ضریبی از تعداد افراد گروه ها(  -

ه احساس لطیف فراگیران توجه کنید و تمام در این مورد هم ب. توزیع کنید
 . وقت را مبذول نمائید تا تبعیضی اتفاق نیافتد

به ویژه در مورد جمع آوری سنگ . نکات ایمنی و بهداشتی را یاد آور شوید -
 عدم تماس دست با ناخالصی، و پرتاب کردن آن به داخل تریلر پشت تراکتور

 ،...هایی آلوده کننده
، شما ضمن هدایت و نظارت. ه ها شروع به کار نماینداجازه دهید کارگرو -

وارسی نمائید که عملیات با توصیه شما و مطابق فعالیت پیش بینی شده در 
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در ضمن انجام کار نمون برگ فهرست وارسی را پر کرده و . کتاب انجام شود
ی رو. هرگونه اشتباه اساسی )نه رفتارهای نوآورانه یا خالقانه( را تذکر دهید

تاکید کنید تا الگویی باشد برای تفکیك زباله از ، کیك ناخالصی از مبداتف
همچنین روی تهیه عکس و فیلم و یادداشت برداری برای تهیه گزارش . خانه

 . سفارش نمائید
، "نمونه کار"اراضی پاك سازی شده هر گروه را به عنوان ، با پیش روی کارها -

ه بدیهی است ک. ت و ضبط نمائیدوارسی کرده و در کار پوشه کارگروه ها ثب
بر حسب شرایط ممکن است تکرار عملیات در اراضی پاك سازی شده 

 . درخواست و فراگیران را به انجام آن فراخوانی کنید
اجازه دهید گروه ها بر حسب تفکر خالقانه و آزادی عمل در محدوده قابل  -

ت گیرید تا خالقیتا می توانید محدوده را باز در نظر ب. قبول شما عمل کنند
 . فراگیران تحریك نمائید

محل انباشت ناخالصی ها را بر حسب جنس و ویژگیها از جمله قابلیت  -
 .ناظر باشید، از هم تفکیك کرده و رعایت آن را از سوی فراگیران، فرآوری

مجموعه زباله با ناخالصی های جمع آوری شده را می توانید بعنوان شاخصی 
این عامل را ، برای کنترل صحت تصمیم خود. رار دهیدبرای ارزیابی افراد ق

 . تطبیق دهید، با عامل نمونه کار

 .وارسی فرمائید که تمام اعضای گروه همکاری و همدلی مطلوبی داشته باشد -
  .تقویت کارگروهی یا تیمی یکی از مهارت های مهم غیر حرفه ای می باشد

ان فراگیر. امر طبیعی است، جست و خیز و سر و صدا، های صحراییدرفعالیت -
فقط مراقبت کنید . اجازه دهید خوشحال و شاداب باشند. را محدود نکنید

شاد بودن و باهم خنیدن را تشویق و کسالت . که از دایره ادب خارج نشوند
 . یا افسردگی و بهم خندیدن را مانع شوید

نظارت کنید که از ابزار و وسایل به خوبی استفاده شود و در پایان کار نیز  -
 زمان، چنانچه کار در یك جلسه تمام نشد. را سالم و تمیز تحویل دهندآنها 

 . ادامه آن را مشخص کنید
  .دقت نمائید که ناخالصی را به خوبی برابر دستورالعمل ساماندهی نمایند -
  .تحقیقات گروه ها را به طور دقیق مشخص کنیدزمان و روش ارایه گزارش و  -
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  ای:ارزشیابي مرحله
 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی
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 برطرف کردن عوارض زمین 

وند  ایم ندهز یک هب یک تو نیروی هب    بنده ایم ما و مایی خدا

 
 مزرعه دارای عوارض آموزش:مکان 

 موارد پیشنهادی:
هدف از عملیات را . سازماندهی کنید، گروه های کاری را بوسیله سرگروه ها -

توجیه برای تمام اعضای گروه باشد نه . به طور دقیق تشریح و توجیه کنید
دهید که عوارض های زمین  یعنی به طور مشخص توضیح، فقط سرگروه ها

هر چند برخی از مطالب قبالً در سر . باید رفع شوند چرا و چگونه، کدامند
 . کالس بیان شده باشد

درحالیکه خود تان لباس و کفش مناسب کار پوشیده اید و از تجهیزات ایمنی  -
 وارسی، استفاده کرده اید....کرم ضد آفتاب، فردی مانند کاله آفتاب گیر

 تجهیزات ایمنی ،نمائید که تمام فراگیران دارای لباس و کفش مناسب کار
دستکش پارچه ای و در صورت لزوم عینك و ، فردی به ویژه کاله آفتابگیر

استفاده از کرم ضد آفتاب را توصیه اکید نموده و . ماسك دهانی باشند
 .مشخصات یك کرم ضد آفتاب با ضریب ایمنی قابل قبول را یاد آور شوید

  .مهم و ضروری استتوجه نمائید که حفظ حرمت و سالمتی فراگیران بسیار 
توسط . نمونه هایی از عوارض زمین را از نزدیك مورد مشاهده قرار دهید -

، یبه صورت الگوی، بهداشتی و فنی، با رعایت اصول ایمنی، فراگیران دوطلب
 . برطرف گردد

هیچ الزامی نیست که رفع . محدوده و وسعت عمل هرگروه را مشخص کنید -
ناخالصی ها باشد هرچند اگر در یك عوارض در همان اراضی جمع آوری 

در هر صورت بایستی این فعالیت . زمین واحد باشد به مراتب بهتر است
 . تحقق یابد، انجام شود تا اهداف تعریف شده، هرچند خارج از اراضی زراعی

انعطاف پذیری و رعایت ، توزیع ابزار و وسایل، در تقسیم بندی مساحت ها -
ما گروهی که به دلیل یا دالیل قابل قبول عدالت فردی ضروری می باشد ا

می تواند زمین خود را انتخاب  ،مورد تشویق قرار گرفته باشد، برای فراگیران
ض طوری رفتار کنید که شائبه تبعی. در غیر اینصورت قرعه کشی نمائید. کند

  .تهیه گزارش را و رعایت اصول بهداشتی و ایمنی را یادآور شوید. مطرح نشود
 ،ضمن نظارت برحسن انجام کار گروه ها. کار گروه ها را اعالم کنید شروع به -

چگونگی انجام کار برحسب شکل یا نوع عارضه تفاوت . را هدایت نمائیدآنها 
بنابراین رفع عارضه با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی مهم است و . می کند

 . چگونگی آن در اخیتار شماست
ی انهار و پشته های بلند صرفا با دست دراین مرحله رفع تمامی عوارض حت -

د کاربر. و بوسیله ابزارهای ساده دستی مانند بیل و کلنگ انجام می شود
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راین ب. ماشین پس از گذراندن شایستگی های مربوطه امکان پذیر می باشد
اساس بین رعایت حال فراگیران و انجام فعالیت برای ایجاد شایستگی تعادل 

 . معلم مورد تائید برنامه درسی است مرجعیت .برقرار نمائید
درستی انجام کار گروه ها را در قالب نمون ، ضمن نظارت بر فرآیند عملیات -

 . بررسی کرده و ثبت کنید، برگ فهرست وارسی
بخش هایی از زمین که عوارض آن توسط کارگروه ها رفع شده است را به  -

کار پوشه کارگروه ها عنوان نمونه کار مورد بررسی و سنجش قرار داده و در 
 . در صورت لزوم تکرار یا تعلیم عملیات را خواستار شوید. ثبت کنید

را در نظر داشته  "گروهی یا تیمی"همکاری و انجام کار به معنی واقعی  -
دقت داشته باشید که افراد تنها نباشند بلکه با یکدیگر تشکیل یك . باشید

 . را داده باشند مجموعه متشکل و منسجمی به نام گروه یا تیم
سر و صدا و برخی از بازیگوشی ها را تحمل کنید و اجازه دهید جو شادی و  -

 . فنی و اخالقی قرار دهید، نشاط حاکم باشد و حد آن را اصول ایمنی
 مسئولیت سهل. به چگونگی استفاده از ابزار و وسایل دقت داشته باشید -

نموده و جبران آن را خواستار انگاری در آسیب رساندن به ابزار را متوجه گروه 
  .به این ترتیب مهارت مسئولیت پذیری و امانت داری را تقویت نمائید. شوید

زمان و روش ارایه گزارش و تحقیقات را به طور دقیق به کارگروه ها اعالم  -
 . کنید
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 آبیاری زمین قبل از شخم

وند نیکوسرشتـهب انم خ  بکشت بذرنیکی ردجهـان هک                                         دا

دقیقه اول در کالس نظری با امکانات نمایشی یا واحد  15 مکان آموزش:
مزرعه ای که برای خاك ورزی در نظر گرفته ادامه کالس در ، سمعی و بصری

 . شده است
 مروری بر دانسته ها:

از ماخار رساندن رطوبت  منظور. آبیاری قبل از شخم گفته می شودماخار به 
این حد را اصطالحا . مزرعه به حد مورد نیاز برای اجرای عملیات شخم است

را عمق مطلوب در عملیات شخم ، مرطوب نمودن خاك .گاور رو می گویند
سطح زمین در تمام از مسائل مهم ماخار یکنواختی آبیاری . تسهیل می کند

زیرا در این صورت است که عمق شخم و وضعیت زمین شخم خورده  می باشد
یا انجام آبیاری از مزایای دیگر ماخار . یکنواخت خواهد شد، در سطح مزرعه

تی برای جوانه زنی و فراهم شدن فرص، مدتی قبل از کاشت )کاشت تاخیری(
به این ترتیب از تراکم علف های هرز به . می باشدمزرعه رشد علفهای هرز 

 . مقدار قابل توجهی هرز کاسته می شود
 موارد پیشنهادی:

مختصری از ، پس از مقدمات آغازین درس بر حسب طرح درس روزانه -
بعدی ضرورت آبیاری قبل از شخم و نقش آن را در اجرای شخم و تاثیرهای 

 . آن توضیح دهید
همچنین نمایشی . نمایشی از اجرای شخم در شرایط نامطلوب داشته باشید -

آنگاه اجازه دهید فراگیران . از اجرای شخم در شرایط مطلوب داشته باشید
 . قضاوت کنند

چگونگی هدایت آب در مزرعه با توجه به شرایط ایجاد شده در سطح زمین  -
وضوع م. مکن با تصاویر یا فیلم نمایش دهیدناشی از کشت قبلی را تا حد م

  .استفاده بهینه ازآب و رعایت اصول زیست محیطی را بیشتر تاکید نمائید
ضمن یاد آوری یاداشت برداری و . ادامه کالس را در مزرعه پیگیری نمائید -

به مناسب بودن لباس و کفش ، ثبت مشاهدات و تجربیات در دفتر گزارش
 . آبیاری توجه کنیدفراگیران برای انجام 

بصورت گام به گام ، فعالیت آبیاری همانگونه که در کتاب درسی آمده است -
 . درنظر گرفته و فراگیران را توجیه کنید

 -کافی نبود، درصورتی که آب برای آبیاری مزرعه تمام گروه ها در یك زمان -
به  هاگر گروهی را با توج. گروه ها را نوبت بندی کنید -که اغلب چنین است

 تشویق، اولویت آب، تشخیص داده اید، فعالیت های قبلی سزاوار تشویق
 . مناسبی است
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انجام آبیاری در خارج ساعات ، چنانچه بر حسب شرایط و محدودیت ها -
 ،افزون بر هماهنگی با مسئولین واحد آموزشی، آموزشی ضروری به نظر رسید

، هنرجویان در نوبت هاو چگونگی رفت وآمد ، خوراك، الزم است که امنیت
 . پیش بینی و تامین گردد

 از آرامش و امنیت، فراگیران باید ضمن تجربه شرایط واقعی کار در کشاورزی -
بدیهی است که در این مدت . مناسب با شأن دانش آموزی برخوردار باشد

همراه فراگیران خواهد ، هنرآموز مربوطه یا هنرآموز دیگر مرتبط با موضوع
 . بود

فراگیران را هدایت کرده و ناظر براعمال آنها ، نجام عملیات آبیاریضمن ا -
را در نمون برگ های فهرست وارسی ارزیابی آنها گام های اجرایی . باشید
اصالح یا ترمیم ، اصالح جوی اصلی، حذف موانع در جوی های اصلی. کنید

 در یکنواختی توزیع آب، ترمیم بندها و میان بندها، جوی های فرعی مزرعه
، کنترل زه آب سطحی، رفع موانع در سطح مزرعه، سطح مزرعه اختصاصی

رعایت نوبت جریان آب، رعایت طول مدت آبیاری، مراقبت مستمر از
از مواردی است که در فهرست وارسی می تواند مورد سنجش قرار ،...بندی
 . گیرد

ظارت آبیاری گروه های دیگر را هدایت و ن، پس از آبیاری یك یا چند گروه -
 . نمائید تا تمام قطعات به موقع آبیاری گردد

ای بر. شرایط را ارزیابی کرده و زمان اجرای شخم را از هم اکنون تعیین کنید -
نظر خود را با . تدارك یا تامین امکانات و شرایط برای اجرای شخم باشید

  .آنها باید بتوانند چنین تخمین هایی را بزنند. فراگیران در میان بگذارید
زمان و روش ارایه گزارش کار و تحقیقات را دقیقا مشخص کرده و اطالع  -

 . رسانی نمائید
  



  اقدامات قبل از شخم 

 
88 

  ای:ارزشیابي مرحله
 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی
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  پخش کود دامي

 مروری بر دانسته ها:
، ادرار و مدفوع گاو، از کود دامی یا حیوانی مجموعه ای از مواد بستری منظور

مرغ یا هر حیوان دیگری است که از محل نگهداری آنها به دست ، گوسفند
درصد مواد غذایی کود حیوانی وکیفیت فیزیکی آن به عواملی مثل . می آید

ان میز، تغذیه دام، میزان پوسیدگی کود، کیفیت مواد بستری، نوع حیوان
شن و ، الرو و تخم حشرات، اسپور بیماریها، سدیم و مقدار بذر علفهای هرز

 . خاك بستگی دارد
ولی درصد فسفر و . درصد ازت کود گاوی بیشتر از کود گوسفندیی است

بر طبق . پتاسیم کود مرغی از کود های گاوی و گوسفندی بیشتر است
محقق علوم گیاه و  Karen Rennerتحقیقات به عمل آمده توسط پروفسور 

سالم و دست بطور درصد بذور علفهای هرز موجود در علوفه دامها  15، خاك
نخورده در مدفوع آنها دیده می شود که می تواند پس از پراکنده شدن در 

 . سطح زمین شروع به رشد نموده و به سرعت تکثیر یابد
، دامی ودک کیلوگرمطور میانگین در هر ب کهی مشخص شددر تحقیقی دیگر 

این بدین معنی است که در یك تن کود دامی . بذر علف هرز وجود داشت 61
قارچها و ، بذر علف هرز وجود دارد!! که البته تعداد باکتریها 11611مقدار 

 . دیگر عوامل بیماریزای دیگر را هم باید به این تعداد اضافه کرد
به راحتی ، و مقاومشایان ذکر است که بذور علفهای هرز با هسته های کوچك 

از درون سیستم گوارشی حیوان دست نخورده عبور کرده و دفع می شود و 
قوه نامیه خود را نیز از دست ، در صورتی که دپو نشده و پوسیده نیز نگردد

یه بنابراین توص. نداده و در فاصله زمانی مناسب شروع به رشد و نمو می نماید
 . فراوری کود دامی است، اکید

 

وندمایی ومابنده ایمـخ  ایم زنده یک هب یک تو نیروی هب  دا

مزرعه دارای بقایا و مزرعه ای که در نوبت مصرف کود دامی  مکان آموزش:
 . است

 موارد پیشنهادی:
. ها را سازماندهی کنیدگروه، پس از مقدمات مرتبط با طرح درس روزانه -

 . کنیدانواع و مراحل آن را به وضوح تشریح ، هدف از عملیات
مواد آلی و انواع آن را باز تعریف کنید و نقش آنها را یاد آور شده و ضرورت  -

در این زمینه هر چقدر تاکید بفرمائید . افزایش مواد آلی خاك را تشریح کنید
 . جا دارد

. یدبازدید کن، از انواع مزارع با پوشش گیاهی و بقایای جا مانده از کشت باقی -
روش های ساماندهی ، فراگیران به نقش بقایا ضمن جلب توجه، در بازدید
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 ،توضیح دهید که اجرای دیسك. مانند کاربرد دیسك را یادآور شویدآنها 
 انجام شدنی، پس از کسب شایستگی کاربرد ماشین های نرم کننده خاك

 . است
های هرز به عنوان یك مزارعی که رویش علف. کود سبز را توضیح دهید -

ارد را باز دید کرده و نقش کود سبز در افزایش درآن وجود د، پوشش سبز
تاخیری و اثرات مثبت  ماده آلی خاك را یادآوری کرده و اشاره به روش کشت

 . آن از جمله کنترل علفهای هرز را بازگو کنید
چگونگی پرورش و تولید کود سبز یا اجرای کشت تاخیری را در برنامه کاری  -

 . ا در طرح درس ساالنه لحاظ کنیدانجام این عملیات ر. خود قرار دهید
ضرورت مصرف کود دامی را یادآور شوید و راحل انجام عملیات را به طور  -

 . دقیق تشریح کنید
تجهیزات ایمنی فراگیران را به دقت مورد بررسی ، کفش، مناسب بودن لباس -

جدا ، از ادامه کار افرادی که موارد ایمنی را رعایت نمی کنند .قرا ردهید
کش) استفاده از دست. درنظر بگیریدی کرده و جریمه مناسب برای آنپیشگیر

بر حسب مورد پارچه ای یا پالستیکی( ماسك دهانی و کاله آفتابی را بیشتر 
 . تاکید داشته باشید

همراه فراگیران به واحد نگهداری ماشین های کشاورزی مراجعه کرده و یك  -
 . دستگاه تراکتور تحویل بگیرید

یکی از فراگیران تراکتور را پس از بررسی های اولیه و رفع اجازه دهید  -
روغن( روشن نماید و با رعایت نکات ایمنی ، سوخت، نیازهای احتمالی )آب

 ،به محل نگهداری تریلر کود دامی و در صورت نداشتن این ماشین، و فنی
 . به محل نگهداری تریلر معمولی هدایت نماید

، تاتصاال، ونگی کنترل سالمت ماشین)مخزناجزای تریلر را شرح دهید و چگ -
زنجیره ها )در مورد تریلر کود پخش کن ، )محور انتقال نیرو، شاسی، چرخ ها

دامی( شیلنگ و چك هیدرولیکی )در مورد تریلر های کمپرس شونده(ضمن 
به ترتیبی که فراگیران بتوانند هم عیب یا نقص ها . نشان دادن تمرین کنید

. را رفع نمایندآنها د یابی نمایند و هم در حد قابل قبولی احتمالی را درك و ر
بدیهی است که نواقص نیازمند به تعمیرگاه در حیطه و ظایف این فراگیران 

 . قرار نمی گیرد
ان یك بار خودت. آموزش دهید که تریلر را چگونه به تراکتور نصب می کنند -

یات را تکرار عمل. نماید تریلر را به تراکتور متصل، یا استاد کار در حضور شما
 .توجه شما به رعایت دقیق اصول فنی و ایمنی باشد. از کارگروه ها بخواهید

در فعالیت تمام گروه ، آزمون سالمت جك، اتصال سری شیلنگ هیدرولیك
)برحسب آنها تاکید نمائید که حتما از پین ها و گارد. ها تکرار شود

، پس از اتصال تریلی. شودمورد(استاندارد مخصوص آن ماشین استفاده 
بار دیگر ، حرکت زنجیره ها و درستی چرخش چرخ ها، گاردان، سالمتی جك
 . آزمایش شوند
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به  ،تریلر متصل به تراکتور توسط فرد صاحب صالحیت مطابق موازین قانونی -
از نشستن افراد در روی . محل نگهداری کود فراوری شده هدایت گردد

هرگز  .به تریلر جداً پیشگیری نمائیدآنها ن گلگیرهای تراکتر یا سوار شد
تراکتور را در ، اجازه ندهید فردی بدون داشتن گواهینامه مخصوص تراکتور

 . هدایت نماید، خارج از محدوده خاص آموزش)مزرعه و کارگاه(
 این زمان فرصتی خوبی. همراه کنید، فراگیران را تا محل انباشت کود حیوانی -

وستی با فراگیران و تقویت مهارت همزیستی و برای ایجاد صمیمیت و د
 ،ضمن آنکه پیمایش مسیر بایستی قاعده مند. گفتگوهای تعاملی است

 . گروهی و منسجم باشد
ابتدا توضیحی از ویژگیهای کود دامی , تفاوت کود ، در محل انباشت کود -

تمایز بین کود دامی فراوری شده با کود کهنه ، دامی تازه و فراوری شده
 . ارایه نمائید و شاخصه های ارزیابی را نشان دهید....و

محل استقرار تریلر را مشخص کنید و توضیح دهید چه عواملی این گونه  -
 مسائل ایمنی، شکل یا موقعیت توده، استقرار را ایجاب می کند )جریان باد

 . (....و فنی
ام ها اقدچگونگی بار کردن کود به تریلر را توضیح دهید واجازه دهید گروه  -

این که تمام گروه ها در تمام نوبت ها . به پرکردن کود به داخل تریلر نمایند
 انتقال دادن و، مشارکت کنند یا اینکه در هر نوبت یکی از گروه ها پرکردن

بر این اساس تکلیف فراگیران . در اختیار شماست، توزیع کردن انجام دهند
 . را به روشنی مشخص کنید

کار گروه ها را وارسی کرده و نمون برگ مربوطه را ، تریلردرضمن پرکردن  -
عدم باد ، عدم هدر دادن کود، همکاری گروهی، رعایت نکات ایمنی. پرکنید

از مواردی است که در ، ... سرعت عمل، مرتب کردن بار تریلر، دادن کود
 . فهرست وارسی باید در نظر داشته و ارزیابی کنید

و مصرف کود دامی محدود و خارج از معابر اگر مسیر بین محل انباشت  -
عمومی است اجازه دهید فراگیران هدایت تراکتور حامل کود را به عهده 

او را  ،بدیهی است که استاد کار یا راننده تراکتور در کنار فراگیر. بگیرند
این کار باید به نوبت و برای همه فراگیران انجام شود . راهنمایی خواهد کرد

  .س یا فرصت تمرین کنترل و هدایت تراکتور را داشته باشندتا همگان شان
چگونگی ، سرعت و راستای حرکت، محل استقرار اولیه تراکتور، در مزرعه -

را با دالیل و چرایی موضوع تشریح کرده و اجازه ...  مسیر برگشت و، دور زدن
و  بودهدر این مرحله نیز راننده یا استادکار همراه فراگیران . شروع کار دهید

 . او را حمایت خواهند کرد
تراکتور را متوقف ، فراگیران را توجیه کنید که پس از مقداری پیش روی -

ن ضم. چگونگی پخش را با الگوی از پیش طراحی شده مقایسه کند، کرده
 .اجازه ادامه کار یا انجام اصالحات را بدهید، بررسی و توضیح برای فراگیران
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پخش کود را تا حد کشش کالس شریح و شاخص های ارزیابی را صحت 
 . نشان دهید

انتقال و توزیع ، در صورتی که واحد آموزشی فاقد کود پاش کود دامی بود -
کود دامی با استفاده از تریلر همانند عملیات پیش بینی شده در کتاب درسی 

بدیهی است که استفاده از هر دو وسیله اهداف . را در دستور کار قرار دهید
 . را بهتر محقق می نمایدآموزشی 

شاخص های ، چگونگی محاسبه فواصل بین کپه های, میزان مصرف کود -
تعیین کننده میزان کود مصرفی و معیارهای سنجش درستی عمل را در این 

سپس اجازه دهید هر یك از گروه ها ضمن انجام . روش آموزش دهید
را برای کار در  تمرین بیشتر. موارد خواسته شده را بدست آورند، محاسبات

 . منزل و بررسی صحت محاسبات را به جلسات نظری موکول کنید
ارزیابی فرایندی را در قالب ، دراین روش هم ضمن نظارت و هدایت فراگیران -

توزیع یکنواخت کپه های کود . انجام دهید، نمون برگ های فهرست وارسی
زه اختی در اندایکنو، )یا پخش یکنواخت کودها به طور مستقیم از تراکتور(

هماهنگی و تقسیم کار بین اعضا )تخلیه توزیع کود در سطح ، یا حجم کپه ها
از جمله شاخصه های ...  رعایت اصول بهداشتی، رعایت اصولی ایمنی، زمین(

 . ارزیابی خواهد بود

مورد ارزیابی قرار ، "نمونه کار"سطح کود پاشی شده هر گروه را به عنوان  -
 . گروه ها درج کنید داده و در کار پوشه

انتقال و توزیع کود دامی را به قدری تکرار کنید که از یك سو تمام ، بارگیری -
افراد در همه گروه ها به مقدار کافی کار و تمرین کرده باشند و از سوی دیگر 

 . کودپاشی شده باشد، تمام سطح هدف گذاری شده
جلسات بعد مولکول  ادامه کار را به جلسه یا، در صورت اتمام زمان آموزش -

جلسات را در محدوده زمانی تعریف شده به قدری ادامه دهید که هدف . کنید
 . تامین گردد، های تعریف شده

به اطالع فراگیران ، زمان و روش ارایه گزارش کار و تحقیقات را مشخص کرده -
 . برسانید

 عمل آوری کود دامی
 مروری بر دانسته ها:

ن بلکه موجب کاهش نیتروژ، تقویت خاك نمیشودکود نپوسیده نه تنها باعث 
بخشی از ازت خاك را ، زیرا برای پوسیده شدن در خاك، خاك نیز میگردد

 . نیز جذب مینماید و به این ترتیب خاك فقیرتر می گردد
کود پوسیده بوی تند فضوالت ، کود پوسیده دارای نشانه های مختلفی است

 زیادیت را داخل آن فرو کنیم گرمای نرم است و اگر دس، حیوانی را نمیدهد
 . استتر از نوع تازه آن  رنگ کود پوسیده نیز روشن. شودنمی احساس 

 .کود دامی به دلیل منشاء حیوانی می تواند حاوی انواع عوامل بیماری زا باشد
به همین دلیل و به منظور جلوگیری از خطرات بیماری های مشترك بین 
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ها و مصرف آن در زمین های زراعی می در دامداریانسان و دام فراوری کود دا
براین اساس باید قبل از حمل و . باشدمستلزم رعایت مراحل بهداشتی می

آوری و حداقل به مدت یك ماه در محل مناسب جمع، جابجایی کود دامی
ذخیره شود این محل مناسب می تواند چاله ای نظیر چاله های سیلو کردن 

د در دامداری بوده و با جایگاه نگهداری دام فاصله ای محل مذکور بای. باشد
همچنین به دور از آب های جاری و . متر( داشته باشد 15مناسب )در حدود 

دپو  ،ضدعفونی کردن سطح کود در هر نوبت. تحت االرضی با سطح باال باشد
درصد یکی دیگر از اقدامات  11تا  5کردن و حمل و نقل با فرمالین تجاری 

 . ه منظور جلوگیری از شیوع بیماری ها می باشدالزم ب
 ،در فرایند عمل آوری بر اثر باال رفتن حرارت کود به دلیل عملیات تخمیر

باکتری ها و تخم های انگل ها و ، انواع عوامل بیماری زا از قبیل ویروس ها
مقدار زیادی از بذر علف های هرز از بین رفته و کود آماده جابه جایی می 

 . شود
دقیقه اول در کالس نظری با امکانات نمایشی یا  61حداکثر  مکان آموزش:

 ادامه آموزش و انجام فعالیت در مکان فراوری کود دامی، واحد سمعی و بصری
 موارد پیشنهادی:

مختصری درمورد ، پس از مقدمات آغازین کالس بر حسب طرح درس روزانه -
است که در این مقوله بدیهی . ضرورت فراوری کودهای دامی توضیح دهید

 . به مضرات مصرف کود دامی به صورت تازه نیز پرداخته خواهد شد
فرصت گفت و گو داده ، در مورد هر یك. انواع مضرات و معایب لیست شوند -

 . شود تا فراگیران به ضرورت فراوری کود دامی متقاعد گردند
، صاویرت، ضمن تشریح. را تشریح کنیدآنها روش های عمل آوری وانواع  -

 . انیمیشن یا فیلم مناسب را نمایش دهید
مراحل فراوری را با عکس ، پس از توجیه موضوع و ضرورت عمل آوری کود -

وکول م ارائه توضیحات بیشتر را به زمان انجام کار. نمایش دهید، یا انیمیشن
فراگیران را به پوشیدن لباس و کفش مناسب کار و همراه داشتن . کنید

 .توصیه کنید، کاله و ماسك دهانی، فردی مانند دستکشتجهیزات ایمنی 
همچنین ثبت گزارش عملیات همراه با عکس و فیلم را باردیگر یادآوری 

 . فراگیران را تا محل انجام عملیات همراهی کنید. کنید
عملیات فراوری کود دامی را به ترتیبی که در کتاب درسی آمده است اجرا  -

با توجه ،...شکل سطح زمین و دیواره ها، محلوسعت ، انتخاب محل. نمائید
فراگیران را در جریان انتخاب و چرایی . خود انتخاب کنید، به مرجعیت معلم

 . آن قرار دهید
از آنجایی که این عملیات در طول فرایند کلی درس نبوده بلکه در عرض آن  -

ام آن اما انج. می توانید هر زمانی که فرصت داشتید آن را انجام دهید، است
 . ضروری است
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به اصول زیست ، فنی و اجرایی، عالوه بر مالحظات اقتصادی، در انتخاب محل -
 ،محیطی و بهداشتی توجه ویژه داشته باشید وهر یك از موارد را ضمن رعایت

 . بازگو هم بنمائید
برای هرگروهی می توانید یك جایگاه ، درصورتی که فضا وامکانات فراهم باشد -

وه کارگر، در غیر اینصورت. د از نوع صحرایی در نظر بگیریدعمل آوری هر چن
گروه ساماندهی کرده و دو جایگاه ثابت یا صحرایی ایجاد  1ها را حداقل در 

 . نمائید
( خاك کشاورزی، آب، غلتك( مواد اولیه )کود تازه، آبپاش، شنکش، ابزار )بیل -

قرار دهید یا محل نایلون گلخانه ای( در دسترس فراگیران ، وسایل )فرغون
 . تامین آن را مشخص نمائید

فرایند عملیات را ، ضمن واگذاری فعالیت به کار گروه ها یا گروه های بزرگ -
 ،پوشیدن لباس مناسب کار. ارزیابی کنید، در قالب نمون برگ های وارسی

رعایت اصول ، رعایت اصوا ایمنی، استفاده مستمر از تجهیزات ایمنی فردی
، همکار یا مشارکت جویی، رعایت نظم و ترتیب، رد درست ابزارکارب، بهداشتی

هدایت زه احتمالی به ، یکنواختی در گستراندن پوشش، فشرده کردن توده
ایجاد موانع در نفوذ آب به توده از جمله شاخصه های قابل ، چاله زهکش

 . ارزیابی در نمون برگ می باشد

نمونه "به عنوان  ،مونی تودهشکل و فرم نهایی توده انباشتی و وضعیت پیرا -
 . قابل ارزیابی و قرار دادن در کارپوشه کارگروه ها می باشد، "کار

 برنامه را پس از نهایی شدن. برای سرکشی و اختالط توده برنامه ریزی کنید -
در زمان اختالط فرایندکار نظارت و برابر نوبت . به اطالع فراگیران برسانید

 . بعدی اطالع رسانی کنید
اگیران را به انجام تحقیق پیش بینی شده ترغیب و یافته های تحقیق را فر -

 . داوری کنید
گزارش ایجاد یا . زمان و روش ارائه گزارش را به طور مشخص تعیین کنید -

گزارش انباشته سازی و گزارش اختالط توده می تواند ، آماده سازی جایگاه
 . جدا یا باهم باشند

ویق تش، را با فیلم یا تصاویر مناسب ارائه دهندبه گروه های که گزارش خود   -
 . ویژه قایل شوید
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  ای:ارزشیابي مرحله
 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی
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 آماده کردن زمین برای شخمارزشیابي شايستگي 
 

 کار:شرح 
 آبیاری قبل از شخم -6مصرف کود دامی  -6 رفع عوارض -1ها جمع آوری ناخالصی -1

  استاندارد عملکرد:
هنر جو پس از کسب شایستگی در این واحد یادگیری، بتواند با استفاده از وسایلی مانند: تراکتور،گاو آهن، زیرشکن، ماله پشت 

 و آبیاری را با بیل انجام دهد. عوارض زمین را برطرف نموده و کودپاشی دامیتراکتوری،تریلر، فرغون، بیل ناخالصی ها و 
 شاخص ها:

 ساماندهی مزرعه و وسایل بازیابی، انتخاب وسایل، جمع آوری، انتقال،تفکیك مواد و

 انتخاب وسایل و دستگاه، چگونگی کاربرد، هموارسازی ، ساماندهی محیط

 استانداردها، تعیین محل و فواصل تلها، پخش کود مطابق استانداردها، ساماندهی، فرآوری کود انتخاب وسایل، محاسبه کود، مقایسه با

انتخاب وسایل، بازدید مسیرهای آبیاری،برطرف کردن عوارض و موانع،ترمیم یالها و بندها ،تنظیم سطح آب،کنترل آب،آبیاری،قطع جریان 
 آب، ساماندهی وسایل و محیط

 ر و تجهیزات:شرایط انجام کار و ابزا
 هنرستان  محل اجرا : زمین زراعی

 تجهیزات : تراکتور،گاو آهن، زیرشکن، ماله پشت تراکتوری،،تریلر، فرغون، بیل، کیسه

 مواد : کود دامی،آب کشاورزی

 ها، مقاالتها، کتابمنابع : اطالعات و جداول و استاندارها، هنرآموز، رسانه 

 دقیقه 61زمان : 
 تریلر  –دیسك  –گاو آهن  –فرغون  –کیسه  -بیل -کود دامی پوسیده -کودپاش دامی -تراکتور ابزار و تجهیزات:

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 1حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 هاجمع آوری ناخالصی 1
  1 رفع عوارض 2
  1 کود دامیمصرف  1
  1 آبیاری قبل از شخم 1

 ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: شایستگی های غیرفنی،
مدیریت زمان/  -تجهیزات مدیریت مواد -شایستگی های غیر فنی: درستکاری

ایمنی و بهداشت: خود فرد )رعایت نکات بهداشتی و اصول ایمنی هنگام کار با مواد 
 -پرهیز از هدر دادن منابع -شیمیایی(/ توجهات زیست محیطی: ساماندهی بقایا

پرهیز از مصرف بی رویه مواد شیمیایی/ نگرش: دقت  -آلودگی آب و خاك کاهش
 توسعه شایستگی و دانش -تفکر خالق -در سنجش

2 

  

 * میانگین نمرات
 می باشد. 1حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 زدن شخـم واحد ياد گیری:
 

 های کلیدی:واژه
، تنظیم های گاوآهن، گاوآهن، ماشین های شخم، زمین گاو رو، الیه سخت

تنظیم ، روش های اجرای شخم، عمق شخم، زمان شخم، نیمه شخم، شخم
 ، عرض کار گاوآهن، گاوآهن

  مدت زمان آموزش:
 

 نظری 21 عملی 15 ساعت 55جمع: 

 
 خالصه محتوا:

بررسی سالم بودن  -های شخم را از نظر کاربرد و اجزاء انواع ماشین معرفی
 -اجرای شخم-های شخم تنظیم ماشین -ها ادوات شخم و آماده کردن آن

 سرویس ادوات
 مواد و امکانات مورد نیاز:، وسایل، ابزار

تجیزات ، سیستم کامل رایانه، کالس درس استاندارد با امکانات نمایشی
، محل نگهداری تراکتور و ماشین های کشاورزی، ماژیك برد، برد، نمایشی

زار جعبه اب، انواع گاوآهن متناسب با تراکتور و اهداف یادگیری، انواع تراکتور
مواد و ملزومات ضروری در ، وسایل -پین های اصلی و یدك، مکانیك عمومی

جعبه کمك های ، متری 11-51متری و بزرگ  6-5متر کوچك ، سرویس
مال دست، قطعات یدکی مورد نیاز احتمالی، مواد و تجهیزات استاندارد اولیه با
دفترچه راهنمای ، مواد و ملزومات بهداشت فردی و محیط کار، تنظیف

کتاب ، دفترچه راهنمای ماشین شخم مربوطه، سرویس و نگهداری تراکتور
و  منابع علمی، دسترسی به انیترنت و پایگاه های اطالعات تخصصی، درسی

 تجهیزات نوشت افزاری. دوربین عکس برداری و فیلم برداری، یجیترو
 

 اهداف عملکردی
 نماید تشریح را شخم هایماشین انواع . 
 کند انتخاب موجود شرایط به توجه با را شخم مناسب ماشین . 
 کند کار به آماده و بررسی را شخم هایماشین بودن سالم . 
 کند متصل تراکتور به را شخم ادوات  
 دهد توضیح را شخم ادوات در اولیه تنظیم انواع . 
 دهد انجام را شخم ادوات اولیه تنظیمات . 
 دهد توضیح را شخم اجرای هایروش . 
 دهد انجام شخم اجرای شروع با همراه را شخم ثانویه تنظیمات . 
 دهد انجام شرایط با متناسب را شخم هایروش انواع . 
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 نماید سرویس و تمیز عملیات از پس را شخم ادوات . 
 پایدار کشاورزی و محصول تولید افزایش در نو فناوری نقش به باور 
 خاك تخریب و فرسایش سبب فنی اصول رعایت عدم کهاین به ایمان 

 . شودمی زیست محیط و
 خاك حاصلخیزی به کمك در ورزیخاك اهمیت از آگاهی 
 کند رعایت عملیات اجرای هنگام در را فردی بهداشت و ایمنی . 
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 زنبودجه بندی پیشنهادی پودمان شخم
 و موضوع جلسه پودمان

 درس عنوان
 هایفعالیت اهداف عملکردی

 تکمیلی

 شخم زن

 پانزدهم
انتخاب 
های ماشین
 شخم

 های شخممعرفی انواع ماشین -
انتخاب ماشین شخم با توجه به  -

 شرایط
 ایارزشیابی مرحله -

 

 شانزدهم
آماده سازی 

 هایماشین
 شخم

 دارآماده سازی گاوآهن برگردان -
 آماده سازی گاوآهن قلمی-

 

 هفدهم
تعیین زمان و 

 عمق شخم

ای)آماده سازی ارزشیابی مرحله -
 های شخم(ماشین

 تعیین زمان شخم-
 تعیین عمق شخم

ای)تعیین زمان و ارزشیابی مرحله -
 عمق شخم(

 

 هیجدهم
اتصال و 

تنظیمات 
 اولیه شخم

 گاوآهن به تراکتورمتصل کردن -
عرضی و تنظیم تعادلی و ، تراز طولی-

 های شخمهمپوشانی ماشین
 

 اجرای شخم نوزدهم

 های شخمتعیین روش -
های دور باال و پایین تعیین میدان -

 زمین
 قطعه بندی زمین-
، های کناریاجرای شخم به روش-

 پیوسته، میانی
های دور باال و شخم زدن میدان-

 پایین زمین

 

  ایارزشیابی مرحله - اجرای شخم بیستم
بیست و 

 یکم
  ارزشیابی شخم زدن ارزشیابی 
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 مقدمات و ضرورت اجرای شخم
 . کالس را با یاد و نام خداوند رحمان شروع کنید

 ازب کنم کی انهم تو انم بی   ای انم تو بهترین سرآغاز

 
 مروری بر دانسته ها:

ورزی را دستکاری خصوصیات فیزیکی خاك خاك  1انجمن علوم خاك آمریکا
عملیات ضروری که جهت کشت و کار گیاهان زراعی  Boom. تعریف کرده است

 . در خاك انجام می شود را خاك ورزی دانسته است
انواع متفاوتی از سیستم های خاك ورزی که امروزه مورد استفاده قرار می 

 ورزی و همچنین محیطبر کشا وگیرند در طی سالیان گذشته تکامل یافته 
 مدیریت، خاك ورزی برای از بین بردن علفهای هرز. گذاشته استزیست اثر 

اصالح ، افزودن مواد اصالحی و کودهای شیمیایی به خاك، بقایای گیاهی
کاهش سختی خاك انجام ، رطوبتی خاك و هوادهی خاك -شرایط حرارتی

  .ریشه ایجاد گردد تا نهایتاً بستری مناسب برای کشت بذر و رشد می شود
 خاك ورزی به عنوان بخش مهم و اساسی عملیات تولید محصوالت زراعی 

 ،از طریق رفع محدودیت های فیزیکی، ضمن توجه به محیط زیست بایستی
 . گرددشیمیایی و بیولوژیکی موجب بهبود حاصلخیزی خاك 

خاك ورزی تالشی در جهت ایجاد شرایط محیطی مساعد برای جوانه زنی 
به مرور  ورزی روشهای خاك. سبز شدن گیاهچه و رشد و نمو ریشه است، ذرب

زمان تغییراتی کرده و در روند این تغییرات روشهای متعددی نیز ابداع گردیده 
 . است

ن اولیه در ابتدا با استفاده از انگشتان خود و بعدها با استفاده از ادوات اکشاورز
وانات کشیده می شوند الیه های سنگی و فلزی که با دست و یا حی، چوبی

، امروزه تراکتورها و ادوات کشاورزی. می کردند سطحی خاك را نفوذ پذیر
 . اندکرده امکان خاك ورزی تا عمق بیش از یك متر را نیز فراهم

ها در مورد پایدار ماندن سیستم های خاك ورزی  در حال حاضر بیشتر نگرانی
 خاك و موجبات فرسایش، د آلی خاكمتداول است که با تسریع نابودی موا

این نگرانی ها موجب ایجاد و گسترش استفاده . آسیب به محیط زیستمی شود
با شعار کاهش ، خاك ورزی حفاظتی جدیدی از خاك ورزی به نام از روشهای

امکان استفاده بلند مدت  این روش. شده است، تخریب و بهبود کیفیت خاك
 .افزایش کارایی آن را اثبات کرده است بدون آسیب رساندن و حتیاز خاك 

، استفاده از این روش یههر چند کاهش عملکرد گیاهان زراعی در سالهای اول
راندمان تولید افزایش یافته در ، اما در سال های بعدی. اجتناب ناپذیر است

                                                                 
 - 1Soil science Society of America  
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حالی که مصرف نهاده ها و شدت فرسایش بطور قابل توجهی کاهش بهبود 
 . یافته است
کالس نظری با امکانات نمایشی یا واحد سمعی و بررسی در  وزش:مکان آم

 . ادامه کالس انجام بازدید
 موارد پیشنهادی

. کالس را با مقدماتی که در طرح درس روزانه طراحی کرده اید شروع کنید -
یك فیلم کوتاهی از سختی یا مقاومت زمین و عدم توانایی خروج جوانه 

 . ا جلب کنیدتا نظر فراگیران ر. نمایش دهید
 ضمن نمایش ،در بررسی. مفهوم شخم و مروری بر سوابق شخم داشته باشید -

ایجاد انگیزه نمائید ویادآور شوید که آزمونی در این ارتباط ، تصاویری هدفمند
  .نمایش تصاویر و فیلم بسیار جالب و انگیزشی خواهد بود. نخواهد بود

وجوه  .پایدار داشته باشیدتعریفی از شخم مبتنی بر رویکردهای کشاورزی  -
 . تمایز آن را با کشاوررزی معمول تشریح نمائید

شخم مبتنی بر کشاورزی پایدار یا مبتنی بر . شخم معمولی را نمایش دهید -
حفاظت از خاك را نمایش داد و تفاوت ها را از مباحث یا گفتگوهای کالسی 

 . لیست کنید، استخراج نموده و در برد
چگونه ممکن است سفت شود؟ یا چه عواملی موجب بپرسید: سطح زمین  -

 سفت یا سخت شدن سطح خاك می شوند؟
 سپس با نظرخواهی. عوامل را بر اساس نظرات فراگیران در برد یاداشت کنید -

 . هریك از عوامل را تحلیل کنید، فراگیران
ین به ا. موضوع چرایی سفت شدن سطح زمین را با اهداف شخم مرتبط کنید -

برداشت  .اف شخم را از گفتگوی کالسی استخراج واستنتاج نمائیداهد، ترتیب
ین ا. توانید به کارگروه خاصی واگذار نمائیدو خالصه کردن گفتگوها را می

 . به صورت چرخشی تغییر دهید، وظیفه را در مباحث مختلف
درخواست ارایه کار یا ، پس از طرح موضوع، برای اثبات نقش یا اثرات شخم -

 .د به ترتیبی که هرکارگروه یکی از اثرات شخم را نمایش دهندآزمایش کنی
گروهی کاهش تبخیر از درز و ، مثال گروهی تاثیر شخم بر نفوذ آب در خاك

نظر خود را مورد ، اجازه دهید بدون استفاده از منابع..... شکافهای سطح زمین
یا اصالح  در نهایت می توانید روش های آنها را مورد نقد. آزمایش قرار دهند

 . قرار دهید
نگی چگو. بدست آورید، نقش تخریبی یا نامطلوب شخم با هدایت گفتگوها -

 .را واکاوی کرده و لیست کنیدآنها بروز این اثرات نامطلوب و شرایط تشدید 
ر اگ. اجازه دهید هریك از بندهای لیست مورد نقد و نظر فراگیران قرار گیرد

کشف مجهوالت ، و در مقابل هم قرار دهیدمخالفان و موافقان را گروه بندی 
 . و شکوفائی استعدادها بیشتر خواهد شد
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ضرورت حفاظت از ساختمان خاك و بقایای محصول را طرح موضوع کرده و  -
ناسب ویژگی های یك بستر م. به تدریج تعریفی از بستر مناسب داشته باشید

 . را لیست کنید
د شخم را از مباحث کالسی یکی از کارگروه ها را موظف کنید که فوای -

 زیست، در این جمع بندی باید مالحظات فنی. استخراج و جمع بندی نماید
 به ترتیبی که به. اکولوژیکی و زراعی توامان در نظر گرفته شود، محیطی

 . موارد اشاره شده در کتاب تحت این عنوان برسند
مصادیقی از موضوع بازدید را پیداکردن . بازدیدی از مزرعه داشته باشید -

، سفتی زمین. موضوعات نظری طرح شده در کالس بر روی زمین عنوان کنید
اثرات یا اجزای ، علف های هرز، بقایا، پوك شدن خاك، شکاف های زمین

 . نمونه هایی از مصادیق می باشند....نرمی خاك، آفات
ب به ترتی. حس کنجکاوی و روحیة جستجو گری فراگیران را تحریك کنید -

ر تعیی...  حفاظت خاك، بستر، شخم، مزرعه، به خاكآنها ه و نگرشی که نگا
 . نماید

هرچند  -درضمن گزارشی بر حسب کشف مصادیق و پرسش های فراگیران  -
ارزیابی خود را در کار . فراگیران را مورد ارزیابی قرار دهید -با ایجاد چالش
 . ثبت نمائید، پوشه مربوطه

 مروری بر دانسته ها:
گیرد یکی یرانی که هنوز هم در برخی نقاط مورد استفاده قرار میگاو آهن ا
های های به عمل آمده در تپهحفاری. ترین ابزارهای شخم استاز قدیمی

سال پیش از  6111سیلك کاشان نشان دهنده این است که ایرانیان بیش 
استفاده  زیر خاك کردن بذر میالد مسیح از گاوآهن برای خراش دادن زمین و

 . کردندیم
یکسان نیست نبوده و ، یکسان در تمام سطوحدر گاوآهن ایرانی شخم عمق 

وجود آنها در بر اثر برخورد به موانع از راستای مسیر منحرف شدن  احتمال
ای شکلی به نام کنده گاوآهن ایرانی عبارت از قطعه چوب بزرگ استوانه. دارد

دار کنده را نوك تیز و شیبقسمت . داری در جلو داردکه نوك تیز و شیب 
دوام و  ،پوشانند تا به استحکاموسیله قطعه فلزی میهخیش را ب. خیش گویند

ای برای هدایت گاوآهن کنده دسته انتهای دیگردر . دراندمان گاوآهن بیافزاین
 نصب گردیده است

هائی بنام یراق به قطعه کنده گاوآهن توسط یك محور به نام دیرك و تسمه
در انتهای . شودمتصل می، گیرده نام یوغ که روی گردن دام قرار میچوبی ب

تعبیه شده است  هائیق سوراخدیرك به یو محل ارتباطیعنی در دیرك آزاد 
عمق  ،هرچه طول دیرك بیشتر شود. قابل تغییر می کندثر دیرك ؤول مکه ط

 . گرددکار گاوآهن بیشتر می
اما بر نمی  شکافدمیی سانتیمتر  15تا  11عمق تا گاوآهن ایرانی خاك را 

همچنین تمام بقایا را دفن نمی کند بلکه بخش بزرگی . گرداند )نیمه شخم(
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را در سطح خاك باقی می گذارند لذا یکی از بهترین ابزار ها در حفاظت آنها از 
بر اساس  گاو آهن های قلمی امروزی را. از خاك و عدم فشرده سازی آن است

 . طراحی و ساخته اندگاو آهن ایرانی 

 
 

 انواع ماشین های شخم
ساعت اول در کالس و ادامه آن در واحد نگهداری نیم  مکان آموزش:

های نزدیك با گردش علمی در واحد ماشینهای کشاورزی با بازدید از نمایشگاه
 های کشاورزی مجاور واحد آموزشی

 ها مروری بردانسته
های غالب آن عبارتند شود اما روشمیهای مختلفی انجام ورزی به روشخاك

 از:
  :1خاك ورزی سنتی -1

تکرار و زمان بندی استاندارد عملیات خاك ورزی و استفاده از ابزارهای معمول 
ورزی ورزی اولیه در قالب شخم زنی گاوآهن و خاكخاك. کشاورزان است

 . یردگانجام می...  ها وهرس، رتیواتور، ثانویه با وسایلی مانند دیسك
  :1خاك ورزی حفاظتی -1

در این روش به کشاورزان . هم خوردن خاكهروشی است برای جلوگیری از ب
ورزی خاك. کشت پیشین را به خاك برگردانند ٪61شود دستکم پیشنهاد می

داری آب در زمین و حفاظتی روشی برای مدیریت خشکسالی در راستای نگه
. و افزایش مواد آلی خاك است کشاورزیهای تولید در همچنین کاهش هزینه

 ورزی شامل سه اصل مهم است:به طور کلی این روش خاك
کاهش تردد وسایل و ادوات کشاورزی بر روی خاك به منظور جلوگیری  -الف

 شدن خاك از فشرده

                                                                 
1  -Convention Tillage 
2 - Conservative tillage 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 بازگرداندن بقایای گیاهی به خاك به منظور افزایش مواد آلی خاك -ب
اجتناب از برگرداندن خاك به منظور حفظ رطوبت و جلوگیری از فرسایش -ج

 . خاك
 خاك ورزی حفاظتی خود به دو روش انجام می گیرد :

چیزل ، این نوع خاك ورزی شامل دیسك زنی:1حداقل خاک ورزی  - الف
تفاده از کولتیواتور و ساب سویلر و همچنین وسایل و ادوات مدرن اس، زنی

 خاك ورزی حفاظتی مانند خاك ورزهای مرکب
در این روش که کشت مستقیم هم نامیده می  : 2بدون خاک ورزی -ب

زراعی بر روی خاك انجام نمی شود و بذر توسط  شود هیچگونه عملیات
ی گیاهی سال قبل کاشته می بذرکارهای ویژه کشت مستقیم در میان بقایا

 . شود
باید توجه کرد که مهمترین زمان برای انجام خاك ورزی حفاظتی تابستان و 
بالفاصله بعد از برداشت محصول است چرا که انجام آن در زمان مناسب 

 . عملیات زراعی و هزینه های ناشی از آن را کاهش می دهد
 سازگاری و انتخاب سیستم های خاک ورزی

شك نسخه واحدی از خاك ورزی را نمی توان برای تمام مناطق تجویز بدون 
کرد چرا که سیستم های خاك ورزی حفاظتی با توجه به شرایط مختلف با 

ادوات و ماشین های کشاورزی در ، تناوب موجود، نوع کشت. هم تفاوت دارند
یزان م، شرایط متغییر اقلیمی، پستی و بلندی های موجود در زمین، دسترس

زمان خاك ورزی و شرایط خاك از جمله فاکتور های ، بقایای موجود در زمین
مهمی هستندکه در انتخاب روش خاك ورزی و بخصوص خاك ورزی حفاظتی 

 . دخالت دارند
 موارد پیشنهادی:

مقدمه ای مختصر در مورد ، پس از مقدمات اولیه مربوط به طرح درس روزانه -
 . ماشین های شخم داشته باشید

 ،را مرتب کرده ایدآنها ماشین های شخم را که قبال بر حسب تکامل تاریخی  -
در ضمن نمایش تغییرات و تفاوت ها را به صورت سئواالت . به نمایش بگذارید

 . انگیزشی از فراگیران بپرسید
 .فراگیران خود به تعییرات پی ببرند، اجازه دهید به تدریج که پیش می روید -

این نقش می تواند مرتبط . را مورد پرسش قرار دهید نقش هر یك از تغییرات
. باشد،.... . حفاظ بهتراز خاك، تحقق بهتر اهداف زراعی، با سهولت کاربرد

حاصل گفتگو ها را لیست کنید به ترتیبی که در نهایت به جمع بندی درستی 
 . از علل تغییر در ماشین های شخم برسید

یم بندی به رده های کالن و شکستن تقس. ها را تقسیم بندی کنیدگاو آهن -
در هر . به دسته های بزرگ و سپس کوچکتر را روی برد انجام دهیدآنها 

                                                                 
1 - Minimom-till 
2 - No-till 
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مورد اساس تقسیم بندی را به فراگیران توضیح دهید یا از فراگیران بخواهید 
 . کشف و اعالم نمایند، که اساس را با دیدن اسامی یا عناوین

، واع گاو آهن های رایج را در کارگاهمتذکر شوید که ساختمان یا اجزای ان -
لذا نیازی به مباحث نظری در . تشریح خواهید کرد، بازدید یا گردش علمی

  .باشد همچنین تشریح اجزای گاوآهن غیر رایج ضرورتی ندارداین زمینه نمی
های انواع ماشین. بگیریدهای کشاورزی پیادامه کالس را در واحد ماشین -

تشریح ساختار صرفا . ساختمان مورد بررسی قرار دهید شخم موجود را از نظر
، یاژنوع آل، از جنبه زراعی و کاربردی باشد ولذا نیاز به مباحثی چون ترکیب

فراگیران را موظف به یادداشت توضیحات و گرفتن . باشدنمی..... مقاومت
 . را گزارش نمایندآنها عکس و فیلم و درج 

اجازه دهید مطالعه ، های شخم معمولیشینپس ازتشریح یك یا دو مورد از ما -
گاو  مثالً وقتی. تطبیقی و پیدا کردن مصادیق توسط کارگروها صورت گیرد

یك خیشه را شما تشریح کردید, انواع چند ، دارآهن برگردان دار سوك
توسط یك کارگروهی که شما تعیین ،...دارای ضمایم جانبی، دو طرفه، خیشه

 . انجام شود، می کنید
اما در ، ای مشاهده ماشین های شخمی که در واحد آموزشی موجود نیستبر -

 . گردش علمی ترتیب دهید، منطقه رایج است

باشد اما در کشور های شخمی که در منطقه موجود نمیبرای مشاهده ماشین -
از  بازدید،.... مرکب، دوار، بشقابی، های شکافندهمثالً انواع گاوآهن، رایج است

هی بدی. گیر شویدا مرکز خاص را پیشنهاد و اجرای آن را پییك نمایشگاه ی
است برای انجام این بازدید هماهنگی و بررنامه ریزی در چهارچوب قوانین و 

 . مقررات ضروری می باشد
شناساندن اجزای اصلی با کاربرد معمول مورد نظر می باشد اما سایر ، هدف -

ماشین ها را مرود توجه قرار اجزا به ویژه تغییرات خالقانه توسط کاربران 
ث به بح، داده علل و ضرورت این ضمایم و تغییرات را ضمن تماشای مصادیق

 . بگذارید
متخصیص یا ، از متولیان، گردش علمی یا بازدید، درضمن حضور در کارگاه -

وع یا موضآنها اجازه دهید بیشتر . کاربران مربوطه حداکثر استفاده را بنمائید
در این زمینه از کاربران حرفه ای تراکتور نیز حداکثر . کنند ساختار را تشریح

استفاده را برده و در صورت مغایرت موردی یا موضوعی با مبانی علمی و 
با استفاده از توان معلمی خود و ضمن حفظ حرمت نامبرده موضوع را ، فنی

 . حل و فصل نمائید
طور دقیق برای زمان و نحوه گزارش ها و نیز پژوهش داخل کتاب را به  -

 . فراگیران مشخص نمائید
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 انتخاب ماشین شخم 
حداکثر نیم ساعت اول در کالس نظری با امکانات نمایشی  مکان آموزش:

 یا سمعی و بصری و ادامه کالس در مزرعه 
 موارد پیشنهادی:

به قواعد و اصولی از ، پس از مراحل آغازین درس بر حسب طرح درس
اره اش، یان کننده تناسب ماشین و زمین استمکانیزاسیون کشاورزی که ب

 ،موقعیت زمین، هدف تبیین ضرورت تناسب ماشین با شرایط زارع. کنید
 تشریح و توجیه بفرمائید که. مبانی علم اقتصاد درجهت بهره وری بهینه است

مکانیزاسیون به معنی مکانیزه کردن عملیات نیست بلکه به معنی تلفیق بهینه 
دستیابی به حداکثربهره وری با توجه به شرایط موجود یا مطلوب عوامل برای 

 . است
انواع گاو آهن را به نمایش گذاشته و شرایط کاربرد ویژه هریك را تشریح  -

حتی گاو آهن های قرارگرفته در یك دسته بندی کلی مثالً انواع گاو . کنید
اربرد ک، آهن های سوك دار که بر حسب نوع صفحه برگردان دار یا تیغه

یا انواع گاو آهن قلمی که ساق آن برحسب . خاصی برای آن تعریف شده است
 . طراحی شده است، شرایط زمین

خاك ، چمن زار، سنگالخ، شالیزار، دیم زار. شرایط خاص را نمایش دهید -
زمین های کوچك ، جاکلشی، زمین زیر و رو شده در فرایند برداشت، سبك

تا فراگیران متوجه شوند که با ،.... . یعزمین های گسترده و وس، و محصور
روبرو نیستند بلکه بایستی چند عامل را با مالحظات  مجهول تك متغیره

زیست محیطی و حتی اجتماعی در نظر بگیرند و بهترین را ، فنی، اقتصادی
 . انتخاب نمایند

. ادامه کالس را در محل نگهداری ماشینهای کشاورزی و مزرعه پی بگیرید -
جلسه یادآور شوید که هدف مشاهده عینی مصادیق موثر در انتخاب  در شروع

آنها ماشین شخم است و یادآور شوید که توضیحات و مشاهدات در گزارش 
 . آورده شود

ع تنو، با حضور در واحد ماشینهای کشاورزی یا انجام گزارش علمی در منطقه -
رایط کاربرد ویژه ماشینهای شخم و ساختار آنها را مورد بررسی قرار داده و ش

به تدریج توان تحلیل فراگیران را افزایش داده به . هریك را تشریح نمایید
نحوی که با مشاهده ماشین بتوانند کاربرد ویژه آن را درك کنند یا حداقل 
مناسب یا نامناسب بودن آن را برای شرایط فرضی طرح شده از جانب شما 

 ،با ارایه دالیل فنی، ید از نظر خودبدیهی است که با. را تائید یا رد نمایند
 . دفاع نمایند،.... . اجتماعی، اقتصادی

فراگیران را وادار نمائید که ویژگیهای ، باحضور در مزارع با ویژگیهای خاص -
 ،.... سنگالخی، چمنی، مثالً وسعت. خاص مزرعه یا زمین را بیان کنند

های کشاورزی و ویژگیهای های ماشینباعنایت به مروری که بر ویژگی -
اجازه . ایداراضی داشته اند و ترضیحات فنی و اقتصادی که شما تشریح نموده
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 از، مورد نوع ماشین را به صورت گروهی تعیین نمایند 6-6دهید حداقل در 
 . بخواهید دالیل انتخاب خود را گزارش نمایندآنها 

ر تیبی باشد که دها به همان ترراهنمایی نمائید که فرایند گزینش ماشین -
یعنی بصورت گام به گام و لحاظ کردن شرایط عینی ، کتاب درسی آمده است

ین ماش، به عبارت دیگر در گزارش به طور دقیق برای مزرعه فالن. یا مصداقی
بدیهی است که در مورد هر ماشین و هر . معرفی گردد ،... فالن به دالیل

زیست ، اجتماعی، ثالً اقتصادیبه سایر موارد م، مزرعه عالوه بر دلیل فنی
ارجاع دادن فراگیران به استفاده از تجربه . محیطی اشاره خواهند کرد

 . می تواند بسیار مفید باشد، خبرگان
تأکید شود که . زمان و روش ارایه گزارش را به فراگیران اطالع رسانی کنید -

از امتیاز ، آمار و اطالعات، مصاحبه با خبرگان، فیلم، های دارای عکسگزارش
 . باالتری برخوردار خواهند بود
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  ای:ارزشیابي مرحله
 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی
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 آماده سازی گاوآهن

 داد ایندگیپ طبيعت را هب جان     داد زندگی را  ما هب انم آنکه

 

 مروری بر دانسته ها: 
 

 

 
دقیقه در کالس نظری با امکانات نمایشی یا واحد 61حدود مکان آموزش:

 بصری و ادامه کالس در کارگاه ماشینهای کشاورزی، سمعی
 موارد پیشنهادی:

حداقل ماشین ، پس از مقدمات آغازین کالس متناسب با طرح درس روزانه -
در این نمایش برخالف . دهید های شخم رایج در منطقه را مجدداً نمایش

در هر حال حداقل . تمرکز روی اجزای گاو آهن باشد، نمایش های قبلی
خیشه و گاو آهن شکافنده از  6بررسی اجزای گاو آهن برگرداندار سوك دار 
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نوع قلمی که رواج بیشتری در کشور دارد بایستی مورد نمایش و تشریح قرار 
 . گیرد

، های دست ساز هنرجویان دوره های پیشین استفاده از ماکت ها یا طرح -
کمك موثری در تفهم مفاهیم ، ماکت و یا کاتولوگ های کارخانه های سازنده

 . مرتبط به اجزای و چگونه کار کرد آن می تواند داشته باشد
به فراگیران تکلیف کنید که بصورت گروهی و پس از پی بردن به ساختار و  -

خت نوعی از انواع ماشین های شخم را با اقدام به سا، عملکرد ماشین شخم
این تمرین را جدی گرفته و نمره . فلز یا مواد بی خطر دیگر بنمایند، چوب

 ،نزدیك به واقع بودن زوایا، تناسب ابعاد. مناسبی برای آن درنظر بگیرید
در ماشین های شخم دست ،.... هم پوشانی خبش، انتخاب درست نقاط اتصال

 . انتقال مفاهیم را نهادینه کند، اشتن نمره خوبمی تواند ضمن د، ساز
 در این مرحله پس. پی بگیرید، ادامه کالس را در کارگاه ماشینهای کشاورزی -

از فراگیران بخواهید با توجه به دانشی ، از نشان دادن اجزای ماشین شخم
به این ترتیب ضمن . نام آن را بازگویند، که در کالس نظری فراگرفته اند

تمام اجزا بازشناسی شده و دانش به مهارت تبدیل می ، گفتگوهامدیریت 
 . گردد

رایج  انتظار آن است که هریك از کارگروه ها حداقل یك ماشین های شخم -
سرویس و در آخر ترکیب)  ،رفع عیب، را مورد تفکیك )جداسازی اجزا(

حد مطلوب انجام این مراحل بر روی تمام ماشین های شخم . مونتاژ( نمایند
بدیهی است که تکنسین . کارگروها بطور مستقل می باشد توسط تمام

اما عمالً . ماشینهای کشاورزی در موارد خاص به فراگیران کمك خواهد کرد
طول مدت این مرحله بستگی . فراگیران خود انجام دهنده کار خواهند بود

به انواع ماشین های شخم و هدف گذاری شما بعنوان مرجع بستگی خواهد 
 ،بدیهی است که درپایان هر مرحله اقدام های مرتبط بانظافت شخصی. شتدا

 . . انجام خواهند داد، بهداشت محیط و باز گرداندن ابزار و وسایل
، یزیست محیط، فنی، در ضمن کار توجه فراگیران را به رعایت اصولی ایمنی -

بهداشتی و ارگونومیکی جلب کرده و یادداشت برداری و گرفتن عکس یا 
فراگیران نباید فقط بیننده  در هیچ شرایطی. فیلم را یادآوری خواهید کرد

باشند بلکه باید کامالً عامل بوده و هنرآموز و استادکار صرفاً راهنمایی نموده 
 . پیشگیری خواهند کرد، و از خطاها و خطرات احتمالی

، ضمن هدایت. انجام فعالیت به ترتیبی باشد که در کتاب درسی آمده است -
ارزشیابی فرایندی را در قالب نمون برگ های فهرست ، نظارت و وارسی

ارزیابی تمام مراحل برای یك کارگروه خواهد . وارسی را انجام خواهید داد
 . بود

رعایت ایمنی قبل از ، توضیح نقش جزء، عناوینی چون شناخت دقیق جزء -
 بازکردن، آچار درست استفاده کردن از، استفاده از آچار مناسب، بازکردن جزء

چیدمان درست ، قرار دادن جزء باز شده در جای مناسب، جزء به درستی
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، نظم و ترتیب گروهی، همکاری گروهی، سرویس کردن برخی از اجزا، اجزاء
ه از جمل، گم نشدن هیچ جزیی حتی یك واشر، رعایت ترتیب در بستن اجزا

 . موارد قابل طرح در نمونه برگ فهرست وارسی می باشند
برای باز و بستن برخی از اجزای ماشین های شخم که مهارتی بیش از مهارت  -

ترتیب دادن بازدید علمی از یك کارگاه تعمیرات ، مورد انتظار فراگیران است
یا کارخانه سازنده و با لحاظ کردن قوانین و مقررات مرتبط قابل پیش بینی 

 . است
کرده و اطالع رسانی زمان و روش ارایه گزارش را به طور دقیق مشخص  -

 . نمائید
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 عوامل موثر بر زمان اجرای شخم

 مـحکی ردگنج کلید هست   مـبسم اهلل الرحمن الرحی

 
آموزش بصورت سخنرانی ونمایش ، اولدقیقه  61-65حدود  مکان آموزش:

عکس و فیلم در کالس نظری و ادامه کالس به صورت بازدید و مشاهده 
 مصادیق در مزرعه واحد آموزشی یا مزارع مجاور واحد آموزشی

 موارد پیشنهادی:
دالیل علمی و ، پس از مراحل آغازین کالس طبق الگوی طرح درس روزانه

در زمان تشریح و تاکید بر . شریح کنیدفنی رعایت زمان مناسب شخم را ت
انواع . تصاویر یا فیلم مرتبط با هر موضوع را نمایش دهید، اهمیت موضوع

دالیل یا رئوس مطالب مربوط به اهمیت رعایت زمان مناسب را در برد کالس 
فراگیران را برای افزایش ردیف یا حذف یك ردیف به مشارکت . درج کنید

 . بخواهید
نقش رطوبت خاك در تعیین زمان ، یش دانسته های فراگیرانبا توجه به پ

فرصت دهید تا این موضوع را از جنبه های . شخم را مورد پرسشی قرار دهید
درضمن پاسخ و پرسش یا معایب رطوبت زیاد و کمتر . مختلف بررسی کنند

ه همچنین مباحث ب. از حد مطلوب را از بین گفتگوها استخراج و لیست کنید
 . خاك و ویژگیهای آن هدایت کنید سمت نوع

برحسب موضوع طرح شده تصویر یا فیلم مناسب نمایش ، درضمن گفتگوها
به منزله سند یا دالیل اثبات یا رد ، نمایش این گونه تصاویر یا فیلم ها. دهید

استدالل فراگیران تلقی گردیده و نقش مهمی درفراگیری آنها خواهد داشت 
که مصادیق این مباحث را در مزرعه بازیابی خواهید به فراگیران یادآورشوید 

 . کرد
دما ، وزش باد، نزوالت جوی، به انواع تاثیرات عوامل اقلیمی مانند شدت نور

کافی است که یکی از عوامل را . در تعیین زمان مناسب شخم اشاره کنید....و
فیت یشما تشریح کنید و بقیه عوامل و تاثیرات آن روی فرد راننده یا روی ک

ن تا حد ممک. کار و محیط زیست بایستی از درون گفتگوها بیرون آورده شود
بارت به ع. تصاویر و فیلم متناسب به موضوع نمایش داده شود، ضمن گفتگو

سایر مستندات را باید به ترتیبی ،.... انیمیشن، عکس، دیگر شما انواع فیلم
ا رآنها ، ه موضوعتنظیم و مرتب سازی کرده باشید که بتوانید متناسب ب

در غیر اینصورت مجبور خواهید شد ابتدا . فراخوانی کرده و نمایش دهید
  .تصویر یا فیلم را نمایش دهید و بحث را در پیرامون آن مدیریت نمائید

کاشت گیاه بعدی در وضعیت و ، رابطه زمان شخم را با برداشت گیاهی قبلی
، حفاظت از خاك. ذاریدشرایط مختلف اقلیمی و امور زراعی به بحث بگ

برنامه ریزی برای حداکثر استفاده از ، کاشت کود سبز، پیشگیری از فرسایش
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از مفاهیمی هستند ،.... رابطه فصل و عمق شخم، فصل شخم، رطوبت خاك
 . که در این مباحث باید القا شوند

ادامه کالس را در مزرعه پی بگیرید ابتدا ضمن یادآوری ضرورت ثبت گزارش 
اراضی با شرایط مختلف اعم از شخم خورده و شخم نخورده ، ه مستنداتو تهی

با پوشش های مختلف را مشاهده کنید و با یادآوری نوع گیاه مورد کاشت و 
بخواهید تا در مورد زمان اجرای شخم در این زمین ها آنها از ، زمان کشت

 . نظر دهند
احتمال یا ، وششنوع پ، نوع خاك، در مزرعه به صورت صحرایی رطوبت خاك

را بازمان اجرای آنها را باید مصداق یابی کرده و رابطه ..... عدم احتمال فرسایش
 . کشف کنند، شخم

برای هر کارگروه یك قطعه زمین را مشخص کنید و از گروه ها بخواهید 
 ،مطابق عملیات پیش بینی شده در کتاب زمان اجرای شخم را با نظر جمعی

 . تعیین کنند
نمائید که فراگیران عالوه بر تعیین محدوده زمانی اجرای شخم از پیگیری  -

به شرایط آب و هوایی زمان اجرای شخم ..... ویژگیهای گیاهی و، نظر رطوبت
 . نیز به درستی اشاره کرده یا دفتر گزارش خود ثبت کرده باشد

شرایطی فراهم کنید که فراگیران با آموزش نظری و مشاهده مصادیق آن در  -
خود به طور مستقل زمان اجرای شخم قطعه را تعیین ، ه های مختلفمزرع
 . دریغ ننمائیدآنها مشاوره ی مناسب را از ، اما در صورت درخواست. کنند

زمان و روش ارایه گزارش و انجام تحقیقا پیش بینی شده در کتاب را به طور  -
 . دقیق تعیین کرده و اطالع رسانی شفاف نمائید

 شخمتعیین عمق مناسب 

 
 مروری بر دانسته ها:

هر چه محصولی به . محصوالت مختلف به عمق شخم متفاوتی نیاز دارند
تر و قدرت نفوذ ریشه آن کمتر باشد به شخم عمیق  ساختمان خاك حساس

اما شخم عمیق . خاکهای متراکم نیز به شخم عمیق نیاز دارند. تری نیاز دارد
الیه زیر سطحی تجاوز کند می تواند بلکه چنانچه به ، نه تنها پرهزینه است

 . را کاهش دهد سطحی کیفیت خاك
عمق شخم را در اراضی زراعی معمولی می بایستی با توجه به عوامل زیر 

 :انتخاب نمود
ور بط. ( عمق خاکی که می بایستی توسط ماشین آالت دیگر زیر و رو شود1

 ادی نرم شده باشدبرای ایجاد پشته های مرتفع به خاکی که تا عمق زی، مثال
 . نیاز است
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گیاهان مختلف دارای عمق پراکنش ریشه ی . نوع گیاه مورد کاشت( 1
مثال غالت دارای ریشه سطحی هیتند در حالیکه یونجه . متفاوتی هستند

 . دارای ریشه عمیق می باشد
( وجود الیه متراکم یا غیرقابل نفوذ در اعماق الیه خاك سطحی ایجاب می 6

 . دکه این الیه با شخم عمیق باز شو کند
 .عمق شخم را می بایستی متناسب با نیاز محصول و شرایط خاك انتخاب نمود

بطور بسیار کلی ممکن است شخم را براساس عمق در چهار گروه سطحی 
 61تا  15عمیق )، سانتیمتر( 15تا  11متوسط )، سانتیمتر( 11تا  15)عمق 

شخم خیلی عمیق . سانتیمتر( قرارداد 61از سانتیمتر( و خیلی عمیق )بیش 
معموالً در کشت محصوالت خاصی مثل نیشکر و یا برای باز کردن الیه متراکم 

 . عمقی به کار می رود
آموزش بصورت سخنرانی ونمایش ، دقیقه اول 61-65حدود  مکان آموزش:

عکس و فیلم در کالس نظری و ادامه کالس به صورت بازدید و مشاهده 
 مزارع مجاور واحد آموزشی، ق در مزرعه واحد آموزشیمصادی

 موارد پیشنهادی:
 ،با نمایش تصویری، پس از مرحله آغازین درس متناسب با طرح درس روزانه

سپس از فراگیران نظرخواهی کنید که به . مفهوم عمق شخم را تفهیم کنید
به  نیاز عمق شخم به چه عواملی بستگی دارد؟ عناوین را بدون آنکهآنها نظر 

 . در برد کالس یادداشت کنید، باشدآنها گفتگو در مورد چرایی 
در ادامه مباحث کالسی هریك از ردیف های بند اول یا همان عوامل تعیین  -

کننده عمل شخم را بررسی کرده تا مشخص شود چگونه روی عمق شخم 
کارگروهی ، اجازه دهید چرایی هر بند را صورت کای. تاثیر گذار می باشند
شما موارد انحرافی یا اشتباهی را اصالح ، درضمن تحلیل. یا فردی تحلیل شود

همچنین می توانید برای اصالح . کنید تا بد آموزی یا انحرافی اتفاق نیافتد
 . نظر یك گروه دیگر را بخواهید) ایجاد تنش و تقابل(، موارد ذکر شده

روع حضور در مزرعه ضمن در ش. ادامه کالس را در مزرعه پیگیری نمائید -
از هرگروهی که چرایی یك بند ، یادآوری یادداشت برداری و ثبت مشاهدات

را تحلیل کرده است بخواهید تا حد ممکن نظرات خود را در مزرعه اثبات 
 ،مثالً شخم را با نوع گیاه و عمق پراکنش ریشه را تحلیل کرده است. کنند

همچنین . واکاوی زمین نشان دهد نمونه گیاهانی باریشه های مختلف را با
 ....گروهی دیگر مثالً با حفر پروفیل خاك

همزمان با کندن زمین برای نمایش عمق توسعه یا پراکنش ریشه یا حفر  -
فشردگی خاك را طرح ، پروفیل در زمین برای نمایش عمق خاك زراعی

درضن همین عملیات انواع . موضوع کرده و اثرات و عوامل را گفتگو کنید
شخم از نظر عمق نیز به بحث گذاشته شده و عمالً مفهوم شخم عمیق و 

 . خیلی عمیق را در زمین نمایش دهید
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برای اثبات نظرات گروه های که عمق شخم را به علت فصل اجرای شخم یا  -
. اهداف جانبی آن دانسته اند نمونه های صحرایی را یا عینی را بپذیرید

توضیحات شفاهی آن را قبول ، ای عینیدرصورت عدم امکان نمایش نمونه ه
سیب زمینی یا چغندر قند برداشت  مثال با نشان دادن زمینی که از. کنید

اثبات کنند که نیاز به عمق عمل زیاد ، کرده اند) در نتیجه کامال پوك است(
 . نمی باشد

برای هر گروه زمین جداگانه ای تعیین شده و با ارایه مفروضاتی بخواهید که  -
ناسب شخم را مطابق آنچه که در فعالیت کتاب درسی تعیین شده عمق م

در موارد خاص و پس از فراهم کردن فرصت . بررسی و تعیین کنند، است
اقدام به راهنمایی فراگیران ، برای تحقیق و بررسی و تنها در صورت درخواست

ی انیست بلکه هدایت آن برآنها بیان خواسته ، منظور ما از راهنمایی. نمائید
 . کشف مجهول یا مجهوالت می باشد

زمان وروش ارایه گزارش و بررسی تحقیقات پیش بینی شده در کتاب را به  -
 . طور دقیق مشخص کرده و به اطالع گروه ها برسانید

  



 

 
154 

  ای:ارزشیابي مرحله
 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی
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 اتصال گاو آهن به تراکتور و تنظیم اولیه آن 

 هب حق انم است هب کزرههچ         هن انم حق هب بنیاد سخن

 

 مروری بر دانسته ها:
به تراکتور الزم است که بازوی پایینی ، برای اتصال گاو آهن سوار و نیمه سوار

پیچ سر بازوی رابط طرف  این کار با پیچاندن. نقطه را پایین برد 6اتصال 
پس از اتصال دو بازوی پایینی باید ساق وسط . راست راننده انجام می گیرد

این مراتب را می توان به شرح زیر فهرست . را طویل نمود تا به گاو آهن برسد
 کرد:

( تراکتور را به عقب رانده تا بازوهای تراکتور در راستای محل اتصال گاو 1
 . آهن قرار گیرد

با اهرم اصلی هیدرولیك بازو های تراکتور را باال یا پایین کنیدتا مطابق  (1
 . محل اتصال گاو آهن قرار گیرد

( ابتدا بازوی سمت چپ تراکتور به محل اتصال گاوآهن متصل کرده و با 6
 . قفل کنید، پین قفلی

ماشین را خاموش کرده و ، ترمز دستی کشیده، اهنگام پیدا شدن از تراکتور
 . را در وضعیت سنگین قرار دهید دنده

 باال یا پایین، ( بازوی سمت راست تراکتور را با پیچاندن محور نگه دارنده6
 . بیاورید تا قرقری بازو با سوراخ گاوآهن منطبق شود

( پین را در قرقره طرف راست بازوی پایینی تراکتور انداخته و با پین 5
 . مخصوص قفل کنید

با پیچاندن مهره ، یك سر به تراکتور متصل می شود ( بازوی وسط را که از6
وسط دو سر رزوه آن طویل نموده تا سر دیگر این بازو به محل اتصال خود به 

 . گاو آهن برسد
 . قفل کنید، ( پین اتصال بازوی وسط را انداخته و با پین قفلی7
اال نید)بگاوآهن را بلند ک، ( گاو آهن را روشن کرده و با اهرم اصلی هیدرولیك1

 . بیاورید(
گاوآهن را تنظیم ، ( با طویل یا کوتا کردن طول محور یا محور های نگه دارند1

 . عرضی نمایید
  .گاوآهن را تنظیم طولی نمایید، ( با طویل یا کوتا کردن طول بازوی وسط11
نوسانات گاوآهن را متعادل ، ( با سفت یا شل کردن زنجیر های حایل بازوها11

 . کنید
دقیقه اول در کالس نظری و ادامه کالس در محل  11حدود ن آموزش:مکا

 نگهداری ماشین های کشاورزی 
 موارد پیشنهادی:
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از آنچایی که فراگیران با ساختمان ماشین های شخم آگاهی دارند و قبالً  -
لذا شروع کار با اتصال ماشین ، اجزای آن را باز و بسته و رفع عیب نموده اند

اما به لحاظ ایجاد نظم و سازماندهی گروه ها و تشریح . خواهد بودبه تراکتور 
در . مطابق طرح درس روزانه مدت کوتاهی در کالس درس باشید، اهداف

مناسب بودن وضع فراگیران را از این نظر ، کالس ضمن یادآوری نکات ایمنی
م نجانوبت بندی را ا، عالوه بر سازماندهی کارگروه ها. مورد بررسی قرار دهید

  .داده و ترتیبی اتخاذ کنید که در محیط کار انضباط بسیار خوبی حاکم باشد
 ،کارگروه هایی که انجام کار در این جلسه برای آنها امکان پذیر نمی باشد  -

 ،پس از طرح و توضیح موارد عمومی می توانند به امور دیگر )مثالً آبیاری
درسی و وظایف جاری آن دیده که در برنامه  ...ر نهاآپاکسازی ، انتقال کود

آزمایشگاه یا ، سایت، شده است( یا اینکه به امور پژوهشی در کتابخانه
 . بپردازند.... .  مشارکت در فعالیت های فرهنگی

یادآوری مجدد اصول ایمنی ، درکارگاه پس از توضیح مقررات کار در کارگاه -
، ندگیران، تراکتور نکات در ارگونومیکی در سوار و پیاده شدن به، و بهداشتی

طبق گروه بندی انجام شده فعالیت اتصال گاو آهن  ،اتصال و تنظیمات
  .انتخابی به تراکتور همانگونه که در کتاب درس آمده است را انجام دهند

تاکید چند باره داریم که نکات ایمنی و نظم کاری از اهمیت ویژه ای برخوردار  -
دی که موردی از موارد ایمنی را لذا به هیچ عنوان حاضر نشوید فر. است

مثالً اگر فردی لباس مناسب کار نپوشیده . ادامه کار دهد، رعایت نکرده است
تا اثر همگروه ها هم در منظم . نوبت کل گروه را به تعویق بیاندازید، بود

 . کردن فرد موثر باشد
 مدر غیر اینصورت خودتان اقدا، ابتدا در صورت وجود استاد کار یا تکنسین -

در ضمن انجام عملیات توضیحات ضروری و کار . به مراحل عملیات نمائید
سپس اجازه دهید کار گروه ها اقدام به انجام عملیات اتصال . بردی ارایه شود

  .بنمایند، گاوآهن به تراکتور به ترتیبی که در کتاب درسی آمده است
فرایندی را ارزیابی ، نظارت و وارسی، ضمن هدایت، درضمن انجام عملیات -

بدیهی است که ضمن . مطابق نمون برگ های فهرست وارسی انجام دهید
مواردی از . خطاها یا اشکاالت کار گروه ها را اصالح خواهید کرد، ارزیابی

ارسی انجام و، استفاده از تجهیزات ایمنی فردی، قبیل: مناسب بودن لباس کار
ر بارعایت اصول ایمنی روشن کردن تراکتو، های قبل از روشن کردن تراکتور

مطلوب بودن انطباق ، هدایت درست تراکتور به محل استقرار گاو آهن، و فنی
ین قفل کردن پ، کاربرد پین در موقع مناسب، نقاط اتصال گاو آهن با تراکتور

مطلوب بودن ، مطلوب بودن دقت کار، مطلوب بودن همکاری افراد گروه، ها
رعایت ، کردن گاو آهن از تراکتوررعایت ترتیب در ضمن جدا، سرعت کار

از ....)درصورت لزوم( برای گاو آهناصول ایمنی به ویژه تدارك دیدن تکیه گاه 
 . موارد قابل طرح در نمون برگ های فهرست وارسی می باشد
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اجازه دهید تمام گروه ها حداقل دو نوع گاو آهن )حد مطلوب تمام انواع  -
 . فصل نمایندموجود در واحد آموزشی( را متصل و من

کارگروه بعدی عیناً مراحل فوق را انجام ، پس از پایان فعالیت یك کارگروه -
به ترتیبی که تمام کارگروه به طور مستقل عملیات پیش بینی شده را . دهد

 . انجام دهند، به طور کامل در جلسات تدارك دیده شده
ا درسی رزمان وروش ارایه گزارش کار و تحقیقات پیش بینی شده در کتاب  -

 . مشخص کرده و به اطالع فراگیران برسانید
 

 تنظیمات اولیه در ماشین های شخم
کالس آموزش نظری با امکانات نمایشی یا واحد سمعی و  مکان آموزش:

 بصری و ادامه آموزش در واحد ماشینهای کشاوزی
 موارد پیشنهادی:

اهمیت در مورد ضرورت و ، پس از مقدمات کالس برابر طرح درس روزانه -
منظورتان را در مورد تنظیم . تنظیم بودن ماشین های شخم توضیح دهید

 را نشان تنظیم مربوطه، بودن گاو آهن به وضوح بیان کنید و همزمان با آن
 . دهید

فیلم و سایر امکانات کمك آموزشی استفاده کنید تا ، انیمیشن، از تصاویر -
اردستی ها ساخته شده با استفاده از ک. مفاهیم به درستی انتقال داده شود

 . فراگیران دوره های پیشین می تواند موثر باشد
یت از فعال، این فعالیت در کتاب درسی، با توجه به نقش و اهمیت تنظیمات -

اتصال جدا دیده شده است لذا به صورت جداگانه نیز آموزش داده شود تا 
 ا به درستیفراگیران به درستی انوع تنظیمات را فراگیرند و در عمل آن ر

 . انجام دهند
فراگیران را قبل . ادامه آموزش را در واحد ماشینهای کشاورزی پی بگیرید -

شروع به فعالیت ملزم به رعایت اصول ایمنی از جمله استفاده از لباس و 
 ،رعایت دقیق نظم و مقررات کارگاه، تجهیزات ایمنی فردی، کفش مناسب کار
همچنین یادداشت برداری و تهیه تصاویر . را ناظر باشیدآنها نموده و رعایت 

سازمان بندی گروهها و نوبت . تکرار و تمرین را یادآور شوید مناسب برای
 . الزامات قبل از شروع به کار در کارگاه است، از دیگرآنها بندی 

 تنظیم اولیه گاو آهن پس از»فعالیت پیش بینی شده در کتاب تحت عنوان  -
ای بر. بق گام های طراحی شده در کتاب انجام شودرا مطا« اتصال به تراکتور

ابتدا خود یا استادکار شما باید تمام مراحل راهمراه با ، انجام این فعالیت
آنگاه از کارگروه ها بخواهید که تنظیمات . انجام دهد، توضیح وتبیین اهداف

مورد  در این مرحله اتصال و جداسازی. اولیه را به همان ترتیب انجام دهند
 . شروع کار با گاو آهن متصل شده خواهد بود، دف نمی باشد لذاه

سایر کارگروه ها بدون دخالت صرفاً ناظر خواهند ، درضمن فعالیت کارگروهها -
ارزیابی مرحله ای با ، نظارت و وارسی، شما در این مرحله ضمن هدایت. بود
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 بدیهی. انجام خواهید داد، فرایندی را در قالب نمون برگ های فهرست وارسی
. است که هر گونه خطا یا اشکالی را یاد آور شده و اصالح خواهید نمود

 توجه، هماهنگ بودن اعضای گروه، مواردی از قبیل : مناسب بودن لباس کار
ت انجام درس، انجام درست تنظیم طولی، به تراز بودن محل استقرار تراکتور

اصالح  ،یم همپوشانیتوجه به تنظ، انجام درست تنظیم تعادلی، تنظیم عرضی
استفاده از تجربه آموزی از فعالیت هنرآموز یا گروه ، یاایجاد تنظیم همپوشانی

رعایت ، مطلوب بودن دقت کار، مطلوب بودن سرعت عمل -های پیشین 
  .از مواردی که در فهرست وارسی قابل بررسی می باشد، کامل اصول ایمنی

لذا با ایجاد چالش . می باشد هدف انجام کلیه تنظیم ها، در ضمن تنظیمات -
هر چند مصنوعی فراگیران را وادار به انجام درست هریك از تنظم ها نمائید 

 . به ترتیبی که به حد عادی شدن برسند
بی که به ترتی. کارگروه بعدی شروع به کار نماید، با پایان یافتن کار هرگروه -

ظیمات اولیه را تمام کارگروه ها ماشین شخم را به طور کامل همه نوع تن
 . انجام داده باشند

ا تنظیم ماشین شخم دیگری ر، با پایان یافتن تنظیم یك نوع ماشین شخم -
به ترتیبی که تمام کار گروه ها حداقل ماشین شخم را تنظیم . شروع کنید
انتخاب نوع ماشین به میزان کار برد آن و نظر هنر آموز بستگی . اولیه نمایند

 . دارد
ایه گزارش کار را به طور دقیق مشخص کرده و اطالع رسانی زمان و روش ار -

 . نمایید
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 تعیین روش اجرای شخم

 آموخت فتنس  ردمعنی انسان هب   گفتن آموخت ما رد هب انم آنکه

کالس نظری با امکانات نمایش )یا واحد سمعی و بصری( و  مکان آموزش:
 مزرعه هدف گذاری شده برای اجرای شخم

 موارد پیشنهادی:
 سپس متناسب با نام، های شخم را نام برده و بر روی برد بنویسیدانواع روش -

، محاسن، معایب، های روشدر مورد ویژگی، شکل آن را ترسیم کنید، روش
محل مناسب کاربرد این روش ورابطه هر روش با شکل زمین و نوع گاوآهن 

 . با فراگیران بصورت دوسویه گفتگو کنید
 .در هر مورد حاصل مذاکرات را جمع بندی کرده و نتیجه نهایی را اعالم کنید -

  .های مختلف واگذار کنیدتوانید جمع بندی و نتیجه گیری را به کارگروهمی
های مختلف را در دفتر خود تمرین کرده و روش. بخواهیداز هرکار گروه  -

در این مرحله توجیه فنی . شکل نهایی مورد توافق گروه را به شما ارایه دهند
 ،بدیهی است که زیر هر شکل. در اولویت نیست بلکه اولویت درك روش است

  .نام شکل را نوشته و موقعیت تراکتور را در داخل شکل نمایش خواهند داد
در این مرحله . روی کاربرد هر روش تأکید کنید، هاس از تفهیم انواع روشپ -

رابطه این . اقتصادی و زیست محیطی ضرورت دارد، فنی، توجیه علمی
منسوخ شدن برخی دیگر قابل توجیه  ها ومباحث با رواج یافتن برخی از روش

ننده در این رابطه پژوهش در منطقه یا مشاهدات عینی کمك ک. خواهد بود
 . خواهد بود

هم چنین تأکید داشته . بار دیگر ضرورت قطعه بندی زمین را یادآور شوید -
. های شخم نیستها و برای تمامی ماشینباشید که قطعه بندی در تمام زمین

 . به مصادیق اشاره کنید
عرض کارگاوآهن و توجیه ، های فرضی از جمله وسعت مزرعهبا ارایه داده -

ن از فراگیرا، اقتصادی و زیست محیطی، ا دالیل فنیعرض مطلوب قطعات ب
وانید تدراین زمینه می. بندی کنندوسیله نقشه زمین خود را قطعهبخواهید به

 ،که فرضیات برای هر کارگروهها بدهید یا اینیك تکلیف برای تمام کارگروه
 . متفاوت باشد

 دقت. داشته باشیدها نظارت درضمن طراحی به انسجام کار و هماهنگی گروه -
احتی ای را به رکنید که نقشه ترسیمی دارای مشخصات فنی باشد و هر نقشه

ونه خط گیادآور شوید که نقشه نهایی باید پاکنویس شده و هیچ، قبول نکنید
 . خوردگی نداشته باشد

 ،تر ترسیم کروکی ضمن هدایت و نظارتبه بیان ساده، درضمن کشیدن نقشه -
اده استف. قالب نمونه برگه فهرست وارسی انجام دهید ی را دراو ارزیابی مرحله

ب متناس، انتخاب درست ورقه، گونیا یا نقاله(، خط کش، مناسب از ابزار )مداد
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ن متناسب بود، زاویه بندی درست، انتخاب مقیاس، ابعاد ورقه با ابعاد نقشه
 عدد طبیعی بودن عرض قطعه نسبت، های توصیه شدهعرض قطعات با عرض

درج شدن نام ، مقیاس داشتن نقشه، مرتب بودن نقشه، به عرض گاو آهن
 مناسب بودن دقت عمل، مناسب بودن سرعت عمل، افراد کارگروه در نقشه

 . باشداز مواردی است که در فهرست وارسی قابل بررسی می... 
 . ها قرار دهیدنقشه کارگروها را درکار پوشه فعالیت گروه -
در ابتدا ضمن تذکرات ایمنی و . گیری نمائیدمزرعه پی ادامه فعالیت را در -

اشتن همراه د. مراقب باشید که لباس و کفش فراگیران مناسب کار باشد، فنی
 . ابزار و سایر امکانات برای تهیه یك گزارش را یادآور شوید

را همانند آنچه « قطعه بندی زمین برای اجرای شخم با گاو آهن »فعالیت  -
برای انجام این فعالیت ضمن فراهم . آمده است خواستار شویدکه در کتاب 

توضیحات الزم را ارایه کرده و نظارت مستقیم ، وسایل و ماشین ها، کردن ابزار
 . داشته باشید

در این فعالیت امکان واگذاری هر قطعه بزرگ به یك کارگروه ممکن است  -
ی کالس در نظر لذا انجام این فعالیت به صورت مشترك برا. فراهم نباشد
درضمن انجام فعالیت ضمن هدایت و نظارت اقدام به وارسی . گرفته شود

 ها( واضح یا مشخصابتدای گوشه )حداقل یکی از گوشه کرده به ترتیبی که
های دور باالیی و درست بودن عرض میدان، راستایی خطوط، بودن عالیم

، ایجاد شدهواضح بودن خطوط ، موازی بودن خطوط طول قطعات، پایینی
ها در یك کار هماهنگی بین کارگروه، عمیق نبودن خطوط ایجاد شده

 . به درستی مورد بررسی قرار گیرد،...مشترك
مثالً . ها به طور مستقل اما در دل گروه کلی کار کننداجازه دهید کارگروه -

کاربرد تراکتور در ایجاد هر یك از خطوط طولی یا عرضی توسط یك کارگروه 
به طور کلی هرگز اجازه ندهید یك فرد یا تنها یك گروه ابتکار . ودانجام ش

 . عمل را بدست گیرد
مطلوب آن است که تعداد قطعات به حدی باشد که سر گروه حداقل یك  -

یك قطعه به روش میانی شخم بزند و در درروش ، قطعه به روش کناری
با اتخاذ در غیر اینصورت . تداوم نیزمشارکت تجربه آموزی داشته باشد
حداقل گرفتن عرض قطعات ، تصمیماتی از جمله کوتاه کردن طول قطعات

به نحوی مدیریت کنید که امکان اجرای شخم ،.... در محدوده مورد استاندارد
در حدی که فراگیران به مهارتی در حد اجرای مستقل دست یابند هدف 

 . باشدنهایی رسیدن به حد عادی شدن می
 .روش اجرای شخم را به بحث بگذارید، قطعه بندی زمینپس از اتمام فعالیت  -

ها تعیین روش شخم را همانند آنچه که در اجازه دهید هریك از کارگروه
 . کتاب درسی دیده شده است را انجام دهند

فرصتی قایل شوید تا سطح قطعات مختلف را بازدید کنند و با توجه به شکل  -
نوع شخم را توصیه نمایند ، دارد هایی که واحد آموزشیزمین و نوع ماشین
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از آن . شما توصیه آن را مورد بررسی و درصورت صالح دید اصالح کنید
 . بخواهید دالیل فنی انتخاب خود را در گزارش فعالیت ارایه دهند

 . زمان روش ارایه گزارش را تعیین کرده اطالع رسانی نمائید -
 

 شخم اجرای
آموزشی و ترجیحاً هر کار گروه روی مزرعه آموزشی واحد  مکان آموزش:

 . قطعه زمین اختصاصی خود
 موارد پیشنهادی:

های دور باالیی و پائینی بندی کرده و میدانای که قطعهکالس را در مزرعه -
قبل از عملیات نکات فنی و یادداشت . برگزار کنید، آن را تعیین کرده اید

 . دبرداری و تهیه اسناد برای گزارش را یاد آور شوی
از استاد کار یا راننده تراکتور بخواهید که تراکتور و گاوآهن تعیین شده را به  -

 داریتوانید همراه فراگیران به محل نگهالبته می، سر مزرعه منتقل نماید
روشن کردن ماشین اتصال و تنظیم ، ها رفته و پس از اجرای اولیهماشین

ن تنها با فراگیرا، بالً گفته شدچنانکه ق. اولیه ماشین مزرعه را تحویل بگیرید
 . باشندحضور استاد کار یا هنرآموز مجاز رانندگی می

-هکارگرو. گروه ها را بر حسب برآورد زمانی سازماندهی و نوبت گذاری نمائید -
ها را نگه دارید و بقیه گروه، ها خواهد رسیدهایی را که اجرای عملیات به آن

به طور خالصه به ترتیبی عمل کنید که . در سایر فعالیت سازماندهی کنید
 . وندگی نشوقت فراگیران هدر نرود و به عبارت دیگر دچار کسالت و بی برنامه

یك بار دیگر روش شخم ، ابتدا علی رغم توضیحات کافی در جلسات نظری -
 سپس از فراگیران بخواهید تراکتور. کناری را هر چند به اختصار تشریح کنید

گاو آهن را . روشن نمایند، س از اطمینان از سالمتی آنرا وارسی کرده و پ
 . تنظیم کرده و از محل مناسبی وارد مزرعه شوند

برای بار اول خود یا استادکار شروع به شخم کرده و یك رفت و برگشت  -
در ابتدا مسیر رفت حداقل یك مرتبه متوقف شده و تنظیمات را با . نمائید

در قطعات بعدی همانند مراحلی که اما . حضور فراگیران وارسی کنید
 .فراگیران تمام گام ها را مستقالً انجام دهند، درفعالیت کتاب دیده شده است

بدیهی است که در تمام مراحل استادکار یا یك نفر راننده خبره همراه فراگیر 
 . بر روی تراکتور حضور خواهد داشت

راحل نموده و اقدام به وارسی صحت انجام م، شما ضمن هدایت و نظارت -
 . بایسته های کار را در نمونه برگ فهرست وارسی ثبت نمائید

، مناسب بودن سرعت تردد گاوآهن، مواردی از قبیل: شروع از نقطه مناسب -
توجه داشتن به صحت ، حرکت با سرعت مناسب، حرکت با دنده مناسب

حرکت در ، رعایت اصول ایمنی، تنظیم ها( ضمن رانندگی، عمل )عمق شخم
دور زدن در ، خارج کردن گاو آهن در نقطه مناسب، استای تعریف شدهر

وب مطل، مطلوب بودن سرعت فعالیت، دور گرفتن با کمان مطلوب، میدان دور



  زدن شخم

 
118 

توجه داشتن به ، توجه داشتن به تذکرات مربی همراه، بودن دقت فعالیت
اسب از پیاده شدن از تراکتور به روش من...  ،...رعایت نوبت، اشارات هنرآموز

جمله مواردی است که در لیست فهرست وارسی قابل ارزیابی و سنجش 
 . عملکرد فرایندی می باشد

ها روش کناری را انجام دهند سپس روش میانی شروع این که تمام گروه -
سپس نوبت به گروه  کاری هر دو روش را انجام دهندکه هر گروهگردد یا این
آنچه که مهم است باید تمام گروه هر دو اما . در اختیار شماست، دیگر برسد

روش را انجام دهند تا ارزش روش مداوم را درك کرده و آمادگی و انگیزه 
 . الزم برای اجرای آن را پیدا نمایند

در مورد روش میانی هم ابتدا در یکی از قطعات یك رفت و برگشت را خود  -
شروع در میانه  یا استادکار شما انجام دهد تا فراگیران چگونگی کار)محل

 ،محل چرخ جلو در مسیر برگشت، موازی بودن با خطوط طرفین قطعه، قطعه
مشاهده نمایند( بدیهی است که ادامه کار این قطعه و ...  چگونه دور زدن و

انجام کامل شخم دیگر قطعات به روش میانی تماماً توسط فراگیران به همان 
 . واهد شدانجام خ، ترتیبی که در کتاب درسی آمده است

نظارت و وارسی در این فعالیت نیز همانند شخم کناری صورت ، هدایت -
  .در ضمن وارسی به موقع تذکر را بدهید تا بدآموزی اتفاق نیافتد، گرفته

روش ، ها به دو روش کناری و میانی شخم زدندکه تمام کارگروهپس از آن -
ایی این روش که گام اجر. شخم مداوم را در فرصت مناسب به اجرا بگذارید

با فراهم . درکتاب درسی آمده است، تلفیقی از روش کناری و میانی است
ترتیبی اتخاذ کنید که فراگیران این روش را به تکرار ، کردن فرصت زیاد

 . انجام دهند تا به حد عادی شدن برسند
نوبت بندی و وقت دهی به هرگروه به ترتیبی باشد که تمام گروه ها حداقل  -

 . ه تغییر جا در قطعات را داشته باشنددو مرتب
هدایت و نظارت نموده ، همانند روش پیشین شخم زدن، در اجرای این روش -

و نمون برگ های فهرست وارسی را با عناوین دقیق تر و بیشتر تنظیم کرده 
 . و فراگیران را به صورت فرایندی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهید

میدن دور باالیی و پایینی قطعه را به ، طعهپس از پایان شخم تمام عرض ق -
ی به ترتیبی برنامه ریز. شخم بزنید ترتیبی که در کتاب درسی آمده است

 . کنید که تمام کارگروه ها این نوع شخم را تجربه کنند
را  تراکتور و ماشین شخم تمیز و سرویس کردن، درپایان عملیات شخم -

محل نگهداری ماشین کشاورزی خواستار شده و مراحل انتقال آن را به 
 . نظارت و ارزشیابی کنید

زمان و روش ارایه گزارش و انجام تحقیقات و تکالیف داخل کتاب را تعیین  -
 . کرده و به اطالع فراگیران برسانند

کیفیت نهایی زمین شخم خورده را با شاخص هایی که در کتاب درسی آمده  -
شاخص هایی مانند . دهید است ارزیابی کرده ودر کار پوشه مربوط قرار
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این ارزیابی برای رتبه بندی ..... . راستایی و ارتفاع ردیف ها، یکنواختی رنگ
گروه ها بر اساس کیفیت شخم می تواند همراه با وارسی های قبلی کمك 

به گروه های دارای رتبه های برتر بسته های تشویقی با . کننده باشد
واگذاری یك مزرعه مثالً . بگیریدمدرسه در نظر ، هماهنگی اولیه: خانه

مترمربعی بعنوان مزرعه اختصاصی و بهرمندی از عواید آن می تواند  1111
 . نمونه ای از تشویق ها باشد

 

 شخم با گاوآهن قلمی

 مروری بر دانسته ها
خاك را بر ، برعکس گاوآهن برگرداندار( Chisel Plowقلمی)گاوآهن 

 ار آن، خاك درون نفوذ با تنها، اده ایرانیبلکه همانند گاوآهن س. گرداندنمی
 مواردی در این گاوآهن از استفاده. کندمی ایجاد آن در شیاری و شکافته
 .شودنمی توصیه( آن فواید رغم علی) خاك برگرداندن که شودمی توصیه

 یاهیگ بقایای نبایستی خاك بوده و لذا فرسایش کنترل مانند زمانی که هدف
 سطحی و فراهم کردن تبخیر کردن یا این که هدف محدود. کرد خاك زیر را

 رطوبت مناسب سازیذخیره و خاك درون آب بهتر نفوذ جهت الزم شرایط
 . باشد آن درون

اومت کششی آن در مق، چیزل گاوآهن توسط خاك نشدن برگردان به توجه با
در حدود نصف مقاومت کششی گاوآهن ، واحد عرض و در عمق معین

رو در صورت عدم ضروت زیر خاك کردن بقایای از این. است داربرگردان
تر بوده و سرعت کار با آن نیز چیزل اقتصادی استفاده از گاوآهن، گیاهی

 واعان در عمدتاً گاوآهن های قلمی. تواند بیشتر از گاوآهن برگرداندار باشدمی
 تا 5/1 حدود از سوار نوع در آن کار عرض. شودمی عرضه کشیدنی و سوار

در موارد خاصی  و متر 7/16 تا 5/6 از نیز کششی نوع در و بوده متغیر متر1/6
 کمترآنها  کار در انواعی که عرض. متر طراحی و ساخته شده است 61حتی 

 آن از بیش که صورتی در و شده ساخته تکه یك بصورت قاب، است متر 6 از
 پستی اب تطبیق قابلیت با و شو تا بصورت مواردی در و تکه چند بصورت، باشد

در  چیزل گاوآهن کششی مقاومت کمترین. شودمی ساخته زمین بلندی و
 . درجه باشد 11دهد که زاویه سطح رویی تیغه با افق زمانی رخ می
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 .آنها بین فاصله ضربدر شاخه تعداد از است عبارت چیزل گاوآهن کار عرض
 . باشد بیشتر حتی یا و مترسانتی7/65 عمق تا یا سطحی تواندمی شخم عمق

 اجزاء ساختمانی گاو آهن چیزل
و تیغه  شکل( C ساقه )معموالًکه خود شامل  ها(ورز )شاخهعامل خاك -1

فنردار: )این ساقه مناسب اراضی پر مانع بوده و بدلیل ساقه به دوصورت . است
 را اه کلوخه راحتی به ترتیب بدین و ساقه ارتعاشات زیادی کرده، وجود فنر

 شدت و ساقه ارتعاش کمتری دارد، فنری: )در این نوعنیمهو  (. کندمی خرد
 . می باشد. آن کمتر از نوع فنردار است( در هاکلوخه کردن خرد
ر باشد که ببه نوك ساقه متصل شده و عامل اصلی شکافتن زمین می تیغه

که با نام کلی  پهن تیغه. کاربرد بخصوصی خواهد داشت، شکلحسب 
که  تیغه باریكو نوع . نامیده می شود (Gای )بیلچه و (Fتا  Aغازی ) پنجه

 . ) mتاhهمان قلمی یا چیزل ناگذاری شده است)
 افزار(شاسی )قاب یا میل -1
کالس نظری با امکانات نمایشی )یا واحد سمعی و بصری(  مکان آموزش: 

 دارد( و مزرعه )اراضی دیم در صورت امکان ترجیح
 موارد پیشنهادی:

کاربردهای ویژه گاو ، پس از مراحل آغازین کالس مطابق طرح درس روزانه -
 . آهن یا شکافنده و مفهوم نیمه شخم را توضیح دهید

در سطح خاك و اهمیت ، حفظ بقایا، رابطه بین نیمه شخم و حفظ رطوبت -
ن با گفتگو به ایاین موارد را بیشتر توضیح داده و نظرات فراگیران را همراه 

 ،ضمن انکه متناسب با موضوع و مورد نمایش عکس. موضوعات جلب کنید
 . فیلم با تصویر داشته باشید

با توجه به وضعیت کلی کشورمان و به ویژه در سالهای اخیر که دچار خشکی  -
راندمان ، ذخیره آب در خاك، موضوعات کاهش رطوبت، بیشتر شده ایم

نزوالت جوی با دیم و دیمزارها را توضیح نظام کشت مرتبط ، مصرف آب
این موضوع در کشور ما به قدری اهمیت دارد که تفهیم آن حتی . کامل دهید

درطول چند جلسه کالسی و بازدید از دیم زارها در شرایط مختلف ضروری 
  .باشدمی
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درصورت امکان برای مقایسه نقش گاو آهن های شکافنده و برگردان در  -
یك آزمایش ترتیب دهید و فراگیران را به طورعینی با ، یاحفظ رطوبت و بقا

 . نقش این ماشین در حفظ این دو عامل و اهمیت آن آشنا کنید
تقسیم بندی . درمورد سایر اصول دیم کاری مقداری اطالع رسانی کنید -

گیاهان مناسب دیم و ، زمان وشرایط کاشت، براساس مقدار نزوالت جوی
در این مباحث نظرات فراگیران را به چالش بکشید تا ..... ارقام مطلوب تر آن

 . کامل تر و قابل درك تر گردد، مفهوم
درصورت امکان دیمزاری را برای اجرای شخم با گاو آهن قلمی در نظر بگیرید  -

در غیر اینصورت انجام . و عملیات کاربرد این ماشین را در آن تمرین کنید
واحد آموزشی صورت داده و یك بازدید شخم قلمی و پنجه غازی را در مزرعه 

 . علمی برای مشاهده شرایط واقعی برنامه ریزی کنید
اجرای عملیات فراگیران را هدایت و نظارت کرده و عملکرد آن را در قالب  -

 . نمون برگ فهرست وارسی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهید
مانی و مکانی اجازه دهید تمام فراگیران؛ هردو نوع ماشین را در شرایط ز -

بدیهی است که اجرای شخم با این ماشین . تکرار و تمرین کنند، مناسب خود
 بسیار ساده تر و، ها برای کسانی که با ماشین های برگرداندار کار کرده اند

اما باید فراگیران به اهمیت موضوع پی . به عبارتی پیش پا افتاده تر است
ق عمل جهت حرکت )عمود بر عم، همپوشانی، از جمله سرعت عمل. ببرند

شیب روی خط تراز( روش های نظام مند دیم کاری از جمله کشت نواری 
 ..... و

زمان و روش ارایه گزارش را تعیین کرده و افزون برآن تحقیقی با موضوعات  -
 . به کارگروه ها واگذار کرده و اطالع رسانی نمائید، دیم

ماشین شخم و تراکتور را  انجام سرویس و نگهداری، با پایان یافتن شخم -
خواستار شده و مراحل انتقال آن را به محل نگهداری ماشین کشاورزی 

 . نظارت و ارزشیابی کنید
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  ای:ارزشیابي مرحله
 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی
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 ارزشیابي شايستگي شخم زدن زمین
 

 شرح کار:
 تنظیم گاو آهن -6 اتصال گاوآهن به تراکتور -5 تعیین عمق شخم -6تعیین زمان شخم  -6 آماده سازی گاوآهن -1انتخاب گاوآهن  -
  اجرای شخم-1 قطعه بندی زمین -1 تعیین روش شخم -7

و انتخاب گاو آهن مانند برگردان دار،  تواند با استفاده از تراکتورهنرجوپس از کسب شایستی این واحد یادگیری میاستاندارد عملکرد: 
 .قلمی و زیر شکن زمین را شخم بزند

 ت گاوآهنیتثب - بازدید از تجهیزات، تطابق گاوآهن با شرایط زمین و نوع کشت، تعیین تراکتور و دنباله بندها بازدید از زمین، شاخص ها:
 بازدید از زمین،بررسی وضعیت - سالمت ماشین،تعیین معایب، برطرف کردن معایب مطابق شاخص ها و استانداردها، بر روی زمین،بررسی

بازدید از زمین،حفرپرفیل،بررسی الیه های خاك، بررسی  - رطوبی خاك وگاورو بودن،بررسی وضعیت هواشناسی،مشخص کردن زمان شخم
روشن کردن تراکتور و هدایت آن به محل گاوآهن،  - گیاه و الیه های خاك با استانداردها، مشخص کردن عمق شخم نوع گیاه،تطابق

توقف  - هدایت تراکتور و تطابق بازوی ها با نقاط اتصال سه گاانه گاوآهن، متصل نمودن بازوها به نقاط گاوآهن به تراکتور مطابق استاندارد.
بازدید از  - باال بردن اهرم هیدرولیك،تنظیم ) طولی، عرضی، تعادلی و همپوشانی( گاوآهن مطابق استاندارد، کشیدن ترمز دستی، تراکتور،

اندازه گیری طول  -بررسی شکل و ابعاد زمین، محاسبه طول وعرض و مساحت زمین، مقایسه با استانداردها، انتخاب روش شخم  زمین،
 عرض او آهن و مقایسه آن با طول و عرض زمین،محاسبه،مقایسه با استانداردها،مشخص کردنگاو آهن و تراکتور، اندازه گیری عرض کار گ

هدایت تراکتور به داخل قطعه، اجرای شخم بر طبق استاندارها،پایش تنظیمات،  - قطعات،روشن کردن تراکتور، قطعه بندی مطابق استاندارد
 از خاتمه کار در جایگاه مشخص انجام تنظیمات ضمن شخم، اتمام شخم، ساماندهی ماشینها پس

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 محل اجرا : زمین زراعی، جایگاه نگهداری ماشینهای کشاورزی

 مواد : مواد و ملزومات مصرفی در سرویس   تجهیزات : تراکتور، انواع گاو آهن، جعبه ابزار مکانیك عمومی،

 ل و استانداردها،منابع و اطالعات معتبرمنابع :کاتالوگ تراکتور و گاو آهن، جداو

 دقیقه 61زمان : 
 -جعبه آچار مکانیك عمومی -گاوآهن متناسب با نوع تراکتور -اسب بخار( 75تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل  ابزار و تجهیزات:

 مواد و ملزومات مصرفی در سرویس -تجهیزات اتصال گاوآهن به تراکتور

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 1حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 انتخاب ماشین های شخم 1
  1 آماده سازی ماشین های شخم 2
  1 تعیین عمق و زمان شخم 1
  1 اتصال و تنظیمات اولیه گاوآهن 1
  1 اجرای شخم 0

 شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت زمان/ ایمنی و بهداشت:  -تجهیزات مدیریت مواد -های غیر فنی: درستکاریشایستگی 

خود فرد )رعایت نکات بهداشتی و اصول ایمنی هنگام کار با مواد شیمیایی(/ توجهات زیست 

پرهیز از مصرف  -کاهش آلودگی آب و خاك -پرهیز از هدر دادن منابع -محیطی: ساماندهی بقایا

 توسعه شایستگی و دانش -تفکر خالق -یی/ نگرش: دقت در سنجشبی رویه مواد شیمیا

2 

  

 * میانگین نمرات
 می باشد. 1حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 نرم کردن خاک واحد ياد گیری:
 

 کلیدی:های واژه
 ورزی ثانویهخاك، آماده سازی زمین، چنگه، کولتیواتور، دیسك زدن

  مدت زمان آموزش:

 خالصه محتوا:
 بازرسی و آماده کردن  -های نرم کننده خاك تشریح و تعیین ماشین

های نرم کننده چگونگی تنظیم ماشین -های نرم کننده خاك قبلماشین
 . اجرای عملیات نرم کردن خاك -خاك 

 مواد و امکانات مورد نیاز:، وسایل، ابزار
 -سامانه کامل رایانه  -نفر  16هکتار زمین زراعی برای  1 -کارگاه  -هانگار  

کالس درس مجهز به وسایل نمایشی  -ماژیك  -وایت برد  -ویدئو و پروژکتور 
 -عکس و تصاویر و فیلم های مربوط به اجرای نرم کردن خاك -کتاب درسی -

دفترچه راهنمای  -های نرم کننده خاك ماشین -تراکتور - زمین شخم خورده
مواد و  -جعبه ابزار مکانیك عمومی -لباس کار -های نرم کننده خاك ماشین

 ملزومات مصرفی در سرویس
 

 اهداف عملکردی
 نماید تشریح را خاك کردن نرم هایماشین انواع . 
 نماید تشریح را خاك کردن نرم ادوات انتخاب در کننده تعیین عوامل . 
 کند انتخاب را خاك کردن نرم مناسب ماشین . 
 کند کار به آماده و بررسی را خاك کردن نرم هایماشین بودن سالم . 
 کند متصل تراکتور به را خاك کردن نرم ادوات . 
 دهد توضیح را استفاده مورد ادوات تنظیم چگونگی . 
 دهد انجام را خاك کننده نرم هایماشین تنظیمات . 

 دهد شرح را زمین کردن نرم شرایط و زمان . 
 دهد توضیح را خاك کردن نرم اجرای هایروش . 
 دهد انجام شرایط با متناسب را خاك کردن نرم هایروش انواع . 
 نماید سرویس و تمیز عملیات از پس را خاك کردن نرم هایماشین . 
 پایدار کشاورزی و محصول تولید افزایش در نو فناوری نقش به باور 
 خاك تخریب و فرسایش سبب فنی اصول رعایت عدم کهاین به ایمان 

 . شودمی زیست محیط و
 ابزارها، وسایل از بهینه استفاده و داری امانت 
 کند رعایت عملیات اجرای هنگام در فردی بهداشت و ایمنی . 
 همکاری یا مشارکت اهمیت درك  

 نظری 21 عملی 15 ساعت 55جمع: 
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 بودجه بندی پیشنهادی پودمان نرم کننده خاک

 
 هایفعالیت اهداف عملکردی درس عنوان و موضوع جلسه پودمان

 تکمیلی
نرم کننده 

 خاك
بیست و 

 دوم

تعیین نوع ماشین نرم کننده با - های شخمانتخاب ماشین
 در نظر گرفتن شرایط

 ایارزشیابی مرحله -

 

بیست و 
 سوم

های خاك تعیین ویژگی
پس از نرم شدن)زمان و 

 مقدار (

 تعیین زمان نرم کردن خاك -
 تعیین مقدار نرمی خاك-
 ایارزشیابی مرحله -

 

بیست و 
 چهارم

های آماده سازی ماشین
 نرم کننده خاك

 آماده سازی دیسك-
 آماده سازی کولتیواتور مزرعه-

 

بیست و 
 پنجم

های آماده سازی ماشین
 نرم کننده خاك

 دوارسازی گاوآهنآماده-
 ایارزشیابی مرحله -

 

بیست و 
 ششم

اجرای عملیات نرم کردن 
 خاك

 دیسك زدن-
 کولتیواتو زدن-

 

بیست و 
 هفتم

  ارزشیابی نرم کردن خاك ارزشیابی

 
 مقدمات تدریس

 . تدریس را به نام او که اولین است شروع کنید

شدهـای همه هستی زتوپی   دهش ازتو تواان ضعيف خاک             دا
 

 مروری بر دانسته ها
یکی از مهم ترین عملیات خاك ورزی پس از شخم که به آن خاك ورزی 

منظور از این . نرم کردن خاك زراعی است، ثانویه یا تکمیلی هم می گویند
کلوخه ها و ریز کردن ذرات درشت  نرم کردن خاك یعنی خرد کردن، عملیات

 .باشند تا بذر به خوبی در خاك جای گرفته و به ذرات آن بچسبدخاك می 
بذر های کاشته شده در چنین بستری به راحتی جذب آب کرده و جوانه می 

ر د .توسعه جانبی و عمقی ریشه نیز در این شرایط مناسب خواهد بود. زنند
نتیجه حداکثر استفاده را از رطوبت و مواد غذایی اعماق خاك نیز خواهند 

این عملیات که قدمت زیادی دارد توسط ابزار و ادوات یا ماشین های . داشت
مهمترین موضوع در فرایند . مختلفی در زمان و شرایط خاصی انجام می شود
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برقراری تعادل بین منافع یا مزیت های نرم کردن و آسیب ، نرم کردن خاك
ده در معرض زیرا خاك نرم ش. های احتمالی مرتبط با خاك نرم شده می باشد

  .شدید فرسایش خواهد بود
 

 
 

خاك یك مشکل جهانی است که به طور جدی منابع آب و خاك را  فرسایش
 و برای تشکیل یك سانتی متر خاك بیش از سیصد سال. تهدید می کند

جلوگیری از فرسایش خاك ، از این نظر. زمان الزم است، سال 111گاهی تا 
. طبیعی امری حیاتی به شمار می رودبه منظور حفظ ثروت های ارزشمند 

در رسوب  ایجادنوع بهره برداری از اراضی عامل بسیار مهمی در فرسایش و 
علت اصلی ، فرسایش خاك توسط باد و آب. به شمار می رودی حوضه های آب

 . باشدافت کیفیت خاك می
 

 ضرورت نرم کردن خاک
 بصری(محل آموزش: کالس نظری با امکانات نمایشی )سمعی و  -
تصویری یا فیلمی از زمین ، پس از شروع کالس مطابق طرح درس روزانه -

های ریز و درشت نشان دهید و امکان کاشت بذر در شخم خورده با کلوخه
 . چنین زمینی را به چالش بکشید

  .یا بحث کالس در مورد نظرات مختلف راه اندازی و مدیریت کنید گفتگو -
 جذب آب، اتصال بذر با ذرات خاك، در خاكتصویر از چگونگی استقرار بذر  -

و امالح را نمایش داده و همراه را نمایش توضیحاتی بدهید که هم پاسخگو 
گفتگوها را داده باشید و هم این که هدف و ضرورت نرم کردن را بیان کرده 

 . باشید
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های روش، پس از تفهیم ضرورت و اهمیت نرم کردن خاك و اقناع فراگیران -
به ترتیبی که فراگیران آماده ورود به . اك را طرح موضوع کنیدنرم کردن خ

 . شوند« های نرم کننده خاكماشین»بحث 

 ماشین های نرم کننده خاک
 کالس نظری با امکانات نمایش یا واحد سمعی و بصری  مکان آموزش:
 موارد پیشنهادی:

تاریخچه اجمالی به  پس از مقدمات آغازین برابر طرح درس روزانه مروری  -
هم به همراه با بیان تاریخچه آن. یا سوابق نرم کردن خاك مزرعه نمائید

موضوع را ، تواند جذابیتنمایش تصاویر جذاب می، صورت داستان گونه
 . افزایش داده و ایجاد انگیزه برای توجه و پیگری درس نمایید

نمایش در این . های نرم کننده را در یك اسالید نمایش دهیدانواع ماشین -
 ،ها را بدون تأکیدبدون پرداختن به ساختار و نحوه عملکرد و صرفاً نام آن

 . با تکرار نمایش و ادامه درس سبب شناخت فراگیر خواهد شد. ببرید
 در این. های نرم کننده خاك را نمایش دهیدبندی ماشیننموداری از تقسیم -

توانند با فراگیران ب به ترتیبی که. نمودار اساس تقسیم بندی را تشریح کنید
ر د، هر ماشین نرم کننده دیگر خاك را مشاهده کردند، استناد به این اساس

 . دسته مربوطه قرار دهند
های نرم کننده خاك را در برد نوشته و های اصلی ماشینهر یك از گروه -

-های کوچكها به گروهها را نمایش دهید آنگاه به تقسیم بندی آنتصاویر آن
در ضمن تقسیم بندی مجدداً تأکید شما روی اساس یا مبنای . زیدتر بپردا

آن را در  ،به ترتیب که فراگیران بتوانند با مشاهده نمونه. تقسیم بندی باشد
 . تر قرار دهندگروه کوچك

که یا این. های رایج در کشور را مشخص کنیدماشین، هادر هر یك از گروه -
حوه ن. رایج در منطقه خود را پرسش کنید قبل از نامبردن آن از فراگیران نوع

در این مرحله نیازی . های رایج را نمایش دهیدعملکرد هر یك از انواع ماشین
ساختار و اجزای ماشین را به طور عملی در کارگاه ، به ساختار ماشین نیست

زه بیشتر برای ایجاد انگی. در مورد عملکرد خیلی ریز نشوید. نشان خواهید داد
 . عملیات اجرایی در کارگاه و مزرعه موضوع را در نظر بگیریددر 

ضمن . بگیریدهای کشاورزی پیداری ماشینادامه کالس را در محل نگه -
ه ب توصیه به فراگیران برای همراه داشتن امکانات نوشت افزاری و مجاز بودن

 هنکات ایمنی و بهداشتی کار در کارگاه را یادآوری کرد، تهیه عکس و فیلم
چنانچه کارگاه واحد . پوشیدن لباس و کفش مناسب کار را نظارت نمایید

های نرم کننده خاك کفایت اهداف درس را آموزشی از نظر انواع ماشین
هماهنگی و برنامه ریزی ، های مناسببرای انجام بازدید از مکان، نمایدنمی
 . کنید

خاك را از نظر ساختار های نرم کننده در کارگاه انواع رایج یا معمول ماشین -
ا در عملکرد آن ر، در این مرحله نیاز به تشریح عملکرد نیست. بررسی کنید
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از تشریح و توضیح ساختارهای انواع غیر موجود یا . خواهید گرفتمزرعه پی
اجازه دهید فراگیران با آنچه که در تماس . توصیف مفروض جداً بپرهیزید

بدیهی است در صورت نیاز . شنا شوندبه خوبی آ، کنندهستند و مشاهده می
 . چنانچه قبالً گفته شده انجام بازدید را در برنامه کار قرار دهید

صرفاً شکل ظاهری و نقش عملکردی هر جز را ، در ضمن تشریح ساختار -
با  .لذا از گفتن مواردی مانند نوع ترکیب یا آلیاژ بپرهیزید. یادآور شوید

ا اشاره به یك قطعه یا جزء فراگیری باید ب، مختصری پیش روی در درس
 . نقش و کارکرد آن جزء را بازگو نماید

اجزای مرتبط با اتصال و تنظیم را بیشتر و ریزتر ، در ضمن تشریح ساختار -
ا هاجازه دهید هر یك از فراگیران یا حداقل هر یك از کار گروه. تشریح نمائید

 . نمائید چگونگی تغییرات آن را عمالً بررسی و باز آفرینی
ع تشریح نو، با تمام شدن تشریح ساختار یك نوع ماشین نرم کننده خاك -

های نرم کننده خاك اعم به ترتیبی که تمام انواع ماشین. دیگر را آغاز کنید
 . از ساده و مرکب مورد بررسی قرار گرفته شوند

زمان بیشتری برای ، ورزی مرکبهای خاكدر صورت موجود بودن ماشین -
ها گذاشته شود به ترتیبی که فراگیران ضرورت ترویج این ماشین تشریح و

 . های ساده درك نمایندجایگزینی آن را با ماشین

 های نرمکاربرد هر یك از ماشین، شود با برنامه ریزی و هماهنگیتوصیه می -
در این مرحله اجرای عملیات . کننده را در مزرعه در دستور کار قرار دهید

ورد تغییر تنظیمات م، لکه چگونگی کار کرد اجزا به ویژهشخم هدف نیست ب
این مرحله انتخاب نوع ماشین و نرم کردن خاك به عنوان . باشدتوجه می

 ،در صورت نداشتن فرصت یا فراهم نبودن امکانات. شودپیش نیاز تلقی می
 . این هدف در مراحل بعدی تحقق خواهد یافت

یزی کنیدکه قبل مرحله انتخاب ماشین نرم رزمان بازدید را به ترتیبی برنامه -
  .ها آشنا شده و اجزای آن را شناخته باشندفراگیران با انواع ماشین، کننده

 صرفاً به، انداز آنجایی که فراگیران با اجزای خاك همزن دوار قبالً آشنا شده -
هایی از این ماشین نرم کننده خاك بپردازید که نقش نرم کردن خاك جنبه
 . ندرا دار

زمان ارائه گزارش و نحوه آن را به وضوح مشخص کرده و به اطالع رسانی  -
 . کنید

 

 تعیین ماشین مناسب برای نرم کردن خاک
کالس نظری با امکانات نمایشی ) یا واحد سمعی و بصری( و  مکان آموزش

 مزرعه
 موارد پیشنهادی:

انتخاب نوع ماشین عوامل مؤثر بر ، پس از شروع کالس برابر طرح درس روزانه -
 .لیست کنید، فکری فراگیران بر روی برد کالسنرم کننده خاك را با هم
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ای هردیف، اجازه دهید گفتگوها ادامه داشته باشد و شما با مدیریت گفتگوها
چنانچه مورد یا مواردی به فکر فراگیران . لیست را افزایش داده یا اصالح کنید

غیر مستقیم آن را به سمت کشف مورد تا حد امکان با راهنمایی ، نرسید
 . راهنمایی کرده و به لیست اضافه کنید

به طور تصادفی با گزینش از افراد بخواهید چگونگی تأثیر یك مورد از موارد  -
در ضمن تشریح با در نظر گرفتن فرصت . درج شده در لیست را تشریح نمائید

تقیم همراه با القای راهنمایی الزم را به طور غیر مس ،مناسب برای هر فرد
 ترتیبی اتخاذ کنید که تمام افراد کالس بتوانند. اعتماد به نفس داشته باشید

 . در یك جمع به راحتی سخنرانی داشته باشند
کالس را به نحوی مدیریت نمائید که سخنان نادرست یك فرد منجر به  -

. ردبلکه مورد نقد و اصالح قرار گی. مسخره کردن و تحقیر آن فرد نگردد
فراگیران نقد سازنده و نقدپذیری را توأمان ، بدیهی است که با تکرار و تمرین

 . باید فراگیرند
یادداشت  )توجیه برای. فراگیران را برای ادامه کالس در مزرعه آماده نمائید -

، ایبررسی و بازدیدهای مزرعه، پوشیدن لباس مناسب، برداری گزارش
ها تعیین کننده مصادیق و شاخص یافتن تشریح هدف از حضور در مزرعه

 نوع ماشین(

ند در این فرای. فعالیت پیش بینی شده در کتاب را به مرحله اجرا بگذارید -
توانید تمام موضوعات را پیشاپیش در اختیار فراگیران قرار دهید یا این می

 نوع، مواردی مانند: نوع گیاه مورد کاشت. جواب بدهید، هاکه با پرسیدن آن
 ....اهداف جانبی، زمان کاشت، هبذر گیا

 ،کار گروه خاصی به طور مستقل، مطلوب آن است که در مورد هر قطعه زمین -
عیین ت، تجزیه و تحلیلی کرده و در نهایت نوع ماشین را با توجه به مفروضات

 1حداقل ، در صورت محدود بودن اراضی شخم خورده یا موراد دیگر. کنند
فراهم کنید تا قدرت تحلیل شرایط برای فراگیران نوع شرایط و ابزار کالس 

 . تقویت گردد
، ها) مثالً نوع کلوخه، هااجازه دهید نظرات مختلف هم در مورد سنجش نمونه -

، ها )دیسكهم در مورد راه کارها یا توصیه...  مقدار ماده آلی خاك و
 ،تگوشما ضمن مدیریت گف. ( تبادل گردد...  زن دوارخاك هم، کولتیواتور

کند( یا ارزیابی ارزیابی گروهی )وقتی هر گروه یك قطعه را بررسی می
فردی)وقتی یك موقعیت به داوری کل کالس گذاشته شده است(را انجام 

 . دهید
ر مفروضات را د، برای تفهیم بهتر موضوع و افزایش توان تحلیلی فراگیران -

زمان ، دازه بذرمثالً ان. حد فرصت یا محدوده زمانی اختصاصی تغییر دهید
 . کندنظارت کنید که انتخاب فراگیران چگونه تغییر می،...کاشت
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جمع بندی نظرات را به عهده . گفتگوی طرح شده در کتاب را عنوان کنید -
دیریت م، به این ترتیب ضمن رسیدن به هدف گفتگو. یك کار گروه قرار دهید

 . ایدگفتگو را به فراگیران آموزش داده
ائه گزارش را به وضوح تعیین کرده و به اطالع فراگیران زمان و روش ار -

از فراگیران بخواهید درگزارش خود نتایج تحقیق طرح شده در کتاب . برسانید
 . را هم بیاورند
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 زمان مناسب نرم کردن خاک

وند رنگین امکنـهب انم خ وند    دا  ربانمه  بخشنده خـدا
مرکز مطالعه ، مزرعه، کالس درس نظری با امکانات نمایشی مکان آموزش:

 (...  کتابخانه، )سایت
 موارد پیشنهادی:

عنوان عوامل مؤثر بر تعیین ، پس از مقدمات کالس طبق طرح درس روزانه -
هر یك از عوامل را به صورت ردیفی . کردن خاك را در برد بنویسیدزمان نرم 

استخراج کرده و یاداشت ، لیست کرده و از جمع بندی گفتگوهای کالسی
 . کنید

لف های مختگفتگوها را به نحوی مدیریت و هدایت کنید که فراگیران جنبه -
 . ( را مورد توجه قرار دهند...  زمان کاشت، اقلیم، )مربوط به خاك

مواردی که به ذهن فراگیران حتی با راهنمایی غیر ، پس از پایان نظرات -
 . اضافه کنید، مستقیم نرسیده است را

مثالً عوامل مربوط به عملیات . انواع عوامل را تا حد ممکن گروه بندی کنید -
 . های خاك و زمینویژگی، شرایط اقلیمی، زراعی

اجازه دهید . به بحث بگذارید چگونگی تأثیر را، عوامل در مورد هر یك از -
شما بیشتر نقش . های ذهنی به درستی عمل کندتراوشات فکری یا جرقه

 . مدیر جلسه و هماهنگی دقت را داشته باشید
چگونگی تأثیر ، ضمن جمع بندی و اصالح نظرات، در پایان هر مورد -

تصمیمات یك زارع را در تعیین زمان نرم کردن در مقابل عنوان مربوطه 
 . دداشت کنیدیا

قبل از حضور در مزرعه موارد . ادامه کالس را به بازدید از مزرعه موکول کنید -
.. . ثبت گزارش، لباس مناسب، ضروری از جمله به همراه داشتن نوشت افزار

 . یادآوری نمائید
و در غیر این . مزارع مختلف را در نظر بگیرید، های مختلفبرای کار گروه -

های جدا از هم را برای هر گروه در نظر بگیرید شصورت در یك مزرعه بخ
همانند آنچه که در کتاب ، به نحوی که هر کار گروه مستقل از کار گروه دیگر

 . را انجام دهد« فعالیت تعیین زمان نرم کردن خاك»، درسی آمده است
ضمن هدایت و نظارت اقدام به وارسی کار ، هاشما در حین فعالیت کار گروه -

 . هایی همانند نمونه برگ پیشنهادی نمائیدر نمون برگها دگروه
استفاده از تجهیزات ، های مزرعهمناسب بودن لباس و کفش برای بررسی  -

مراه به ه، به همراه داشتن بیل یا بیلچه، کاله، ایمنی فردی مانند دستکش
ه توج، یادداشت کردن شرایط مورد ارزیابی، داشتن تجهیزات نوشت افزاری

توجه ، خاك 1 -61توجه داشتن به رطوبت الیه ، هاوضعیت کلوخه داشتن به
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از جمله عناوین مطرح شده ، های هدفدارسؤال کردن، به آب گرفتگی مزرعه
 . تواند باشدهای نمونه برگ فهرست وارسی میدر ردیف

برای بررسی شرایط اقلیمی فرصت کافی قابل شوید و منابع مناسب و قابل  -
ا هیران معرفی کرده و زمان ارائه و نتایج بررسی برای آندسترسی را به فراگ

 . را مشخص کنید
فراگیران را به انجام تحقیق تعیین شده در کتاب ترغیب کرده و اعالم کنید  -

ا هتحقیقات محلی و هواشناسی آن، که همراه با ارزیابی گزارش این فعالیت
 . را هم بررسی خواهید کرد

ای فراگیران تعیین و تحقیق و بررسی کتابخانهزمان و روش ارائه گزارش و  -
 . اطالع رسانی کنید

در مورد زمان دقیق نرم کردن خاك هرگز تعیین کننده نباشید بلکه نظر و  -
در هر حال زمان نهایی . رد یا اصالح نمایید، نتیجه گیری نهایی آن را تأیید

 . به طور غیر مستقیم توسط شما تعیین خواهد شد
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 تعیین مقدار نرم کردن خاک
 کالس درس با امکانات سمعی و بصری و مزرعه مکان آموزش:
 موارد پیشنهادی:

تصاویری از ذرات خاك در ، پس از مقدمات اولیه بر حسب طرح درس روزانه -
 . اندازه های مختلف به نمایش بگذارید

های موضوع را با آسیب، بیش از حد خاكبا نمایش برخی از اثرات نرمی  -
وردن بهم خ، پودر شدن خاك. شناسایی کنید، مدیریت یك گفتگوی کالسی

از جمله موادی ، ایجاد سله، قرار گرفتن در معرض فرسایش، ساختمان خاك
 . است که در این بازه قابل گفتگو هستند

و را به گفتگ...  روش کاشت، روش آبیاری، رابطه بین نرمی خاك با نوع بذر -
ما ش. اجازه دهید تا حد امکان نتایج از درون گفتگوها استخراج شود. بگذارید

اشتباهات یا نظرات نادرست را به طور ، ضمن پرسش از چگونگی ارتباط
 . مستقیم و یا ترجیحاً به طور غیر مستقیم اصالح نمائید

یش از آن تذکرات اما پ. ای پیگیری نمائیدادامه کالس را در بازدید مزرعه -
همراه ، روش حرکت تا رسیدن به محل کار، ضروری از جمله نوع لباس

 . را یادآور شوید...  و ثبت گزارش کار، داشتن نوشت افزار
ها را سازماندهی کرده و برای هر کار گروه بخشی از مزرعه در مزرعه کار گروه -

 .را تعیین کنندبخواهید حد نرم کردن خاك مزرعه آنها از . را تعیین کنید
. اجازه دهید اطالعات الزم برای فعالیت تعیین شده را از شما بخواهند

اطالعات مورد نیاز را در اختیار آن قرار دهید به ترتیبی که طبق فعالیت 
 . مقدار نرم کردن خاك را تعیین کنند، کتاب درسی

فکری چگونگی تعامل و هم، در ضمن انجام فعالیت ضمن نظارت و هدایت -
توجه به همه عوامل مؤثر در نرم کردن . ها را مورد وارسی قرار دهیدگروه
های نرمی بیش توجه به آسیب، فکری و مشاوره در تصمیم گیریهم، خاك

 . از جمله موارد مورد برررسی در نمون برگ فهرست وارسی است...  از حد و
شده مختلف از مزارعه مختلف با درجه نرمی مختلف با نوع گیاهان کاشته  -

 .هدف از بازدید مصداق یابی و تجربه عینی برای فراگیران است. بازدید نمائید
مواردی که نرمی بیش از حد خاك ایجاد کرده باشد را نشان داده تا 

 . هنرجویان با معایب نرم کردن بیش از حد خاك بیشتر درك کنند
منطقه خود را تحقیق برای کار گروه واگذار نمائید تا معیارهای کشاورزان  -

 . برای میزان نرم کردن خاك را بررسی نمایید
زمان و روش ارائه گزارش کار و گزارش تحقیق را تعیین کرده و به طور واضح  -

 . اطالع رسانی نمائید
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 آماده سازی ماشین های نرم کننده خاک
 کالس درس و محل نگهداری ماشین های کشاورزی مکان آموزش:

 مروری بر دانسته ها

 
 

 موارد پیشنهادی:
-کارگروه، پس از مقدمات آغازین کالس کارگاهی بر حسب طرح درس روزانه -

کارگاه هر چند به صورت نکات ضروری برای کار در . ها را سازماندهی کنید
به رعایت اصول ایمنی به ویژه پوشیدن لباس و کفش . تذکر دهید، تکراری

و همچنین رعایت اصول بهداشتی و ...  همراه داشتن دستکش و، مناسب کار
 . زیست محیطی را یادآوری نمائید

نی های پیش بیگونه که در فعالیتابزار و وسایل کار و شرایط انجام کار را آن -
اما قبل از شروع . ها قرار دهیددر اختیار کارگروه، شده در کتاب آمده است

شما همراه استاد کار یا با استفاده از یکی از فراگیران کار آزموده ، هابه کارآن
 . ها نمائیدرفع عیب و سرویس هریك از ماشین، اقدام به بررسی

رعایت اصول  چیدمان فراگیران به ترتیبی باشد که ضمن، در این مرحله
 . اشراف کامل داشته باشند، به فرآیند انجام کار شما، ایمنی

سعی کنید تمام کارهایی که برای فراگیران در قالب فعالیت در کتاب درسی  -
توسط شما یا استادکار ، به همان ترتیبی که در کتاب آمده است، آمده است

 کار شما به عنوانترتیب انجام . شما به طور کامل حداقل یك بار انجام گیرد
 .بایستی به نظم و ترتیب و همراه با اصول ایمنی باشد، یك نمونه یا الگو

لطفاً از . دالیل انجام کار توضیح داده شود، بدیهی است که ضمن کار
 . توضیحات مازاد بر عملیات تا حد ممکن خود داری نمائید

اجازه ، كرفع عیوب و سرویس یك ماشین مثالً دیس، پس از انجام بازدید -
ها بر اساس نوبت بندی انجام شده اقدام به عملیات دهید یکی از کارگروه

ند توانها ضمن ناظر بودن در صورت لزوم و با اجازه قبلی میسایر گروه. نماید
کارگروه فعال را موظف به پاسخگوئی . اقدام به پرسش یا طرح اشکال نمایند

 . نمایند
اقدام به ، ضمن هدایت و نظارت فرآیند، هرکارگروهدرفرآیند انجام عملیات  -

. وارسی صحت انجام عملیات در قالب نمون برگ فهرست وارسی نمائید
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استفاده از ، مناسب بودن کفش کار، مواردی چون: مناسب بودن لباس کار
 رعایت، فکری گروهیهمکاری و هم، تجهیزات ایمنی فردی به ویژه دستکش

شکال توانایی توضیح و رفع ا، استفاده درست از ابزار، تقسیم کار، نظم و ترتیب
-کاربرد درست مواد )روغن، های طرح شده از سوی شما یا فراگیرانیا پرسش

انجام ، هاانجام کامل سرویس، هارفع کردن کامل عیب، ها(ها یا روان کننده
 رعدم بروز حادثه )انجام کا، انجام کار با دقت مطلوب، کار با سرعت مناسب

نظافت شخصی ، سازی محیط پس از پایان کارپاك، با رعایت اصول ایمنی(
تواند در نمون برگ فهرست وارسی مورد بررسی و ارزیابی می...  در پایان کار و

 . قرار گیرد
با پایان یافتن کار یك کارگروه به کارگروه دیگر اجازه انجام همان کار روی  -

ه ترتیبی اتخاذ کنید ک. نوع را بدهیداین دستگاه یا دستگاه دیگر از همین 
 های نرمتمام ماشین، با نظم و ترتیب از پیش طراحی شده، هاتمام کارگروه

رفع عیب و سرویس ، کننده خاك را در حضور سایر به طور کامل بررسی
مهم آن ، گیردمهم نیست که این عملیات در چند جلسه صورت می. نمایند

 رفع، بتوانند اجزای ماشین را کامالً از هم جدا کردهاست که تمام فراگیران 
 . عیب و سپس جمع )مونتاژ( و در آخر سرویس نمایند

ها گزارش به فراگیر را موظف نمائید که در تمام مراحل روی تمام دستگاه -
 . کتبی و یا حتی تصویری تهیه نمایند

 . زمان و روش ارائه گزارش را تعیین کنید -
تمام جلسات و در تمام طول عملیات حتی در صورت  شود که درتأکید می -

 . هنرآموز باید حضور داشته باشد، وجود استاد کار و یا تکنسین
های بازدیدی را از تعمیرگاه، در صورت امکان برای تحقق برخی از اهداف -

 ،ها در منطقههای نرم کننده خاك یا کارخانه سازنده این نوع ماشینماشین
 . ترتیب دهید

ایان یافتن فعالیت آماده به کار نمودن یك ماشین نرم کننده توسط تمام با پ -
فعالیت آماده کردن ماشین نرم کننده دیگر بر اساس نوبت بندی ، هاکارگروه

 . توسط تمام کارگروها را آغاز کنید
 ،کولتیواتور، انجام آماده سازی به ترتیبی که در کتاب آماده است)دیسك -

جزء کولتیواتورها ، هادقت داشته باشید که دندانه. خاك همزن دوار( باشد
چنانچه شرایط زمانی انجام عملیات آماده سازی را به طور پیوسته . باشدمی

ادامه کار را در هر زمانی که طبق طرح درس ، غیر ممکن یا غیر فنی نمود
 . انجام دهید، ممکن گردد، کلی

های نرم دن انواع ماشینهدف آن است که فراگیران قادر به آماده بکار نمو -
های سوار و لذا چنانچه در واحد آموزشی انواع دیسك. کننده خاك باشند

ت در صور. ها مورد بررسی قرار گیرندمطلوب است که تمامی آن، کششی بود
در این زمینه برنامه . شودانجام بازدید توصیه می، عدم وجود انواع مختلف

 . ریزی کنید
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، همراه با شرح عملیات، هاسازی ماشینآماده تأکید نمائید که گزارش -
 همچنین. هریك به طور جداگانه باید تنظیم شود، انتقادات و پیشنهادات

 . طرح های بهینه سازی فرآیند را هم ارائه نمایند
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 تنظیم ماشین های نرم کننده خاک 
 

یی هک ربذات ویـهب انم خ  پی لـقع ربد رهگز است محال                          دا

 کالس درس و محل نگهداری ماشین های کشاورزی :مکان آموزش
 موارد پیشنهادی: 

درس روزانه,  پس مقدمات آغازین متناسب با طرح، در کالس درس -
انواع تنظیمات در یك نوع ماشین نرم کننده خاك مثالٌ دیسك را به نمایش 

ا هچگونگی انجام تنظیم، تواند شامل اجزای قابل تنظیمنمایش می. بگذارید
آموزشی یا در ، در آن نوع ماشین نرم کننده با تأکید بر انواع رایج در واحد

 منطقه باشد
این . های عدم تنظیم را نمایش دهیدسیبدر مورد هریك از تنظیمات آ -

هید اجازه د. انیمیشن یا فیلم باشد، اسالید، نمایش ممکن است توسط عکس
 . ها را کشف و اعالم نمایندهنگام نمایش فراگیران اشکاالت و آسیب

ر های عدم تنظیم دبا پایان یافتن نمایش چگونگی تنظیمات و آسیب -
 خاك ، های دیگر )کولتیواتورهاماشینها به یك نوع ماشین مثالً دیسك

( پرداخته شود به ترتیبی که فراگیران چگونگی تنظیم تمام ماشین ...  هاهمزن
های نرم کننده خاك را بخوبی درك و آسیب شناسی عدم تنظیم همه ماشین

 . نمایند
ادامه کالس را در محل ، پس از نمایش و توجیه ضرورت تنظیمات -

بل ق. های کشاورزی واحد آموزشی دنبال کنیدمیر ماشینداری و تعکارگاه نگه
زیست محیطی و غیره از ، بهداشتی، نکات ایمنی، از حرکت به سوی کارگاه

لوازم یادداشت ، تجهیزات ایمنی فردی، جمله مناسب بودن لباس و کفش کار
وقت شناسی و ، حفظ انسجام گروهی و کار تیمی، برداری و تدوین گزارش

 . ها نظارت نمائیدرا یادآوری کرده و بر اجرای آن...  وتنظیم عمومی 
درکارگاه ضمن نظارت بر چیدمان فراگیران و اصالح احتمالی آن به  -

شروع به نشان دادن ، نحوی که انجام تنظیمات قابل مشاهده فراگیران باشد
ادن ضمن نشان د. نقاط قابل تنظیم در یك نوع ماشین نرم کننده خاك نمائید

 . ونگی انجام تنظیم را اجرا کنیدنقطه چگ
ماشین نرم کننده خاك را به تراکتور ، بارعایت تمامی نکات ایمن و فنی -

آنگاه تنظیمات ممکن)حتی انواع نادر( را شخضاً یا توسط . متصل کنید
استادکار به ترتیبی انجام دهید که تمام فراگیران به طور جز به جز مورد 

 . مشاهده قرار دهند
دن تمامی تنظیمات ممکن در یك نوع ماشین نرم کننده مثالً با تمام ش -

ها تمامی تنظیمات ممکن را به همان اجازه دهید هریك از کارگروه، دیسك
به  .استادکار و سایر فراگیران ناظر عملکرد آن باشید، شما. ترتیب انجام دهند
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سایر فراگیران اجازه پرسش حتی ایجاد چالش را بدهید و بر چگونگی 
  .سخگویی و واکنش کارگروه تنظیم کننده نظارت داشته و ارزیابی نمائیدپا

، ضمن هدایت و نظارت، هادر هنگام انجام تنظیمات هریك از کارگروه -
 مواردی. های فهرست وارسی انجام دهیدارزیابی فرایندی را در قالب نمون برگ

بین  رتقسیم کا، پوشیدن دستکش، کفش کار، چون: مناسب بودن لباس کار
حاکم بودن نظم و ترتیب در فرایند ، انجام کار بصورت تیمی، اعضای گروه

 توجه داشتن به تمام ، استفاده درست از ابزار و وسایل، انجام عملیات
عدم انجام کار به صورت خودسرانه ) بدون محدود کردن ، های ممکنتنظیم

انجام درست  ،پرسیدن موارد یا خواستن راهنمایی در صورت لزوم، خالقیت(
به  توانایی ،... انجام درست تنظیم، انجام درست تنظیم عرضی، تنظیم طولی

توانایی پاسخگویی دربرابر پرسش ، های ایجاد شده توسط سایرینرفع چالش
توجه به نکات زیست محیطی )به ویژه هنگام ، رعایت نکات ایمنی، کنندگان

 توجه، کردن به نکات بهداشتی( توجه ...  هااستفاده احتمالی از روان کننده
 و چرخیدن، خم شدن، نششتن، داشتن به اصول در ارگونومیکی )در ایستادن

 ...  مطلوب بودن دقت انجام کار و، مطلوب بودن سرعت انجام کار، (... 
 . باشندهایی از عنوان درج شده در فهرست نمون برگ فهرست وارسی مینمونه
های دیگر را به نوبت برای گروه، گروهبا پایان انجام تنظیم توسط یك  -

اجازه دهید وقتی الزام کنیدکه هر گروه بایستی . ها فراخوانی کنیدانجام تنظیم
هرگز از تکرار و . ها را هرچند جزئی و حتی نادر را انجام دهندتمامی تنظیم

 ،فراگیران تا خود یك امری را تجربه و تکرار نکنند. تمرین خسته نشوید
 . د گرفتفرانخواهن

یم انجام تنظ، با تمام شدن تنظیم یك نوع ماشین توسط تمامی گروهی -
 . ها را در دستور کارخود قرار دهیدسایر ماشین

ها اقدام به انجام تنظیم، ابتدا خود یا استادکار، ها همدرسایر ماشین -
ا هکارگروه را به نوبت هدایت به انجام تنظیم، سپس همانند روش پیشین. نماید

 . نمائید
ننده های نرم کها تمامی ماشینترتیبی پیش بگیرید تا تمامی کارگروه -

خاك را به طور کامل و مستقل چه درحالت جدا و چه در حالت متصل به 
بدیهی است که این فرآیند نیاز به زمان خواهد داشت و . تراکتور انجام دهند

ر د. تنظیم کنید لذا شما باید در طرح درس کلی یا ساالنه آن را به درسی
نظیم ت، صورتی که شرایط زمانی انجام پیوسته تنظیم تمامی ماشین را ندهد

 .آنچه که مهم است. ها را به وقت مناسب دیگر موکول کنیدبرخی از ماشین
 . اشدبهای پیش بینی شده در کتاب درسی میانجام پیوسته برابر فعالیت

تمیز کردن ، سازی محیط کارفراگیران را ملزم به پاك، در پایان هر کار -
ه به ترتیبی ک. نمائید....و تحویل دادن ابزار و وسایل و انجام نظافت شخصی و

 . ها نهادینه گرددای فراگیران شده و درآناین رفتار جزء اخالق حرفه
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 ها را تعیین کرده و به آنها زمان و روش ارائه گزارش کارگروه -
ها را نقد کنند یا هائی که روش تنظیمیادآور شوید گرو. رسانی کنیداطالع
. از امتیاز بیشتری برخوردار خواهند بود، های بهتری پیشنهاد دهندروش

فراگیران بایستی خالق و مبتکر تربیت شده و نگرش نقادانه به موضوع داشته 
 . باشند

 نرم کردن خاک

 افروخترب  نورجان هب دل چراغ                هب انم آن هک جان رافکرت اموخت

کارگاه ، آموزشهای نظری با امکانات سمعی و بصریکالس  :مکان آموزش
  مزرعه، ماشینهای کشاورزی

 موارد پیشنهادی:
های روش، پس از مقدمات آغازین کالس مطابق طرح درس روزانه -

تواند نمایش می. های نرم کننده خاك در زمین را نمایش دهیدحرکت ماشین
 . های آموزشی باشدانیمیشن و فیلم، تصویر رسامی شده، هابا استفاده از رسم

آسیب شناسی عدم رعایت نظم و ترتیب در اجرای ، درضمن نمایش -
 . عملیات در گفتگوی کالسی بررسی شود

کالس را . بگیریدهای کشاورزی پیماشین، ادامه کالس را در کارگاه -
، بهداشتی، موارد ایمنیبرای اجرای عملیات کارگاهی و صحرایی توجیه کرده و 

زیست محیطی و فنی را یادآوری کرده و همچنین ضرورت یادداشت برداری 
جایی که عملیات صحرایی برای تمامی از آن. نوشتاری و تصویری را تذکر دهید

باشد یك یا حداکثر دو کارگروه را ها در یك جلسه امکان پذیر نمیکارگروه
های دیگر اعم از های درفعالیتکارگروه سایر، برای این جلسه در نظر گرفته

 .مطالعاتی یا در شرایط خاص مرخصی در نظر بگیرید، هنری، فرهنگی، فنی
به هر حال روشی اتخاذ کنید که عملیات جذاب و واقعی باشد و باعث خستگی 

 . ها نشودیا کسالت آن
های کشاورزی یك دستگاه تراکتور تحویل با مراجعه به واحد ماشین -
های از کارگروه نخواهید پس از بررسی. ه در اختیار کارگروه قرار دهیدگرفت
( و با رعایت نکات ...  سوخت، روغن، رفع معایب و نیازهای احتمالی) آب، اولیه

 . تراکتور را روشن نمائید، ایمنی و فنی
با توجه به عملیات قبلی انتخاب نوع ماشین نرم کننده را در اختیار  -

داری ماشین نرم کننده اجازه دهید تراکتور را به محل نگه. یدفراگیران قرار ده
 . خاك هدایت نمایند

ضمن نظارت و هدایت کار گروه در اتصال ماشین نرم کننده خاك به  -
 .مراقب امور فنی و ایمنی بوده و کارگروه را راهنمائی و ارزیابی نمائید، تراکتور

های مربوط به حمل و نقل نظیمهای اولیه و نیز تپس از اتصال و انجام تنظیم
تراکتور و دنباله بند را برای هدایت به مزرعه از کارگروه تحویل گرفته ، ایجاده
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و به راننده تراکتور یا هر فردی که ضمن داشتن گواهینامه رانندگی صاحب 
یادآور شوید که فراگیران هرگز . باشد تحویل دهیدصالحیت هدایت تراکتور می

تراکتور در خارج از محوطه کارگاه و بیرون از محوطه مزرعه  مجاز به رانندگی
ضمناً نظارت نمائید که هیچ کسی به جز راننده تراکتور سوار هیچ . باشندنمی

 . بخشی از تراکتور و دنباله نبد آن نشود
تراکتور را در مزرعه تحویل کارگروه داده و اجازه دهید از محل مناسبی  -

مائید که ماشین نرم کننده را در وضعیت کار قرار نظارت ن. وارد مزرعه شوند
شروع به نرم کردن ، داده و از محل مناسبی طبق نوبت بندی اعضای گروه

 . خاك نمایند
انجام مراحل کار مطابق با فعالیت پیش ، ضمن نظارت و هدایت کارگروه -

. بینی شده در کتاب را مورد وارسی در نمونه برگ فهرست وارسی نمائید
شروع کار از محل ، از قبیل: وارد شدن به مزرعه از محل مناسب مواردی
نگی هماه، بازنگری و اصالح تنظیم ها، توجه به تنظیم بودن دستگاه، مناسب

ت برگش، دور زدن با شعاع مناسب، حرکت در راستای مناسب، بین اعضای گروه
عایت ا ررانندگی ب، دورزدن با رعایت اصول فنی، از فاصله مناسبی ازردیف رفت

جابجایی افراد طبق نوبت ، های رفت و برگشتموازی بودن ردیف، اصول ایمنی
در نظر داشتن مناطق پرکلوخه برای تکرار ، مناسب بوده همپوشانی ها، بندی

، هارعایت زمان مناسب در تعویض نوبت، تعویض به موقع قطعات، عملیات
از جمله عناوین قابل . .. اجرای به موقع دستورات صادر شده از طرف هنرآموز

 . تواند باشدهای فهرست وارسی میدرج در ردیف
با پایان یافتن نوبت یك کارگروه یا نرم شدن خاك مزرعه متعلق به یك  -

 به این ترتیب تمام . ماشین به کارگروه دیگر انتقال داده شود، کارگروه
  .ها زمین خود را در زمان مناسب به این روش نرم نمایندکارگروه
 ،وسیله یك نوع ماشین نرم کنندهبا پایان یافتن نرم کردن خاك به -

های نرم کننده به نوبت در شرایط مناسب در دستور کار کاربرد سایر ماشین
های رایج نرم کننده خاك ها با تمام ماشینبه نحوی که تمام گروه. قرار گیرد

 مقدار و تکرار باید به. عمالً و به مقدار مناسبی اقدام به نرم کردن خاك نمایند
حدی باشد که هر فرد در حد اجرای مستقل یا عادی شدن توانایی نرم کردن 

طراحی برنامه درسی کلی یا ، برای رسیدن به این هدف. خاك را کسب نماید
لذا در طراحی خود همه موارد را . باشدساالنه با توجه به امکانات ضروری می

 . لحاظ نمائید
سازی محیط و نظافت شخصی را در نظر پاك، کاری درپایان هر جلسه -

 . داشته و رعایت آنها را از طرف کارگروه و افراد نظارت نمائید
 ،پس از پایان عملیات نرم کردن خاك توسط هر نوع ماشین نرم کننده -

ضرورت سرویس مربوط به آن ماشین را به کارگروه توجیه نموده و انجام دقیق 
بدیهی است که هیچ ماشین . ن را نظارت نمائیدسرویس و تمیز کردن ماشی
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های کشاورزی داده نخواهد کثیف و بدون سرویس ضروری تحویل واحد ماشین
 . شد
ای تراکتور توجه داده و انجام ها را به سرویس روزانه و دورهکارگروه -

 . نظارت نمائید، سرویس را به موقع و باروشی مناسب
 کاری خود افزون برگزارش رشها ملزم شوند که در گزاکارگروه -

داری را به طور کامل تشریح عملیات سرویس و نگه، ایهای مزرعهفعالیت
فع فعالیت مربوط به ر، مقدار و نوع روغن تعویضی، )نوع قطعات تعویض. نمایند
( همچنین نقد و نظرات اصالحی آنها ،...ساعت کارگروه شماره کیلومتر، معایب

 . را خواستار شوید
ها حفظ کرده و در ارزشیابی نهایی شات را در کار پوشه کارگروهگزار -

 . آنها را مد نظر قرار دهید
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  ای:ارزشیابي مرحله
 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی
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 شايستگي نرم کردن خاکارزشیابي 
 

 شرح کار:
های آماده سازی ماشین -6تعیین روش نرم کردن خاك -6تعیین زمان و میزان نرم کردن خاك  -1های نرم کننده خاك انتخاب ماشین -1

 -1 ن خاكنرم کرد -7 ماشین های نرم کننده خاك تنظیم اولیه -6به تراکتور  اتصال ماشین های نرم کننده خاك -5 نرم کننده خاك
 سرویس ماشین

هنر جو پس از کسب شایستگی در این واحد یادگیری بتواند با استفاده از تراکتور و ماشین نرم کننده خاك مانند استاندارد عملکرد: 
 :دیسك، کولتیواتور، رتیواتور، خاك زمین شخم خورده را نرم نماید . 

 شاخص ها:
 تجهیزات، تطابق ماشین با شرایط زمین شخم خورده و نوع کشت تعیین ماشین و دنباله بندهابازدید از زمین شخم خورده،بازدید از 

 زمان ردنک تطابق گیاه با میزان نرم کردن، مشخص ،هواشناسی وضعیت بررسی،بودن وگاورو خاك رطوبتی وضعیت بررسی،زمین از بازدید
ین و وضعیت کلوخه ها و مقایسه آن با استانداردها، انتخاب روش و بازدید از زمین،بررسی شکل و ابعاد و مساحت زم -نرم کردن خاك

)دیسك،کولتیواتور، رتیواتور، هرس(، بررسی سالمت ماشین های نرم  بازدید از ماشینهای نرم کننده خاك -نرم کردن خاك تعداد دفعات
هدایت آن به محل ماشین های نرم کننده  روشن کردن تراکتور و - کننده خاك،برطرف کردن معایب مطابق شاخص ها و استانداردها

 ستاندارد مطابق ا خاك تمنطبق کردن بازوها با نقاط اتصال سه گاانه یا مالبند ثابت، متصل کردن ماشینهای نرم کننده خاك به تراکتور،

 بق استاندارد،مطا یم ارتفاع (توقف تراکتور،کشیدن ترمز دستی،باال بردن اهرم هیدرولیك،تنظیم ) طولی، عرضی، تعادلی، همپوشانی و تنظ

هدایت تراکتور به داخل قطعه، اجرای نرم کردن خاك،پایش تنظیمات در ضمن کار، اتمام نرم کردن خاك، ساماندهی ماشینها پس از 
 انجام سرویس روزانه تراکتور، سرویس ماشینهای نرم کننده خاك - خاتمه کار در جایگاه مشخص

 تجهیزات:شرایط انجام کار و ابزار و 
 محل اجرا : زمین زراعی، جایگاه نگهداری ماشینهای کشاورزی

 تجهیزات : تراکتور، دیسك،کولتیواتور، رتیواتور، هرس، جعبه ابزار مکانیك عمومی، 

و  منابع استانداردها،منابع :کاتالوگ )تراکتور،دیسك، کولتیواتور رتیواتور، هرس(، جداول و  - مواد : مواد و ملزومات مصرفی در سرویس
 دقیقه 61زمان :  - اطالعات معتبر

ور، رتیوات )تراکتور، دیسك، دفترچه راهنمای -هرس  –کولتیواتور  –رتیواتور  –دیسك ) سوار، کششی (  -تراکتور ابزار و تجهیزات: 
 مواد و ملزومات مصرفی در سرویس -جعبه ابزار مکانیك عمومی -کولتیواتور، هرس(

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 1حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 انتخاب ماشینهای نرم کردن 1
  1 آماده سازی ماشین های نرم کردن 2
  1 تنظیم ماشین های نرم کردن 1
  1 انجام عملیات نرم کردن خاك 1

 شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
رعایت مقررات رانندگی/  -شایستگی های غیر فنی: جمع آوری و گردآوری اطالعات

 -/ توجهات زیست محیطی: اثرات زیست محیطی -ایمنی: خود فرد و دیگران 
 -ظرافت -ریزبینی -جلوگیری از آلودگی محیط زیست/ نگرش: دقت در سنجش

 تفکرانتقادی

2 

  

 * میانگین نمرات
 می باشد. 1هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  حداقل میانگین نمرات *
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 هموار کردن زمین واحد ياد گیری:
 

 های کلیدی:واژه
 ماله زدن، لولر زدن، صاف کردن زمین، تسطیح زمین

  مدت زمان آموزش:
 

 خالصه محتوا:
انتخاب ماشین هموار کننده با توجه  -عوامل تعیین کننده در انتخاب ادوات 

چگونگی تنظیم -های هموار کننده بررسی و آماده کردن ماشین -به شرایط
 اجرای هموار کردن زمین -های هموار کننده زمینماشین

 ابزار و تجهیزات:
محل نگهداری ماشینهای کشاورزی  -ویدئو و پروژکتور  -سیستم کامل رایانه 

 -زمین صاف کن )لند لولر( -تراکتور - زمین شخم خورده و دیسك خورده -
 -کتابچه راهنمای تراکتور و زمین صاف کن -پین ها و قطعات یدکی مورد نیاز

مواد و ملزومات  -ماسك دهانی -لباس کار -جعبه ابزار مکانیك عمومی
 ویس و نگهداری تراکتور و لولرمصرفی در سر

 
 اهداف عملکردی

 نماید تشریح را زراعی زمین کننده هموار هایماشین انواع . 
 را زراعی زمین هموارکننده ادوات انتخاب در کننده تعیین عوامل 

 . نماید تشریح
 کند انتخاب را زمین کردن هموار مناسب ماشین . 
 به آماده و بررسی را زراعی زمین کننده هموار های¬ماشین بودن سالم 

 . کند کار
 کند متصل تراکتور به را زمین هموارکننده ماشین . 
 دهد توضیح را استفاده مورد ادوات تنظیم چگونگی . 

 دهد انجام را زمین کننده هموار هایماشین تنظیمات . 
 دهد شرح را زمین هموارکردن شرایط و زمان . 
 دهد توضیح را زمین کردن هموار اجرای هایروش . 
 دهد انجام شرایط با متناسب را زمین کردن هموار . 
 نماید سرویس و تمیز، عملیات از پس را زمین کننده هموار هایماشین . 
 آب و یکنواختی سبز  فت هدر از پیشگیری در زمین کردن هموار تأثیر

 . شدن را درك نماید
 کند رعایت عملیات اجرای هنگام در فردی بهداشت و ایمنی . 
 ابزارها را بکار بندد، وسایل از بهینه استفاده و داری امانت . 
 

 نظری 12 عملی 14 ساعت 15جمع: 
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 بودجه بندی پیشنهادی واحد یادگیری هموار کردن سطح زمین

 
 عنوان و موضوع جلسه پودمان 

 درس
 هایفعالیت اهداف عملکردی

 تکمیلی

فرم دهنده 
 سطح زمین

بیست و 
 هشتم

انتخاب -
ماشین هموار 

 کننده

های هموار کننده انواع ماشین -
 . زمین زراعی را تشریح نماید

عوامل تعیین کننده در  -
انتخاب ادوات هموارکننده زمین 

 . زراعی را تشریح نماید
ماشین مناسب هموار کردن  -

 . زمین را انتخاب کند
 ایارزشیابی مرحله -

 

بیست و 
 نهم

آماده سازی  -
های ماشین

هموار کننده 
 زمین

اتصال و  -
 اولیه تنظیمات

 بررسی سالمت -
 رفع عیب-
ای)آماده ارزشیابی مرحله -

 سازی(
 اتصال به تراکتور-
 تنظیمات اولیه -
ای)اتصال و ارزشیابی مرحله -

 تنظیمات اولیه(

 

 امسی
هموار کردن 
 سطح زمین

 تعیین روش تسطیح-
تسطیح سطح زمین با صاف  -

 کننده زمین
 

 
  



 

 
114 

 خداوند بیناشروع هر کاری با یاد و نام 

وند خورشید وماه  راه داد خرد انمش هب را  دل هک                                  هب انم خدا
 

  ضرورت هموار کردن سطح زمین:
  مروری بر دانسته ها: 

( با نام هایی چون هموارسازی و صاف کردن landlevelingتسطیح زمین )
( هم نامیده می شود. هدف landleveling , landforming landgradingزمین )

از هموار کردن زمین ایجاد شیب مناسب در زمین جهت توضیح یکنواخت آب 
 بوجودآوردن شرایط یکسان، از تندآب و فرسایش سطحی در سطح، پیشگیری

، در نتیجه این اقدامات. در سراسر مزرعه است، و هماهنگ نفوذ آب در عمق
 یکنواختی در توزیع و، اری به ویژه در روش ثقلیافزون بر افزایش راندمان آبی

 . مصرف مواد غذایی و رویش گیاهان نیز بدست می آید
این نوع تسطیح با استفاده از ماشین هایی که در کشاورزی رایج به آن لولر یا 

  انجام می شود، ماله می گویند

 
( عبارت از تسطیح دقیق (landsmoothing , landplaning تسطیح علمی)دقیق(

با در نظرگرفتن شیب به طوری که خطا به صفر نزدیك شود، می باشد. این 
نوع تسطیح با استفاده از ماشین های مجهز به سامانه های لیزری انجام می 

 شود. 
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 کالس درس نظری با امکانات سمعی و بصری و بازدید  محل آموزش:
 ایمزرعه

 موارد پیشنهادی:
تصاویری از سطح ، آغازین کالس برابر طرح درس روزانه پس از مقدمات -

یا ، های ناهموار زمین )ناشی از عملیات مختلف مثالً شخم( اجرای دیسك
تا ایجاد انگیزه برای انجام عملیات تسطیح . سایر شرایط را نمایش دهید

 . گردد
از فراگیران بخواهید که به این پرسش جواب دهند: چرا باید زمین را  -

 کرد؟ یا ضرورت هموار کردن سطح زمین چیست؟ تسطیح
مواردی که درکتاب درسی آمده است را باز خوانی کرده و تطابق آن را  -

به موارد خاص که نشانی از خالقیت ذهن . با نظرات فراگیران بررسی کنید
 . فراگیران است بها داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید

شدن برای بازدید از مزرعه )لباس  پس از توجیه اولیه از قبیل آماده -
( ادامه آموزش را در سطح مزرعه با ..... . لوازم یادداشت برداری و، مناسب

 . هدف پیدا کردن مصادیق برای هریك از ضرورت ها( پی بگیرید
مثالً واکاوی عمق های دفن بذر در . هریك از مصادیق را وارسی کنید -

ایسه آن در شرایط هموار را با دقت اثر زیر خاك کردن در خاك ناهموار و مق
نتایج  .حتی می توانید شرایط را به طور ساختگی ایجاد کنید. بررسی کنید

 . یافته های این بررسی را به موضوع کود هم تعمیم دهید
از اراضی یا مزرعه های ناهموار با نظام آبیاری سطحی بازدید کنید و  -

ضرورت هموار سازی را مورد مصداق توزیع یکنواخت آب و تاثیر آن بر 
 . مشاهده و بررسی قرار دهید

مشکالت و عملیات الزامی آبیاری در اراضی که هموار کردن به درستی  -
، پشته ها، انجام نشده است را مورد بررسی قرار دهید )خراب شدن مرزها

آب گرفتگی سطح ، توزیع نامناسب آب، عملیات ترمیم آن ،.....جویچه ها
 ........ایجاد رویش غیر یکنواخت و، ی کردن عملیات سله شکنیپشته ها الزام

اجازه دهید تا فراگیران مشکالت حاصل از ناهمواری را در کارگروه های  -
نظرات هر گروه را جمع بندی و . مستقل مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند

در جلسه ای مشترك نظرات هر گروه را مطرح و مورد نقد وبررسی جمعی 
 . و گروههای برتر مورد تشویق قرار گیرند. اده شودقرار د

شما افزودن بر ، درضمن آنکه فراگیران وارسی ها را انجام میدهند -
هدایت و نظارت اقدام به ارزیابی فرایندی فراگیران در قالب نمون برگ های 

توجه به مواردی چون: فرسایش سطحی خاك در اثر . فهرست وارسی نمائید
ر انباشت آب د، آب گرفتگی سطح پشته ها، زهایا پشته هاخرابی مر، آبیاری

نرسیدن آب به تکه هایی از سطح مزرعه یا ، برخی از نقاط در آبیاری غرقابی
غیر یکنواختی ، دفن شدن بذرها در عمق های زیاد، هایی از طول فاروهابخش
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اشاره را با توجه آنها مورد بررسی قرار داده و اثبات برخی از ،.... . رویش
 . نمایش عکس یا فیلم ارایه نمایید فراگیران و با

زمان و روش ارایه گزارش و پژوهش مطرح شده در کتاب را تعیین و  -
 . اطالع رسانی نمائید

 

 انواع ماشین های هموار کننده زمین زراعی
 درس نظری با امکانات نمایشی و بازدید کارگاهیکالس  محل آموزش:

 موارد پیشنهادی:
یك وسیله ، قدمات آغازین کالس مبتنی بر طرح درس روزانهپس از م -

کالس را وادار کنید . دستی هموار کننده زمین )ماله دستی( را نمایش دهید
، این نظرات می تواند اعم از معایب. تا در مورد مشاهدات خود نظر دهند

 . باشد..... . محاسن و
به آنها مین از درمورد تك تك ماشین هایی که به منظور هموار کردن ز -

 ضمن. این عمل را انجام دهید، صورت منطقه ای یا کشوری استفاده می شود
، با جمع بندی نظرات، به فراگیران برای طرح نظرات خود، نمایش و اجازه

 . توضیحات تکمیلی را ارایه نمائید
بدیهی است که گفتگوها عالوه بر معرفی ماشین از جنبه شکل و  -

 سعی شود. تنظیمات و عملکرد نیز اشاره خواد داشتبه چگونگی ، ساختار
کالس در همه حال دو یا چند سویه بوده و از گوینده منحصر به فرد بودن 

این موضوع در مورد ماشین هایی که اولین بار نمایش . کامالٌ پرهیز گردد
به این ترتیب قوه تخیل و تحلیل فراگیران . داده می شود هم صادق است

 . تقویت می گردد
ماشین رایج در سایر کشورها و ، عالوه بر ماشین هایی رایج یا معمول -

مایش ن. ز به نمایش گذاشته شودنده لیزری نیحتی ماشین های تسطیح کن
این ماشین ها صرفا برای ایجاد نگرش یا دیدگاه بوده و مقدار توضیحات به 

 . میزان کشش کالس بستگی دارد
ادامه کالس را در ، در کالس نظریپس از اتمام نمایش ها و توضیحات  -

ی موارد ضرور، قبل از خروج از کالس. بازدید کارگاهی یا مزرعه ای پی بگیرید
همراه داشته ، سازماندهی گروه ها، از جمله مناسب بودن لباس و کفش بازدید

 . یادآوری و نظارت گردد، تجهیزات نوشتاری و تصویر برداری
 .ی ماشین های کشاورزی وارد شویدبا هماهنگی قبلی به محل نگه دار -

هریك از ماشین منفرد یا ترکیبی در زمینه صاف و هموار کردن مزرعه در 
در این مرحله هم اجازه . مرحله خاك ورزی را با دقت و تأنی بررسی نمائید

هیچ نیازی نیست . دهید هر یك از ماشین ها را یکی از کارگروه معرفی نماید
م بلکه الز، ماشین را دیده یا با آن کارکرده باشد که آن کارگروه قبالً این

 برداشت و تصورات، است با مشاهده ماشین و تطابق آن با توضیحات کالسی
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بدیهی است که شما از هرگونه بدآموزی . خود را بیان و تشریح نمایند
 . پیشگیری خواهید کرد

ین شما، اجازه دهید کارگروه دیگر، با پایان یافتن معرفی یك دستگاه -
، ساختار ،بدیهی است که در این معرفی. دیگررا معرفی یا باز شناسایی نمایند

تنظیمات و عملکرد و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به محض انحراف یا 
 . احتمال بد آموزی شما وارد عمل خواهید شد

به همین ترتیب تمامی ماشین های هموارکننده زمین را مورد بررسی  -
، ورت لزوم از جمله در شرایط محدود بدون تنوع ماشین هایقرار دهید در ص

هماهنگی و برنامه ریزی برای بازدید از خارج واحد آموزشی را در دستور کار 
به ترتیبی که فراگیران با انواع ماشین های صاف کردن زمین . خود قرار دهید

 . به خوبی آشنا شوند
توصیف و معرفی درهنگامی که هریك از کارگروه ها مشغول شرح و  -

شما ضمن نظارت و هدایت و به ویژه پیشگیری از ، یك ماشین هستند
 اقدام به ارزشیابی کارگروه در قالب نمونه برگ های فهرست وارسی، بدآموزی

 ،رعایت نظم، در ردیف های نمونه برگ عناوینی چون: تقسیم کار. نمائید
 توجه به تمامی، بیان اصطالحات علمی و فنی، رعایت ادب برای پرسشگری

توجه به کارکردن ، توجه ویژه به بخش های اتصال و تنظیم، اجزای ساختاری
 . می تواند طرح گردد،.... ماشین

 . زمان و روش ارایه گزارش تعیین و اطالع رسانی نمائید -
 

 ی زمینعوامل تعیین کننده در انتخاب ماشین هموار کننده
شی و بازدیدهای کار گروهی و کالس نظری با امکانات نمای محل آموزش:

 ایمزرعه
 موارد پیشنهادی:

دو نوع تصویر از صاف ، پس از مقدمات آغازین مطابق طرح درس روزانه -
مثال یك ماله . ریدکننده در دو شرایط کوچك و بزرگ را به نمایش بگذا

 ،دستی با یك تیغه پشت تراکتور یا اینکه یك تیغه در حال کار در یك کرت
صاف کن بزرگ: اجازه دهید فراگیران تصاویر را تجزیه و تحلیل با یك زمین 

 . کنند
در ادامه از فراگیران بخواهید که: چه عواملی در انتخاب نوع زمین  -

 کن تاثیر گذار هستند؟صاف
دسته بندی کرده و پس از ویرایش ادبی در یکی از ، پاسخ ها را بشنوید -

ترتیب لیستی از عوامل موثر در به این . گروه های اصلی تاثیر گذار جا دهید
 . برد کالس نمایش داده خواهد شد

اجازه دهید هر یك از ردیف های لیست مورد نقد و بررسی کالسی قرار  -
ت بدیهی اس. به این ترتیب ردیف های لیست را حذف یا اضافه کنید. گیرد

که در این مباحث چگونگی تاثیر گذاری عامل مورد بررسی نیز تشریح خواهد 
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در این فرایند شما به گونه ای مباحث را مدیریت نمائید که بدآموزی . شد
 . اتفاق نیافتد

ادامه کالس را در مزارع واحد آموزشی ، پس از جمع بندی مباحث نظری -
بدیهی است که قبل از خروج از . یا واحدهای زراعی مجاور پیگیری نمائید

همراه ، گروه ها سازماندهی -کالس توصیه های ضروری از جمله نوع لباس
 . یادآوری خواهید نمود....نظم و ترتیب، داشتن امکانات برای ثبت گزارش

الزام نمائید که هر یك از گروه ها به ، پس از سازماندهی کار گروه ها -
به ، شرایط مختلف 6طور مستقل از کار گروه های دیگر نسبت به حداقل 

ه آمد« کننده زمین انتخاب ماشین مناسب هموار»ترتیبی که در فعالیت 
 . است اقدام به فعالیت نماید

 .به فراگیران یادآوری کنید که دانش الزم در کالس نظری ارایه گردید -
حال بایستی بتوانید بر مبنای آن دانش و زمین پیش رو موقعیت را تجزیه و 

 . تحلیل کرده و ماشین مناسب زمین را پیشنهاد دهید
پاسخ ، اگیران را هدایت می نمایددر شروع کار به پرسش هایی که فر -

ایجاد چالش برای درگیر . دهید اما اجازه دهید شرایط را خود تحلیل کنند
بسیار مطلوب ، کردن فراگیران در حد سن و سال و اطالع عمومی و تخصصی

 . فراگیران باید توانایی حل مسئله را پیدا کنند. است

فراگیران در قالب نمون  اقدام به ارزیابی مرحله ای، ضمن انجام فعالیت -
بدیهی است که نقش نظارتی و هدایتی شما . برگ فهرست وارسی نمائید

محفوظ بوده و از انحراف فراگیران یا بدآموزی آن ضمن توجه به نوآوری و 
مواردی چون توجه به مساحت . پیشگیری خواهید کرد، بروز خالقیت ها

نظر داشتن امکانات  در، توجه به روش کشت، توجه به نوع کاشت، اراضی
توجه به میزان زمان صرف ، دقت نمودن به صرفه اقتصادی، واحد آموزشی

 ،سرعت کار مناسب، پرهیز از کاربرد بی مورد ماشین های هموار کننده، شده
 . از عوامل مورد ارزیابی می باشد...  همکاری )کار تیمی(، همفکری

 . طالع رسانی نمائیدزمان و روش ارایه گزارش کار را تعیین کرده و ا -
اسخ پ، دالیل و نتایج، یادآور شوید که در گزارش عالوه بر ثبت شرایط -

به پژوهش پیش بینی شده در کتاب و نیز نقد و پیشنهادهای گروه آورده 
ست که فراگیران باید بتوانند از پژوهش و انتخاب نوع ماشین بدیهی ا. شود
 . به صورت گروهی دفاع کنند، در هر مورد، خود
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  ای:ارزشیابي مرحله
 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی
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  ی زمینآماده به کار کردن ماشین های هموار کننده

 است رهانتوان ده تواانیی                      هب انم آن هک ردجان وروان است

 مروری بر دانسته ها:
 

 مشخصات فنی نوعی لولر

 175cm طول تیغه

 51cm عرض تیغه

 611cm طول دستگاه

 6 تعداد چرخ

 11hp-71 توان مورد نیاز

 کیلو گرم 511 وزن تقریبی

 
کالس درس نظری با امکانات نمایشی و کالس کارگاهی در  محل آموزش:

 محل نگهداری و تعمیر ماشین های کشاورزی
 موارد پیشنهادی:

یك مورد از ، پس از مقدمات آغازین کالس مطابق طرح درس روزانه -
به . نقص فنی در ساختمان ماشین هموار کننده خاك را نمایش دهید، موارد

 . فراگیران به موضوع و هدف درس جلب کنیداین ترتیب توجه 
در صورت امکان یك فیلم یا انیمیشنی از عملکرد نامناسب یك ماشین  -

  .عیوب هموار کننده را به نمایش بگذارید تا توجه تبدیل به باور گرددم
طرح پرسش کنید: یك ماشین هموار کننده زمین چه معایب یا نقایصی  -

 می تواند داشته باشد؟
، چرخ ها، الستیك، محورها، پاسخ ها را لیست کنید: نقص در تیغه -

 ،...اتصاالت
می تواند روی کمیت یا  ایجاد چالش کنید : هر یك از نواقص چگونه -

 کیفیت کار هموار سازی تاثیر بگذارد؟ 
عدم توانایی در ، ایجاد شیار در عرض کار، ایجاد شیب در عرض کار -

 ،.... انجام کار
ادامه کالس را در کارگاه نگهداری و ، پس از توجیه ضرورت انجام کار -

بل ق بدیهی است که. تعمیر ماشین های کشاورزی واحد آموزشی پی بگیرید
سازماندهی ، ارگونومیکی، زیست محیطی، موارد ایمنی، از خروج از کالس
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 به فراگیران....مشاهدات برای تدوین گزارش و، تذکرات، ضرورت ثبت، گروهی
 . یادآوری کرده و به صحت و دقت رعایت آنها نظارت خواهید کرد

کننده آماده به کار نمودن ماشین های هموار »در کارگاه انجام فعالیت  -
اجرا این فعالیت . اجرا نمائید، را آنگونه که در کتاب درسی آمده است« زمین

توسط هر یك از کارگروه ها به صورت مستقل با حضور و نظارت بدون 
 . سایر کار گروه ها خواهد بود، دخالت

در مورد رفع یك عیب یا تعویض یك قطعه که اولین بار است فراگیر با  -
باید کمك نمائید به این ترتیب که ابتدا استاد کار  شما، آن روبرو می شود

سپس فراگیران آن را تکرار ، همراه با توضیحات شما این کار را انجام دهد
ام انج، بدیهی است که در صورت نداشتن استاد کار یا تکنسین. نمایند

 . عملیات اولیه با خود شما خواهد بود
انواع آن . انجام دهندتمام سرویس های ضروری در ماشین را بایستی  -

 . را تذکر داده و بر انجام آن نظارت نمایند
مواردی از تعمیر یا تعویض که نیاز به عملیات کارگروهی یا تعمیر کار  -

 .خبره دارد را با همکاری و مشارکت فراگیران آماده ارسال به تعمیرگاه نمائید
کن  در هر صورت فراگیران حداقل دو مورد از ماشین های زمین صاف

ضمایم افزودنی ابتکاری ، تیغه پشت تراکتوری، چرخ 6یا  1معمولی اعم از 
به دنباله دیسك ها باید به طور کامل قادر به رفع عیب و آماده به کار نمودن 

 . باشند
اقدام به ارزیابی مرحله ای یا ، در ضمن کار افزون بر نظارت و هدایت -

تی موضوعا. ست وارسی نمایندفرایندی فراگیران در قالب نمون برگ های فهر
ار ک، استفاده کردن از تجهیزات ایمنی فردی، چون: مناسب بودن لباس کار

رنگ  ،اتصاالت، توجه داشتن به : شکستگی ها، نظم و انضباط گروهی، تیمی
، سامانه هیدرولیکی، باد چرخ ها، کار کردن درست چرخ ها، پریدگی ها

مقبول ، بودن سرعت انجام کار مطلوب، پاسخگو بودن در برابر پرسش ها
آماده به کار کردن دستگاه از موارد قابل بررسی در نمون ،...بودن دقت بررسی

 . برگ می باشد
 . گروه دیگر را وارد کار نمائید، با پایان کار یك گروه -
ماشین دیگر را به همان ترتیب ، با پایان آماده به کار کردن یك ماشین -

  .فوق آماده کارکردن نمائید
کار را به دقت تعیین و به وضوح اطالع رسانی  زمان و روش ارایه گزارش -

 . کنید
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  ای:ارزشیابي مرحله
 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی
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 زمین اتصال و تنظیم نمودن ماشین های هموار کننده
 

 دانسته ها:مروری بر 
 ت. تغییر زاویه تیغه در دو جهت عمودی و افقی به سهولت قابل انجام اس -
در لولرهای مجهز به جك هیدرولیك تنظیم ارتفاع تیغه به آسانی توسط  - 

 . راننده تراکتور انجام می شود
چرخ گردان در قسمت جلوی لولرهای سنگین با فاصله زیاد از تیغه عالوه  -

ل دستگاه از تاثیرات حرکات تراکتور در سطوح ناهموار به بر تسهیل در حم
 تیغه لولر و به تبع آن موج دار شدن زمین جلوگیری می کند. 

 
کالس درس نظری با امکانات نمایشی و کالس کارگاهی در  محل آموزش:

 واحد نگهداری و تعمیر ماشین های کشاورزی
 موارد پیشنهادی:

یك مورد از ، طرح درس روزانه پس از مقدمات آغازین کالس مطابق -
به . تنظیم را نمایش دهیدموارد خارج بودن ماشین هموار کننده زمین از 

جازه ا. ترتیبی که اثرات تنظیم نبودن ماشین بر روی زمین مشخص باشد
، ویرچند تصاین نمایش می تواند . دهید فراگیران در مورد آن گفتگو نمایند

 . باشدانیمیشن یا اسالید 
سواالت چالشی و انگیزشی سبب تحریك فراگیران در پاسخ گویی طرح  -

شده و حاصل مشارکت و فعال بودن فراگیران را جمع بندی کرده و تحت 
روی برد درج ، عنوان ضرورت تنظیم کردن ماشین های هموار کننده زمین

 . کنید
انواع تنظیمات در کارگاه و مزرعه را در قالب لیستی بر روی تخته یا  -
 . نویسیدبرد ب
مکان های انجام آن تنظیم روی ، سپس به همان ترتیبی که نوشته اید -

در صورتی که به جای فیلم . ماشین و چگونگی اعمال تنظیم را نمایش دهید
بتدا قبل از بیان یا توضیح ا، با نمایش هر تصویر، از تصویر استفاده می کنید

قدری چنین روش را  به، نظر فراگیران را در مورد پیام تصویر جویا شوید
تکرار و تمرین کنید تا فراگیران نگاه دقیق به وقایع از جمله تصاویر داشته و 

 . به تدریج توانایی تحلیل و تفسیر آنها افزایش یابد
 ،با تحقق اهداف بخش نظری همراه با ایجاد زمینه فکری برای کار عملی -

همانند موارد . ادامه کالس را در کارگاه ماشین های کشاورزی پی بگیرید
زات تجهی، نکات ایمنی، قبل از خروج از کالس شرایط کار در کارگاه، پیشین
امانت داری و استفاده ، نوبت بندی انجام عملیات، سازماندهی کار گروه، فردی

نظارت آنها را متذکر شده و بر عملی شدن ،...وسایل و مواد، بهینه از ابزار
 . داشته باشید
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به « ظیم نمودن ماشین های هموار کننده زمیناتصال و تن»فعالیت  -
انجام تمام مراحل . انجام شود، همان ترتیبی که در کتاب درسی آمده است

در مورد هر یك از ماشین های هموار کننده توسط هر یك از کار گروه ها را 
آن گونه که انجام اتصال ماشین و تنظیم دنباله بند در . برنامه ریزی کنید

ایر فراگیران با اتکا به توضیحات کالسی و تذکرات حضوری حضور شما و س
 . به طور مستقل توسط کار گروه انجام شود

اقدام به ارزیابی فرایندی کارگروه ها در ، شما ضمن هدایت و نظارت -
 . قالب نمونه برگ های فهرست وارسی نمایید

استفاده از تجهیزات ، مواردی چون: مناسب بودن لباس و کفش کار -
 ،کار تیمی توجه به تذکرات هنرآموز، تقسیم کار بین اعضا، ی فردیایمن

توجه داشتن به ، رعایت اصول ایمنی، پاسخگویی به پرسش های فراگیران
استفاده بهینه از ، امانت داری، نکات زیست محیطی توجه به بهداشت فردی

توجه  -تنظیم وقت )مدیریت زمان(، استفاده بهینه از مواد، ابزار و وسایل
 ستیكسایز ال، توجه به تنظیم بودن چرخ ها )باد، داشتن به تنظیم بودن تیغه

( توجه به عملکرد درست سامانه هیدرولیکی )توجه به عملکرد درست ... 
قابل قبول بودن . توجه داشتن به پین ها ) عدم لقی(، جك های مکانیکی(

از ...  جهوالتپرسیدن نادانسته ها و م، مطلوب بودن دقت کار، سرعت عمل
 . جمله موارد قابل طرح و سنجش در نمون برگ می باشد

ا گروه دیگر ر، شروع به کار، با پایان کار اتصال و تنظیم یك کارگروه -
  .نظارت و ارزیابی نمایند، اعالم و بر عملکرد آن همانند موارد پیش گفته

مام تبا پایان یافتن اتصال و تنظیم یك نوع ماشین هموار کننده توسط  -
اتصال و تنظیم سایر ماشین های هموار کننده را همانند روال ، کار گروه ها

 . ماشین های پیشین شروع و ادامه دهید
و روش ارایه گزارش تعیین کرده و به طور دقیق و واضح اطالع  زمان -

 . رسانی نمایید
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 زمان و شرايط هموار کردن زمین: 

سازد زانم                     رکجاگنجی آردپدیدـخرده  لیدک  را  آن خـدا

 کالس درس نظری با امکانات نمایشی محل آموزش:
 موارد پیشنهادی:

طرح پرسش ، کالس مطابق طرح درس روزانهپس از مقدمات آغازین  -
 ؟« در چه شرایطی باید اقدام به عملیات هموار سازی زمین نمود»کنید: 

نظرات مختلف و متمایز . اجازه دهید فراگیران نظرات خود را بیان کنند -
 . را در روی برد یادداشت کنید

در نتیجه این . هر یك از نظرات را به بحث و تحلیل کالسی بگذارید -
 . اضافه یا اصالح نمایید ،بحث ها ردیف های نظر را حذف

در آخر چنانچه مورد از رعایت زمان یا شرطی از شرایط هموار سازی از  -
را یادآوری کرده و به لیست عوامل و  آن، نظر فراگیران غفلت شده باشد

 . اضافه کنید، شرایط

  های اجرای هموار سازی زمین:روش
 واحد آموزشی کالس درس نظری با امکانات نمایشی و مزرعه محل آموزش:

 موارد پیشنهادی:
گراف ها یا اشکال ، پس از مرحله آغازین کالس مطابق طرح درس روزانه -

واکنش فراگیران را نسبت . مبین برخی از روش ها را نمایش دهیدترسیمی 
دامه در ا. برانگیزید و اجازه دهید اشکال را تجزیه و تحلیل نمایند، به طرح ها

 . ایندتوضیحات ضروری را ارایه نم
طرح پرسش کنید: به چه روش هایی می توان یك مزرعه نرم شده را  -

 هموارسازی کرد؟
 . پاسخ های مختلف و متمایز را در برد بنویسید - -
مورد ، فرصت دهید هر یك از ردیف های لیست نوشته شده در برد -

 ،اضافه یا اصالح ردیف ها ،پس از حذف. تجزیه و تحلیل کالس قرار گیرد
 . ر در انتخاب روش ها را نهایی کنیدعوامل موث

لمی انیمیشن یا فی، برای درك بهتر مفاهیم ارایه شده بهتر است تصاویر -
از روش های مختلف تسطیح زمین های زراعی در مرحله خاك ورزی را 

به این ترتیب دیدگاهی روشن در پیشگاه فراگیران باز کرده . نمایش دهید
 . اید

صرفه جوئی در وقت و هزینه و نیز برای  روش ابداعی و ابتکاری برای -
ن برای ای. پیشگیری از فشار به خاك و تخریب ساختمان آن را یادآور شوید

 ،کار یا تحقق این هدف می توانید بازدیدی از کار کردن کاربران حرفه ای
 . ترتیب دهید
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انجام عملیات هموارسازی را در مزرعه پی گیری ، پس از توجیه روش ها -
 ،توجه فراگیران در مورد رعایت اصول ایمنی، مانند گام های پیشینه. نمایند

 تجهیزات ایمنی، وقت شناسی، سازماندهی کارگروه ها، نظم و انضباط گروهی
یادآوری نموده و بر ،.... همراه داشتن امکانات و لوازم یاداشت برداری، فردی

 . ناظر باشید، رعایت آن ها
سعی کنید در ، والنی را طلب می کنداز آنجا که انجام عملیات زمان ط -

کار گروه ) یکی عامل و دیگری ناظر که با پایان  1هر جلسه حداکثر بیش از 
ناظر جای آن را گرفته و گروه دیگر به عنوان ناظر در جلسه ، یافتن کار عامل
عامل با پایان کار می تواند زمین را ترك کرده و به عملیات . حاضر می شود

 .ردازد یا به امر دیگر مشغول گردد( بیشتر در زمین نباشنداختصاصی خود بپ
  .کسالت و بیهودگی در فراگیر نمائید، به این ترتیب مانع از دلسردی

مراحل وارسی های قبل از راه اندازی . چنان که قبال گفته شده است -
اتصال ماشین هموار کننده به تراکتور با رعایت نکات ، راه اندازی، تراکتور
س اما پ. و فنی با حضور شما در کارگاه توسط کارگروه انجام می گرددایمنی 

انتقال تراکتور و دنباله بند از کارگاه ، از قرار دادن ماشین در حالت جابجایی
. تا مزرعه توسط فردی با صالحیت )به جز فراگیران( انجام خواهد شد

ه اجرای اقدام به تحویل گرفتن ماشین ها و شروع ب، فراگیران در مزرعه
 . عملیات خواهند نمود

« همواره کردن )تسطیح( زمین»هدایت و نظارت به انجام عملیات  -
مطابق آنچه در کتاب درسی آمده است را نموده و اجازه دهید تمامی کار 
گروه ها به طور مستقل در زمین اختصاصی خود یا بخشی از زمین مزرعه 

 . این عملیات را انجام دهند
تمام افراد یك کارگروه به مقداری که برای رسیدن مراقب باشید که  -

. حداقل به حد اجرای مستقل ضروری می باشد تا این عملیات را انجام دهد
 . بدیهی است که با تکرار و تمرین به حد عادی شدن برسند

ارزیابی فرایندی از کارگروه ها )حتی به صورت ، در ضمن انجام کار -
مواردی از . ارسی قابل انجام می باشدفردی( در قالب نمون برگ فهرست و

 قبیل: 
 ،مجهز بودن به تجهیزات ایمنی فردی، مناسب بودن لباس و کفش کار -

، رفع کمبودهای تراکتور )آب، انجام تمامی وارسی های قبل از روشن کردن
روشن ، سوار شدن به تراکتور به روش درست، (...  آب باطری؛ روغن، سوخت

 ،روشن کردن تراکتور با رعایت اصول ایمنی، اصول فنیکردن تراکتور مطابق 
نصب ماشین هموار کننده ، نصب ماشین هموار کننده با رعایت اصول ایمنی

شروع به هموار کردن ، وارد شدن به زمین از محل مناسب، به صورت مستقل
تنظیمات پس از ، توجه کردن به تنظیم های اصالح، از محل مناسب

مطلوب بودن سرعت پیش ، زدن از محل مناسب دور، مختصری پیش روی
 .... .توجه داشتن به دنباله بند و همپوشانی و، توجه داشتن به هنرآموز، روی
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 . از جمله موارد قابل درج در نمون برگ می باشد -
اجازه دهید کارگروه بعدی ، پس از پایان عملیات اختصاصی یك کارگروه -

اقدام به عملیات هموار سازی در زمین اختصاصی خود یا بخش تعیین شده 
 . بپردازد

کار را به همین ترتیب در یك یا چندین جلسه ادامه دهید تا تمام  -
به طور مستقل مهارت هموارسازی را تمرین ، کارگروه با رعایت عدالت و قواعد

 . نمایند
ارزیابی نهایی نیز قابل انجام ، در این عملیات عالوه بر ارزیابی فرایندی -

ن ارزیابی را هم در قالب نمون برگ های فهرست وارسی انجام ای. می باشد
عدم وجود شیار در ، مواردی چون یکنواخت بودن سطح همواره شده. دهید
مرتب بودن حواشی مزرعه ، عدم وجود پشته یا ردیف برجسته در سطح، سطح

 . از جمله عنوان های مورد درج در ردیف های نمون برگ می باشد....و
رکی کار مشت، یافتن فعالیت تدوین شده برای تمام کارگروه هابا پایان  -

سرویس کردن و رفع معایب احتمالی تراکتور و دنباله ، را برای تمیز کردن
بدیهی است که . بند طراحی نموده و همگان را ملزم به شرکت در آن نمایند

 ،ماشین ها بایستی به همان سالمتی که از واحد مربوطه تحویل گرفته اید
 . تحویل واحد ماشین های کشاورزی گردد

زمان و روش ارایه گزارش را تعیین کرده و به اطالع فراگیران یا سر  -
بدیهی است که گزارشات حاوی تصاویر و فیلم و ارایه شده . گروه ها برسانید

ا و هبه صورت پاورپوینت و هم چنین گزارش هایی که عالوه بر شرح دانسته
زش دارای ار، لیات با دیدگاه های نقادانه نگریسته اندیافته ها به فرایند عم
 . بیشتری خواهند بود
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  ای:ارزشیابي مرحله
 

 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی
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 شايستگي هموار کردنارزشیابي 
 

 شرح کار:
 ماشین هموار کننده زمین  تنظیم -اتصال هموار کننده به تراکتور  -آماده سازی ماشین  -انتخاب ماشین های هموار کننده زمین 

 هموار کردن زمین-
 استاندارد عملکرد: 

 روش آبیاری یا روش کاشت هموار نماید . های هموارکننده، زمین دیسك خورده را متناسب بابا استفاده از تراکتور و ماشین

 شاخص ها:
 بازدید از تجهیزات، تطابق ماشین با شرایط و نوع کشت، تعیین ماشین هموار کننده زمین بازدید از زمین دیسك خورده،

هیدرولیك(،برطرف کردن روغن  های نرم کننده زمین ) شاسی،تیغه، چرخها،جك،اتصاالت سیستم هیدرولیك وبررسی سالمت ماشین
روشن کردن تراکتور و هدایت آن به محل ماشین های هموارکننده زمین، منطبق کردن  - معایب احتمالی مطابق شاخص ها و استانداردها

 ،تنظیم تیغه به حالت ترانسپورت تنظیم طولی -بازوهای تراکتور با نقاط اتصال ماشین هموارکننده، اتصال سر شیلنگ های هیدرولیك 
 هدایت تراکتور به داخل قطعه، قرار دادن ماشین به حالت آماده بکار، هموار کردن زمین، - مطابق استاندارد، عرضی، عمق و زاویه تیغه

 ها پس از خاتمه کار در جایگاه مشخصها، انجام تنظیمات ضمن کار، اتمام هموارکردن زمین، ساماندهی ماشینپایش تنظیم

 ار و تجهیزات:شرایط انجام کار و ابز
 محل اجرا : زمین زراعی، جایگاه نگهداری ماشینهای کشاورزی

 تجهیزات : تراکتور، لولر، زنبه، جعبه ابزار مکانیك عمومی، 

 مواد : مواد و ملزومات مصرفی در سرویس

 منابع :کاتالوگ تراکتور ولولر، جداول و استانداردها،منابع و اطالعات معتبر

 دقیقه51زمان : 
 مواد و ملزومات مصرفی در سرویس -ماسك بینی -لباس کار -جعبه ابزار -دفترچه راهنمای تراکتور و لولر -لولر -تراکتور و تجهیزات: ابزار

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 1حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 انتخاب ماشین های هموار کردن 1
  1 آماده سازی ماشین های هموار کردن 2
  1 اتصال و تنظیم ماشین های هموار کردن 1
  1 هموار کردن خاك 1

 شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
رعایت مقررات رانندگی/ ایمنی:  -شایستگی های غیر فنی: جمع آوری و گردآوری اطالعات

جلوگیری از آلودگی  -محیطی/ توجهات زیست محیطی: اثرات زیست  -خود فرد و دیگران 

 تفکرانتقادی -ظرافت -ریزبینی -محیط زیست/ نگرش: دقت در سنجش

2 

  

 * میانگین نمرات
 

 می باشد. 1حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 سطح زمینشکل دهي  واحد يادگیری:
 های کلیدی:واژه

 نهرکن، فاروئر، شیارکش، مرزکشی
  مدت زمان آموزش:

 

 خالصه محتوا:
آماده  -زمین زراعیدهی شکلابزار و وسایل -سطح زمیندهی شکلانواع 

طح سشکل دهی های اتصال و تنظیم ماشین -شکل دهی کردن ابزار و وسایل 
سرویس و نگهداری  -سطح زمینشکل دهی انجام عملیات  -زمین زراعی

 دهی شکلهای ماشین
 ابزار و تجهیزات:

 -کتاب درسی  -هکتار 1نفر  15زمین زراعی به ازای هر  -کارگاه  -هانگار 
تم سیس -زمین زراعی نیاز به فرم دهی -انجام تکالیف کاری  -فیلم آموزشی 

 -شیارکش  -مرزکش  -نهرکن -تراکتور -پروژکتور  ویدئو و -کامل رایانه 
دفترچه  -تراکتور -مرزکش یا زنبه -فاروئر -جعبه ابزار و ملزومات سرویس

 مواد و ملزومات مصرفی سرویس -جعبه ابزار مکانیك عمومی -تراکتور
 

 اهداف عملکردی
 دهد شرح را مزرعهشکل دهی  ویا دهی شکل انواع . 
 دهد توضیح را زمین دهی شکل نوع تعیین در مؤثر عوامل . 
 نماید انتخاب شرایط به توجه با راشکل دهی  نوع . 
 دهد شرح راشکل دهی  وسایل و ابزار . 
 دهد توضیح را وسایل و ابزار انتخاب در مؤثر عوامل . 
 کند انتخاب شرایط به توجه با راشکل دهی  مناسب ماشین . 
 کند کار به آماده راشکل دهی  هایماشین . 
 کند نصب تراکتور به را زمین سطحشکل دهی  هایماشین 
 دهد انجام را عملکردی تنظیمات . 
 دهد نجام راشکل دهی  عملیات . 
 کند سرویس راشکل دهی  هایماشین . 
 آب رفت هدر از پیشگیری در زمینشکل دهی  تأثیر درك 
 کند رعایت عملیات اجرای هنگام در فردی بهداشت و ایمنی . 
 ابزارها، وسایل از بهینه استفاده و داری امانت 

  

 نظری 12 عملی 14 ساعت 15جمع: 
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 سطح زمیندهی شکلبودجه بندی پیشنهادی واحد یادگیری 

 

 هایفعالیت اهداف عملکردی درس عنوان و موضوع جلسه پودمان 

 تکمیلی

ن
فرم دهنده سطح زمی

 

 

 تعیین فرم زمین -

مزرعه را شرح شکل دهی شکل دهی ویا  انواع -
 . دهد

نوع شکل دهی زمین را  عوامل مؤثر در تعیین -
 . توضیح دهد

  .را با توجه به شرایط انتخاب نمایدشکل دهی نوع  -
 ایارزشیابی مرحله -

 

 

آماده کردن ابزار و  -
 های فرم دهندهماشین

 . را شرح دهدشکل دهی ابزار و وسایل  -
عوامل مؤثر در انتخاب ابزار و وسایل را توضیح  -

 . دهد
را با توجه به شرایط شکل دهی ماشین مناسب  -

 . انتخاب کند
 . را آماده به کار کندشکل دهی های ماشین -
 ایارزشیابی مرحله -

 

 

دهی اجرای عملیات فرم
 زمین

سطح زمین را به تراکتور شکل دهی های ماشین -
 نصب کند

 . انجام دهد تنظیمات عملکردی را -
 . را نجام دهدشکل دهی عملیات  -
 ایارزشیابی مرحله -

 

 
سرویس و نگهداری 

های فرم دهنده ماشین
 زمین

در فصل بیکار  راشکل دهی های ماشین سرویس -
 . انجام دهد

 ایارزشیابی مرحله -
 ارزشیابی پایانی
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 همتاآغاز هر کاری با نام و یاد پروردگار بی

 باز مکن  کی انهم تو انم بی                         بهترین سرآغاز تو انم ای

  زمین : شکلتعیین کردن 
 درس نظری با امکانات نمایشی و مزرعه واحد آموزشیکالس  محل آموزش:

 موارد پیشنهادی:
یك فرمی از فرمهای ، پس از مقدمات آغازین کالس مطابق طرح درس روزانه -

لیل دسطح زمین را به نمایش بگذارید آنگاه از کالس بپرسید :این فرم به چه 
 یادالیلی ایجاد شده است؟

 آن را پس از ویرایش. اجازه دهید فراگیران دلیل یا دالیل خود را بازگو نمایند -
ادبی و فنی بدون تغییر در معنی و مفهوم )حتی اگر نادرست باشد(در برد 

 . لیست کاملی از یك فرم خاص تدوین کنید، با ثبت سایر نظرات. ثبت نمایید
این باشدکه رابطه علت و معلول با راهنمایی های جزیی به طور کلی سعی بر  -

 . توسط فراگیران کشف گردد
با ایجاد پرسش ، برخی از علل نامبرده نشدند، چنانچه علی رغم تمام نظرات -

ر نهایت د. فراگیران را راهنمایی کنید تا علل کشف گردد، یا نمایش وضعیتی
کنید تا تمام علل مربوط به  علل باقیمانده را بیان، به عنوان آخرین راه حل

 . معلوم گردد، ایجاد یك شکل
ه سایر علل و عوامل به بحث و گفتگو گذاشت، با نمایش تصویر یا تصاویر دیگر -

 . شود
سعی شود چگونگی تاثیر هر علت در حد حوصله کالس مورد تجزیه و تحلیل  -

رار ن قفرصت کافی را برای این فعالیت ذهنی در اختیار فراگیرا، قرار گیرد
مهارتهای ذهنی و توان تحلیلی ، به این وسیله عالوه بر مهارت فنی. دهید

 . فراگیران را افزایش داده اید

  های مزرعه:انواع شکل دهی
 کالس درس نظری با امکانات نمایشی و مزرعه واحد آموزشی محل آموزش:

 موارد پیشنهادی:
ترتیب هر یك از فرم پس از مقدمات آغازین مربوط به طرح این درس به  -

از فراگیران بخواهید نام محلی فرم را . های رایج یا معمول را نمایش دهید
ما آنگاه ش. انواع نام های مربوط به یك فرم را در روی برد بنویسید. بگویند

نام رایج کشوری اگر در بین نام ها نبود را بیان نمایید یا اینکه در بین نام ها 
 . مشخص کنید

 . تمام فرم ها را ضمن معرفی نامگذاری کنید، رتیببه همین ت -

برای اینکار . کاربرد هر یك از انواع یا اشکال را موضوع گفت وگو قرار دهید -
فت در این گ. می توانید تحقیقی را برای هر یك از کارگروه ها تعیین کنید
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 دفراگیران باید بتوانند از مباحث مربوط به علل فرم دهی استفاده کنن، وگوها
  .بدیهی است که تغییرات شکلی در هر یك از فرم ها هم باید تفهیم گردد

 به این ترتیب که ضمن نمایش. ویژگی یکی از فرم ها را خودتان تشریح کنید -
مشخصات جوی و پشته ها در روی تصویر یا ، پشته-یك فرم مثآلجوی

رض ع، عرض سطح پشته، )ارتفاع پشته. نشان داده و تفهیم کنید، تصاویر
 ،شیب کف جوی، شیب یال یا پهلو های پشته، عرض کف جوی، کف پشته

 شکل سطح پشته(، طول جوی

عوامل موثر در تعیین هر یك از مشخصات را به بحث و گفت وگو ی کالس  -
اجازه دهید رابطه هر یك از مشخصات با عامل یا عوامل از گفتگو . بگذارید

فراگیران نتوانستند کلیه عوامل چنانچه مجموع . ها کشف یا استخراج گردد
را ...،موثر در تعیین یك مشخصه مثآل شکل سطح پشته یا عرض سطح پشته

. نیدراهنمایی ک، آنها را به گونه ای غیر مستقیم برای کشف عوامل، بیان کنند
بدیهی است که ضمن نام بردن . باز هم اگر متوجه نشدند عوامل را ذکر کنید

  .آن را تشریح و در حد ممکن تحلیل خواهند کرد از هر عامل چگونگی تاثیر

عوامل موثر و چگونگی تاثیر سایر ، پس از گفت وگو در مورد یك مشخصه -
به ترتیبی که در نهایت تمام . مشخصات یك فرم را به گفت وگو بگذارید

مشخصه های یك فرم تعیین شده و عوامل موثر در حد یا اندازه یا شکل آن 
 . تاثیر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد مشخصه کشف و چگونگی

مشخصات سایر فرم ها به گفت ، پس از گفت وگو در مورد مشخصات یك فرم -
 .ابتدا مشخصات آن فرم تعیین گردد، همانند فرم پیشین. و گو گذاشته شود

توسط فراگیران بازشناسی  "مشخصات صرفا، البته این بار بر خالف بار اول
آنگاه عوامل موثر در تعیین شکل یا حد و اندازه هر یك . یا تعیین می گردد

 . از مشخصات تحلیل گرد

 .فرصتی فراهم کنید تا برخی تحلیل ها یا نظرات به صورت عملی اثبات گردد -
اگر این گونه آزمایشها با امکانات و ....نشت جانبی و، مثآل نفوذپذیری عمقی

در غیر . ا الزام آور نماییداجرای آن ر، شرایط واحد آموزشی قابل اجرا باشد
موضوع را برای فراگیران ، این صورت با نمایش تصاویر یا فیلم های آموزشی

)مثآل وقتی گفته می شود طول کرت به . قابل لمس یا ملموس تر نمایید
فرصت دهید تا عمآل آن را در روی ، شیب زمین یا نوع خاك بستگی دارد

در ه، پرفیل آب در خاك، پذیری زمین تعیین کنند تا مفاهیمی چون نفوذ
 تفهیم گردد (...رفت عمق

اگر در مزرعه واحد . ادامه آموزش را در مزرعه واحد آموزشی پی بگیرید -
سایر فرمها را در مزارع مجاور واحد ، آموزشی کلیه فرمهای رایج وجود نداشت

د از فراگیران بخواهی، در بازدید های مزرعه. آموزشی مورد مشاهده قرار دهید
ر مشخصات ه .تا به کشف چرایی تفاوت ها در ابعاد و اندازه یا شکل بپردازند

با نمونه های دیگر از نظر شکل و اندازه مقایسه ، یك از فرمها را نشان دهند
 . کنند
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اند را مورد مشاهده قرار داده و برخی از فرمهایی که مورد کاشت قرار گرفته -
آیا محل کاشت بذر در یك نوع طرح پرسش کنید: ، ضمن مشاهده و بررسی

یکسان است؟)هدف آن است که دقت فراگیران ، فرم در تمام مزارع و شرایط
مانند کاشت بذر در یك . ها شودجلب در تغییرات و تنوع ها در داخل فرم

درك برخی حقایق و . (،...کاشت در میانه پشته، دو سوی پشته، سوی پشته
در این صورت . ن فراگیران نباشدکشف برخی از روابط ممکن است در توا

شما به طور مستقیم موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهید یا با ترتیب 
مانند حرکت امالح یا تجمع . دادن آزمایشی به درك فراگیران کمك کنید

 ،...لوله های موئین و صعود آب، نشت جانبی، آن در روی پشته

 تعیین مشخصات کرت
ی با امکانات نمایشی و مزرعه که آماده کالس درس نظر محل آموزش:

 . باشدمیدهی شکل
 موارد پیشنهادی:

فراگیران را در ، پس از مراحل آغازین کالس مطابق طرح درس روزانه -
به عبارت دیگر هریك . سازماندهی کنید های خودهمان کالس در کار گروه

 . ها یك میزگرد در کال س تشکیل خواهند داداز گروه

داده و شکل دهی ها مفروضات الزم برای یك نوع کار گروه به هریك از -
ها بخواهید که با توجه به مفروضات فرم خواسته را طراحی و ترسیم از آن
واحد آموزشی ...  زمین و، خاك، سعی کنید مفروضات با واقعیت آب. کنند

تجربیات ناشی از ، بدیهی است که تمام مالحظات فنی. مطابقت کند
در این مرحله استفاده از . را باید در رسم نقشه درنظر بگیرندمشاهدات خود 

 . کتاب و سایر منابع آب برای هر گروه به طور مستقل آزاد خواهد بود

اقدام به ارزیابی عملکردی ، هافکری و کار تیمی گروهضمن نظارت به هم -
مواردی چون: توجه به . های فهرست وارسی نماییدآن در قالب نمون برگ

ه توج، توجه به نوع گیاه، توجه به مقدار آب، توجه به نوع خاك، زمینشکل 
درست بودن اندازه فالن مشخصه ، کشیلحاظ کردن مسیر زه، به روش کشن

، استفاده درست از منابع ،... )هر یك از مشخصات( درست بودن شیب و
ت سرع، کارتیمی، فکریهم، های قبلیها و یاداشتاستفاده درست از توصیه

از جمله ...  اصالح طرح در صورت نیاز و، قابل قبول بودن طرح، دقت، عمل
 . باشدهای نمون برگ قابل درج میمواردی است که در لیست ردیف

در صورت ، دهیدضمن وارسی در حالی که اختیار عمل را به کارگروه می -
به  ابه فراگیران یادآور شوید که طرح خود ر. ها کمك کنیدبه آن، اعالم نیاز

لذا در روی نقشه . نحوی طراحی کنند که بتوانند در سر مزرعه پیدا کنند
ابعاد نمادها باید به درستی تعریف دارای مقیاس هرچند به صورت مبتدی 

 . باشد

بدون نمایش آن در جمع ، با پایان یافتن طرح و نقشه هریك از کارگروه -
ه نحوی تغییر دهید تا ها را بدر این جلسه یا در جلسات بعد وظیفه کارگروه
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ای( را جوی و پشته، شیاری، های اصلی) کرتیها تمام طرحتمام کارگروه
توانید فرضیات را برای تمام کارگروه در مورد فرم خاصی می. طراحی کنند

 . مثالً کرتی ثابت متغیر انتخاب کنید

، هبه هر یك از کارگرو، هابا پایان یافتن کار طراحی برای تمام کار گروه -
طرحی را که مربوط به آن نیست ارائه دهید و از آنها بخواهید طرح موجود 

به این ترتیب ضمن افزایش مهارت نقد و نظر برخی . را نقد و بررسی نمایید
 . از موارد را به طور غیر مستقیم خواهند آموخت

های برتر را انتخاب و مورد ونهمن، هاتحلیل، نقدها، بندی نظراتبا جمع -
 . و تشویق قرار دهید معرفی
. آن را آماده اجرا نمایید، های برگزیدهبا انجام اصالحات الزم در نمونه -

مطابق فعالیت . ها را به هریك از کارگروه داده و از آنها بخواهیداین نمونه
بینی شده در کتاب درسی اقدام به پیاده سازی طرح در روی زمین به پیش

 . روش دستی نمایید
مساحت را کم اما واقعی در نظر بگیرید تا صرفاً فراگیران  تا حد امکان -

زی ساها و چگونگی پیادهطور عملی با مشخصات فرمضمن انجام فعالیت به
 بنابراین هدف انجام عملیات در سطح وسیع . نقشه در زمین آشنا شوند

 . باشدنمی

ام اقد، افزون بر هدایت و نظارت، هادر ضمن عملیات پیاده سازی طرح -
 .های فهرست وارسی نماییدای فراگیران در قالب نمونه برگبه ارزیابی مرحله

 ،مناسب بودن لباس و کفش کار، مواردی چون )انتخاب درست ابزار و وسایل
 ،( رعایت اصول ایمنی...  کاله و، استفاده از تجهیزات ایمنی فردی)دستکش

ن پیاده کرد، شهدرست خواندننق، توانایی تطبیق نقشه با موقعیت زمین
احداث فرم بر اساس ، کشی یا گچ ریزی اولیه(درست نقشه )براساس خط

همکاری ، مطلوب بودن دقت عمل، قابل قبول بودن سرعت عمل، نقشه
 . باشداز جمله موارد قابل سنجش می...  مناسب در تیم و

به  هاها به ترتیبی انجام دهید تا هم کارگروهتبادلوظیفه را بین گروه -
 . های هرچنددر ابعاد کوچك تسلط پیدا کنندحداث همه فرما

زمان و روش ارائه گزارش و تحقیقات طرح شده در کتاب درسی را  -
 . تعیین کرده به اطالع فراگیران برسانید
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  ای:ارزشیابي مرحله
 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی
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وندگار  رپوردگار و عادل,جای فر و با ازید    اول دفتر بود انم خدا

 های فرم دهنده سطح زمینماشین
کالس درس نظری با امکانات نمایشی و محل نگهداری  مکان آموزش:

 های کشاورزی واحدآموزشیماشین
 موارد پیشنهادی:

-به ترتیب نمونه، روزانهپس از مراحل آغازین کالس مطابق طرح درس  -
ضمن . دهی را نمایش دهیدهای مربوط به یك روش فرمهای مختلف ماشین

کارکرد آن یا مکانیسم عمل آن را با جلب مشارکت فراگیران ، معرفی ماشین
 . تشریح و توضیح گردد

که در اولین نوع نمایش داده شده بیشترین نقش را در معرفی پس از آن -
این نقش را به فراگیران محول کرده ، هایبعدینمایش در، و تشریح داشتید

و بجز موارد استثنایی یا موارد غفلت فراگیران شما صرفاً نقش مدیریت 
 . گفتگوها و تبادل نظرات را داشته باشید

های دیگر های فرمعیناً ماشین، های یك فرمپس از پایان انواع ماشین -
قش شما و نقش فراگیران به در این مرحله نیز ن. معرفی و تشریح گردد

، ترتیبی طراحی گردد که ضمن مشارکت حداکثری فراگیران در آموزش
 . اهداف درس به خوبی محقق گردد

ا هسعی شود زمان کالس تا حد ممکن کوتاه و محدود به معرفی ماشین -
صورت تئوری یا حتی به صورت نمایش از تشریح اجزاء و ساختار به. گردد

این هدف به صورت عینی در کارگاه . مواردخاص( اجتناب شود)مگر برای 
 . های کشاورزی صورت خواهد گرفتماشین
ادامه کالس را ، های کارگاهیپس از توجیه فراگیران به شرایط کالس -

ای هدر این مرحله تك تك ماشین. بگیریدهای کشاورزی پیدر کارگاه ماشین
زدید قرار گرفته و مکانیسم عمل فرم دهنده از نظر شکل و ساختار مورد با

ن برای. مباحث باید در حد کاربرد باشد نه بیشتر. اجزاء تشریح خواهد شد
ها متوجه تنظیمات و سرویس و نگهداری دستگاه، اساس بیشتر اشارات

 . خواهد بود

 مرزکش و نهرکن، آماده به کار نمودن شیارکش
 های کشاورزیماشینکارگاه  مکان آموزش:

 شنهادی:موارد پی
کالس کارگاهی را به ترتیبی ساماندهی کنید که محل استقرار فراگیران با  -

مشرف بر ماشین مورد وارسی بودهو محل ، و به دور از تداخل دید ایمنی
ه های فرم دهندابتدا یکی از ماشین. استقرار شما و استادکار هم مشخص باشد

رفع ، هاتشریح عیب، عاتجداسازی اجزاء قط، مانند شیارکش را مورد بازدید
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سازی در برابر دیدگان فراگیران سازی)مونتاژ( سرویس و آمادهروهم، عیب
 . توسط خود شما یا استادکار همراه با توضیحات انجام شود

دهنده مانند مرزکش و نهرکن نیز عیناً این های فرمسایر ماشیندر مورد  -
ا و هسرویس، هاعیب، با ساختار که فراگیران عمالًنحویبه. عملیات انجام شود

 . دهنده رایج در منطقه آشنا و مسلط شوندهای فرمتنظیمات ماشین
ها اقدام پس از نمونه کار انجام شده توسط شما یا استاد کار هر یك از گروه -

های فرم سازی ماشینسرویس و آماده، هابه تجزیه و ترکیب اجزاء رفع عیب
 . عمل شما و انواع مشابه نماینددهنده از همان نوع مورد 

ها به ترتیبی باشد که ضمن رعایت عدالت و لحاظ کردن تقسیم کار بین گروه -
، اهفراگیران در اثر بیکاری یا تماشاکردن  از کسالت، امکانات و شرایط موجود
توانید پس از مرحله اول )انجام کار توسط هنرآموز( پرهیز شود بنابراین می

 .ها صورت گیردنجام عملیات به صورت چرخشی بین کارگروهمراحل بعدی ا
یعنی هر گروهی با فاصله ایمن و قابل کنترل از کارگروه اقدام به کار روی یك 

دهنده خاص نماید )مثالً گروه یك روی ماشین شیارکش و نوع ماشین فرم
 . ندنکاستاد کار و سرگروه در این زمینه به شما کمك می. گروه دو روی نهرکن(

 اقدام، ها به طور مستقل افزون برنظارت و هدایتدر ضمن فعالیت کارگروه -
ها در قالب نمون برگ فهرست وارسی ای آنبه ارزیابی فرایندی یا مرحله

مناسب بودن لباس ، مواردی چون مجهز بودن به تجهیزات ایمنی فرد. نمایید
 رعایت، ضای گروهتقسیم کار بین اع، هماهنگی یا نظم گروهی، و کفش کار

شناسایی و ، چیدمان اجزای باز شده، نکات ایمنی در بازکردن اجزاء از هم
باز ترکیب ، (...  ترمیم صدمات )مانند رنگ زدن و، هارفع عیب، هامعرفی عیب

های از جمله موارد قابل وارسی در ردیف...  تنظییم ماشین و، )مونتاژ( اجزاء
 . باشدنمون برگ می

اده اقدام به آم، یافتن عملیات آماده کردن یك نوع ماشین فرم دهنده با پایان -
ام به ترتیبی که تم. های فرم دهنده نماییدکردن ماشین دیگری از نوع ماشین

بدیهی است . های فرم دهنده را آماده به کار کرده باشندها تمامی ماشینگروه
هنده در واحد های فرم دکه در صورت محدود بودن تعداد و تنوع ماشین

آموزشی آماده کردن ماشینی که قبالً توسط یك کارگروه انجام شده است 
  .توسط کارگروه دیگر بالمانع خواهد بود درصورتی که تمام مراحل تکرار گردد

در مواردی که آماده به کارکردن ماشینی نیاز به تعمیر اساسی و ارسال به  -
ماشین برای اعزام به تعمیرگاه به وظیفه آماده کردن ، تعمیرگاه داشته باشد

، همچنین در صورت نیاز به تعویض کلی قطعات. ها خواهد بودعهده کارگروه
ها با تأیید هنرآموز به مسئولین مربوطه ابالغ سفارش خرید آن توسط کارگروه

 . و پس از خرید توسط همان کارگروه انجام شود
  .و به اطالع فراگیران برسانیدزمان و روش ارائه گزارش کار را تعیین کرده  -
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وند ردیای نورـهب انم خ یی      دا  حضور جا ره هب دارد هک خدا

 مرز و نهر در سطح مزرعه، ايجاد شیار
 های کشاورزی و مزرعه واحد آموزشیداری ماشینمحل نگه مکان آموزش:
 موارد پیشنهادی:

 های کشاورزیکالس را ابتدا در محل نگهداری ماشین، با اطالع رسانی قبلی -
ها را سازماندهی کرده و هدف کلی عملیات را توضیح کارگروه. تشکیل دهید

 .ها را انجام دهیدبین کارگروهنوبت بندی . داده و فراگیران را توجیه کنید
ها آن، چنانچه در این جلسه کاری به کارگروهی فرصت عملیات فراهم نشد

 . به کار دیگر مشغول نمایید، را ضمن توجیه و تعیین وقت
های اجازه دهید کارگروهی پس از وارسی، ضمن یادآوری نکات ایمنی و فنی -

 پس. نگهداری شیارکش هدایت کندبه محل ، تراکتور را روشن کرده، اولیه
تراکتور حامل شیارکش را فردی که ، از اتصال شیارکش و تنظیمات اولیه

 . صالحیت انتقال آن را به مزرعه دارد تحویل دهید
ر تعیین شده د ها تراکتور را در مزرعه تحویل گرفته همانند فعالیتکارگروه -

 . کتاب اقدام به ایجاد شیار نمایند
موارد فنی و ایمنی یادآوری شده و بر ، ع کار توسط هر کارگروهقبل از شرو  -

 . ناظر خواهید بود، هاحسن انجام و رعایت آن
 مواردی چون. ضمن نظارت و هدایت اقدام به ارزیابی فرایندی عملیات نمایید -

مستقر کردن تراکتور در محل مناسبی ، وارد شدن به مزرعه از محل مناسب
مطلوب ، مناسب بودن حرکت اولیه، نقطه شروع کارمناسب بودن ، از مزرعه

ت اصالح تنظیما، توجه داشتن به تنظیمات، (...  راستا و، بودن حرکت)سرعت
 ،تشخیص درست پایان خط، مطلوب بودن سرعت پیشروی، در صورت نیاز

های عدم تداخل ردیف، درست بودن شروع برگشت، مطلوب بودن دور زدن
از جمله مواردی هستند ...  آموز در ضمن کار وتوجه به هنر، رفت و برگشت

 . که در لیست نمون برگ فهرست وارسی خواهد بود
فرد دیگر از کارگروه اقدام به انجام عملیات ، با پایان یافتن فعالیت یك فرد -

 . کرده و این فرد هم مانند فرد قبلی مورد سنجش فرایندی قرار گیرد
اقدام  کارگروه دیگری، وسط یك کارگروهبا پایان یافتن فعالیت ایجاد شیار ت -

د ها و در هر کارگروه تمام افرابه این عملیات نمایدبه ترتیبی که تمام کارگروه
مهارت کسب ، را تجربه کرده و حداقل تا حد اجرای مستقل انجام عملیات

 . نمایند
با پایان یافتن شیار سازی عملیات مرز کشی و نهر کنی به همین ترتیب  -

 . ها انجام شودگروهتوسط کار
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 ارزشیابی فرایندیدر، هادر تمام موارد برای تمامی افراد یا برای تمامی کارگروه -
همچنین همه . های فهرست وارسی صورت خواهد گرفتقالب نمون برگ

 . ها ملزم به تهیه گزارش نوشتاری و یا تصویری خواهند بودکارگروه
بند  های دنبالهتراکتور و ماشین، مزرعه با تقسیم کارشکل دهی در پایان کار  -

 . را تمیز و سرویس کرده و به مسئول مربوطه تحویل دهید
 

  ای:ارزشیابي مرحله
 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی
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وندلوح وقلمـهب انم خ گاروجود حقيقت  دا  وعـدم ن
 

ورزی در فصل های خاکسرويس و نگهداری ماشین
 بیکار

های کارگاه ماشین، کالس درس نظری با امکانات نمایشی مکان آموزش:
 های کشاورزی واحدآموزشیو محل نگهداری ماشین کشاورزی

 موارد پیشنهادی:
های به ترتیب روش، پس از مراحل آغازین کالس مطابق طرح درس روزانه -

ضمن . ورزی را نمایش دهیدهای خاكنگهداری ماشینمختلف سرویس و 
مشترکات و ، هاماشین های مورد نیاز به سرویس در هر یك ازمعرفی قسمت

  .ها را با مشارکت فراگیران تشریح و توضیح گردداستثناهای هر یك از آن
ها ها توسط همة گروهسپس برای صرفه جویی در وقت و انجام همه عملیات -

ها را به طور همزمان ها هریك از دستگاهکمك استاد کار و سرگروهو افراد به 
 . واگذار کنید

مشارکت همة . ها را مورد وارسی قرار دهیددر هنگام سرویس هر یك از گروه -
 . افراد گروه را تأکید کنید و مورد ارزیابی قرار دهید

کا و سؤاالت نواقص ، ها بازدید کردههر گروه از کار سایر گروه، در پایان کار -
شما تنها نقش ناظر و هدایت کننده را ایفا . خود را از کارگره پرسش کنند

 . کنید
اقدام ، ها به طور مستقل افزون برنظارت و هدایتدر ضمن فعالیت کارگروه -

ها در قالب نمون برگ فهرست وارسی ای آنبه ارزیابی فرایندی یا مرحله
مناسب بودن لباس ، زات ایمنی فردمواردی چون مجهز بودن به تجهی. نمایید

ت رعای، تقسیم کار بین اعضای گروه، هماهنگی یا نظم گروهی، و کفش کار
، اهرفع عیب، هاشناسایی و معرفی عیب، تعویض، نکات ایمنی در سرویس

از جمله موارد قابل وارسی در ...  ( و...  ترمیم صدمات )مانند رنگ زدن و
 . باشدهای نمون برگ میردیف
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  ای:ارزشیابي مرحله
 نمون برگ فهرست وارسی )چك لیست( ارزشیابی عملی

وه
گر

ره 
ما

 ش
 یا

ام
ن

 

وه
گر

ك 
کی

 تف
 به

جو
نر

 ه
ام

ن
 

 اهداف عملکردی
نتایج 

فردی از 
 نمره 6

از 
وه 

گر
ج 

تای
ن

6 
ره

نم
 

 شایستگی فنی شایستگی غیر فنی

ی
 فن

یر
غ

 
ی

فن
 

....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 

  

1 

1                 

1                 

6                 

6                 

5                 

1 

1                 

1                 

6                 

6                 

5                 

 
 



 

 
184 

 سطح زمینارزشیابي شايستگي شکل دهي 
 

 شرح کار:
 مانند شیب زمین، نوع گیاه و بافت خاكتعیین شکل زمین با در نظر گرفتن شرایط کاشت و شرایط زمین (1
 آماده به کار کردن شیارکش، نهرکن و مرز کش و اتصال آنها به تراکتور، تنظیم اولیه (1
 ایجاد فرم در روی زمین با استفاده از شیارکش، مرزکش و نهرکن(6
 هاهای شکل دهنده و انبار کردن آنسرویس ماشین(6

 استاندارد عملکرد:
  تراکتور و دنباله بند)مرزکش،نهرکن،فاروئر( مناسب زمین را شکل دهی نماید. با استفاده از

 :هاشاخص
 و امکانات شناسایی اجزاء و کاربرد ماشین، انتخاب ماشین مناسب با توجه به شرایط

ق ماشین مطابآسیب نرسیدن به قطعات ماشین، دقت در تنظیم اجزای ماشین، استفاده از ابزار مناسب، آماده به کار نمودن 
 دستورالعمل

اتصال ماشین و تنظیمات اولیه آن با رعایت ترتیب مراحل و اصول ایمنی کار، تنظیم ماشین برای کار با توجه به شرایط، 
 انتخاب الگوی مناسب برای اجرای عملیات، سرعت مناسب

 استفاده از ابزار مناسب، انجام سرویس مطابق دستورالعملها، دقت در انجام سرویس

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 های کشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران، مزرعه آموزشی شخم و دیسك خوردهینماشتعمیرگاه شرایط: 

 ابزار و تجهیزات:
 کارگاهی، برس سیمی، گریس پمپ، متر، کیل روغن، روغن هیدرولیك، واسکازین کش جعبه ابزار

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 1حداقل نمره قبولی از  کار مرحله ردیف

  1 انتخاب ماشین  1
  1 آماده به کار نمودن ماشین 2
  2 انجام عملیات شکل دهی زمین 1
  1 ورزیهای خاكسرویس و نگهداری ماشین 1

 شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
رعایت مقررات رانندگی/ ایمنی:  -گردآوری اطالعاتشایستگی های غیر فنی: جمع آوری و 

جلوگیری از آلودگی  -/ توجهات زیست محیطی: اثرات زیست محیطی -خود فرد و دیگران 

 تفکرانتقادی -ظرافت -ریزبینی -محیط زیست/ نگرش: دقت در سنجش

2 

  

 * میانگین نمرات
 

 می باشد. 1 حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، *
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 ارزشیابي پیشرفت تحصیلي مبتني بر شايستگي در 

 های فني و حرفه ایآموزش
 اشاره -1

 به عهده دارد، صرف یابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمیشارز
های آموزشی  انجام شود یا اینکه خارج از برنامه هنرستانکه در  نظر از این

د و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول گیررسمی انجام 
العمر  یابی از جمله اجزاء مهم یادگیری مادامشزندگی به کاربرده شود. ارز

یابی و اهدای گواهینامه معتبر در شای ارزهم برای افراد که به روشی بر ،است
موزی که آ مراحل مختلف زندگی احتیاج دارند و هم برای مؤسسات مهارت

ارزشیابی خود هستند تا بتوانند تحرك پذیری های  در پی ارتقاء برنامه
  .درازمدت خود را تحقق بخشند فنی و حرفه ای های آموزش سیاست

ین المللی توجه زیادی به تحول ارزشیابی در اسناد باالدستی و توصیه های ب
 در نظام آموزشی شده است:

 
سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف 

 1142 -رهبر معظم انقالب
 آموزان برای شناسایی نقاط تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش

 .قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان
 

 سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
  ـ طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس 1/11راهکار

های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند استانداردهای ملی برای گذر از دوره
های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرآیند محور محور در ارتقای پایه

 .های تحصیلیر پایهو نتیجه محور( در سای
 
 ارزشیابی در برنامه درسی ملی ایران

 تصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی  مستمرصورت به 
 فاصله او با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با  ،آموزدانش

 های وی ارائه می کند.نیاز ها وظرفیت
 آموز را با تأکید  زمینه انتخاب گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانش

ها را زمینه ساز تحقق گیری از سایر روشمی کند و بهره بر خود ارزیابی فراهم
 داند.آن می
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 گیری را فرصتی برای بهبود های یادضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی
 داند.آموز میموقعیت دانش

 گیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی های یادکاستی 
 د.دانمی

 
 (2510حرفه ای )یونسکو توصیه نامه آموزش و تربیت فنی و

 های یادگیرندگان، برای ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت
ای ههای سنجش موثر و مناسب طراحی شوند. ارزشیابی فرایندباید سیستم

، نفعانیاددهی و یادگیری، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاری همه ذی
ای مورد نظر، سرپرستان های حرفهنهیها و مربیان، نمایندگان زمویژه معلمبه

و یادگیرندگان انجام شوند. عملکرد کلی یادگیرندگان را باید با استفاده از 
 از قبیل خودارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط )های مختلف روش

 مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.  (گروه هاهم

 
 ایحرفه و فنی هایآموزش المللیبین کنگره سومین نامهتوصیه

 (2512 یونسکو)
 مسیرهای آموزش و تجمیع آنها، به رسمیت  پذیرپشتیبانی انعطاف

استقرار  ،های فردی از طریق شفاف سازیشناختن و انتقال از یادگیری
های صالحیت حرفه ای پیامد محور، اقدامات معتبر برای سنجش و سیستم

ارزیابی، شناسایی و اعتبار دهی صالحیت های حرفه ای از جمله در سطح بین 
 انذینفع تمام میان همکاری و المللی، تبادل اطالعات و توسعه اعتماد متقابل

 مامت به یکپارچه صورت به کیفیت تضمین های مکانیسم تعمیم مربوطه،
 ایحرفه صالحیت سیستم های قسمت
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 تعاریف -2

 شایستگی: 
 توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند. 
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ای هشایستگی دارای سطوحی است که یکی از انواع سطح بندی شایستگی
 :استشامل موارد زیر  وباشد ای میای به صورت چهار مرحلهحرفه

 

 
 

 الگوهای نگاشت سطوح شایستگی به سطوح اهداف یادگیری -1
در اهداف یادگیری و عملکردی به همراه سطوح با توجه به سطوح بیان شده 

ها الگوی نگاشت متفاوتی وجود دارد. با توجه به تجارب سایر شایستگی
نشان داده  1ای و تجارب داخلی الگوی های فنی و حرفهکشورها در آموزش

 گردد.توصیه می 1شده در شکل 
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 طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی -1الگوی  -1شکل 

دریافت

واکنش

ارزش گذاری

سازمانبندی

تبلور

تقلید

اجرای مستقل

دقت

هماهنگی

 حرکات

عادی شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان )نگرش(جزء شایستگی- تفکر و عمل  ) مهارت(جزء شایستگی- علم ) دانش(

الگوی 1- طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی

آفریدن
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 Task-تکلیف کاری
تکلیف کاری کوچکترین واحد یك کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید 

 باشد.می
پیامد یك تکلیف کاری می تواند به صورت محصول، خدمت یا تصمیم در  -

 نظر گرفته شود.
 اری، قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود. یك تکلیف ک - 
 یك تکلیف کاری دارای نقطه شروع و انتها می باشد. -
 یك تکلیف کاری قابل اندازه گیری و مشاهده است. -
 یك تکلیف کاری می تواند مستقل از کارهای دیگر انجام شود. -
 می باشد. (Step)هر تکلیف کاری دارای دو یا چند مرحله کار  -
 115الی  75تعداد تکالیف کاری در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده  -

 گیرد.قرار می
نیز در برخی از موارد یاد می شود. کسب توانایی  "کار"از تکلیف کاری با نام 

 گردد.در انجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی می
 Step-مرحله کار

می گویند.  "مرحله کار"فعالیت های الزم برای انجام یك تکلیف کاری را 
مراحل انجام کار یك 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: روشن نمودن چمن زن 

 (Performance Standard)ارد عملکرداستاند

شایستگی های حرفه ای دنیای کار براساس استاندارد عملکرد استوار است. 
آن سطح شناخته شده و قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا 

نامند. معموالً در استاندارد عملکرد شغل را استاندارد عملکرد آن کار می
شکل آورده می شود)رجوع به  معیار ارزیابیشرایط انجام کار، عملکرد و 

هایی از استاندارد عملکرد های ارزشیابی(. در ادامه نمونهنمون برگ -6
 آورده شده است:

در "بررسی پمپ ها و سیاالت": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 1نمونه 
بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چك لیست به طوری که  حرفه مکاترونیك:

طبق مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات ها پمپ
 سازنده باشد.

های الکتریکی رسم مدارها و نقشه": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 1نمونه 
 در حرفه برق کار ماهر:"با رایانه
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کشی به نحوی که مطابق با  افزار نقشه های مدارهای فرمان با نرم رسم نقشه
مطابق  IECم به کار رفته در آن با استاندارد ئعال نقشه دستی موجود بوده و

 باشد.
اجرای عملیات اولیه ": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 6نمونه 

 در حرفه ماشین کار عمومی:"تراشکاری
ا تراشی( ب پیشانی -تراشی پله -اجرای عملیات اولیه تراشکاری )روتراشی

ورتی که قطعه کار با دقت ص تراش و ابزارهای تراش به استفاده از ماشین
  .حاصل شود mm± 1/1لرانس ,ابعادی با ت

 )شامل تفکر و عمل(: (skills)مهارت 
و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال آنها توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین 

روان حرکتی را مهارت گویند. البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به 
مهارت های روان حرکتی دارای ویژگی هایی عنوان مهارت یاد می شود. 

در هر تکلیف کاری حداقل سه و هستند که در شکل زیر مشاهده می شود.
ه هر مرحله شامل دانش و مهارت حداکثر شش مرحلة کاری وجود دارد ک

است به نحوی که انجام هر مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکور 
عملیاتی کردن مهارت را مد نظر دارد. بنابراین هر شایستگی)تکلیف کاری( 

 تواند از چندین مهارت تشکیل شده باشد.می
 

 

 ویژگی های مهارت )بخش روان حرکتی( - 2شکل 
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 )شامل علم(: (knowledge)دانش 
عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت های ذهنی،  -به توانائی های ذهنی

 قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند.

 )شامل اخالق و باور( (Attitude)نگرش 
نگرش به توانائی هایی گفته می شود که به جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، 

مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از عالئق و نگرش مربوط می شود. توانائی 
 این نوع توانائی است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است.

با استاندارد شايستگي و صالحیت  ارزشیابيرابطه 

 ایحرفه
 مرتبط باشد و حرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهای شارز

استانداردهای آموزشی اقتباس شود(. که از  تدوین شود )نه آنآنها براساس 
ردی، از نظر ف .باشد یابی دقیق میزان توانایی فرد ضروری میشاین امر برای ارز

به افراد کمك کند تا وارد  و تواند منجر به صدور گواهینامه شود ارزشیابی می
در شرایط یادگیری دائمی  و در آن پیشرفت نمایند ،شغل خاصی شوندحرفه و 

ای هافراد در شرایط مختلف و زمان هایو شایستگی هابت تواناییروشی برای ث
تواند در استخدام،  یابی میشاز نظر کارفرمایان ارز متفاوت به دست دهد.

های داخلی به کار برده شود. از نظر  ریزی برای آموزش ارتقاء و برنامه
روشی برای تعیین کیفیت  و سنجش، یابیشموزی ارزآ مؤسسات مهارت

های واقعی مورد نیاز  آموخته شده در برابر شایستگی های ها و دانش مهارت
 ایفنی و حرفه یهاناهنرستدر یك حرفه است. با اعطای گواهینامه به افراد، 

در های آموزشی خود را به افراد و کارفرمایان ارائه نمایند.  توانند برنامه می
نوع استاندارد را مورد  مسیر حرکت از دنیای کار به دنیای آموزش می توان سه

 (.6توجه قرار داد)شکل 
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 توالی استاندارد های شایستگی حرفه، ارزشیابی و آموزش- 1شکل

 

 ای های حرفهاساس سطوح صالحیت ای ملی برهای حرفهنظام صالحیت
پایه گذاری شده است. تحرك پذیری افقی و عمودی از ویژگی های این نظام 

ارزشیابی در یك سطح از صالحیت، باید مدرك سطح است. برای ورود به 
صالحیت قبلی به همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد. جهت ارزش 
گذاری به تجربه کسب شده، سنجش آغازین مبتنی بر استاندارد عملکرد 
گذشته )اما با سطح شایستگی باالتر( صورت می گیرد و برای ورود به سطح 

تشخیصی صورت می گیرد. در هنگام تحرك افقی در داخل باالتر از ارزشیابی 
یك حرفه و یا حرف دیگر شایستگی های مشترك که احراز شده است مورد 

 قبول واقع می شود.
استانداردهای عملکرد مبنای تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در 

 نمونه ای از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است. 6شکل 
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 نمونه ای از استاندارد ارزشیابی حرفه برای یك شایستگی  - 1شکل
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حاکم بر ارزشیابي پیشرفت تحصیلي و تربیتي در  اصول

 آموزش فني و حرفه ای 

کرد عملگیری باید استاندارد  ی )یعنی اندازهییابی باید واجد حداقل رواشارز
ین اباشد )یعنی بتواند پایایی گیری کند( و  ای انتخاب شده را اندازه حرفه

 و ناوابسته به یك مکان و یا دستگاه خاص صورت یکنواخت استانداردها را به
اس براس -شود  یابی در سطح منطقه درست میشارزشیابی کند(. اگر ابزار ارز

و نتایج نیز دارای  -ملی و یا بانك سئواالت امتحان استانداردهای محلی و یا
 کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزاناعتبار وسیع باشند. ضروری است 

یابی را دیده شهای کافی در زمینه مدیریت و طراحی ارز آموزش ،منطقه
یابی استاندارد شده به صورت متمرکز تدوین شوند، شباشند. اگر ابزارهای ارز

ت این کار توسط متخصصان ارزشیابی و با کمك افرادی که الزم اس
 ی ویروا اند صورت پذیرد. خطا در مقداراستانداردهای حرفه را تدوین کرده

ارزشیابی  بود. های ملی دارای اثرات منفی بسیاری خواهداعتبار آزمون
 ای ناظر بر تحقق پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و حرفه

ی ایران ای ملها و صالحیت حرفهدستیابی به سطوح شایستگی ها وشایستگی
 باشد:به شرح زیر می

 ها در موقعیت ها در بهره گیری از شایستگیتنوع ابزارها و روش -1
 ای وهای حرفهابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی

 عمومی متنوع خواهد بود.
دارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر مالك کسب شایستگی های حرفه ای استان

 .استاندارد عملکرد حرفه تکلیف کاری
 شواهد کافی و متنوع برای قضاوت  -1

ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردی مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر 
از دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه ای وعمومی کسب مدرك براساس 

 صالحیت خواهد بود.
 نوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یك از هنرجویانارزشیابی مت - 6

 های دنیای کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی استفاده از واقعیت
 .کاری و ارزشیابیگروه

 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر  -6
درصد قضاوت توسط  11الی  11 در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه

 هنرجو انجام خواهد پذیرفت . 
 تکالیف کاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی.
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 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور  - 5
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 منصفانه باشد
 (1)ارزیابی همتا آموزان و والدین در سنجشمشارکت سایر دانش - 6

فرآیندهای ساخت،  آموزان برای سنجش قضاوتی دراستفاده ازگروه دانش
 طراحی، تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری.

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی  -7
 ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.

 آیند محوری نتیجه محور و فر - 1 
یری یادگ -استاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی

 شود. برخی از نتایج باید در دنیای کار )کارآموزی( ارزشیابی شوند.تلقی می
 به کار گیری ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها

 کارگروهی و حل مساله  - 1
کارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل اجرای فرآیند ارزشیابی در بستر 

 مساله در زندگی.
 یادگیری  -ارزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی  - 11

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق 
 خواهد افتاد.

 تکالیف عملکردی در سنجش  -11
عیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واق

 حرفه خواهدبود.
 جهت اخذ صالحیت هاکسب کلیه شایستگی- 11

زمانی یك هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت حرفه ای می گردد که در 
گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد و در پودمان زمانی ها ناتمامی پودم

کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام گواهینامه شایستگی دریافت می 
 کار را با توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.

  

                                                                 
 .زیابی های همتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع استار -1

ابی روایی به صورت ارزی حفظ برای ،آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی استدر به طور کلی 
  شود.همتا انجام می
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های سنجش و ارزشیابي با توجه به زمان در  روش

 ای: ای فني و حرفهه آموزش
  سنجش آغازین: برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفه ای انجام

  شود.می

  صورت می گیرد.سنجش تکوینی : برای اصالح یادگیری 

  سنجش تشخیصی: برای شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش
 گیرد. انجام می

 ها و سطوح صالحیت سنجش تراکمی: در انتهای تکالیف کاری و پودمان
 گیرد.حرفه ای انجام می

 کارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام  سنجش تکمیلی: برای
 شود.می

فه ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت در نظام صالحیت های حر
ای و نوع نظام یادگیری )مادام العمر و ...( از روش های مختلف زمانی حرفه

استفاده می شود. البته سنجش تراکمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و 
 تسلط در هر کار و حرفه مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

 سنجش شايستگي: ابزارهای
 ازی سعملکردی شامل کتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیه سنجش

 ای و ...درجه 661های طوالنی مدت، سنجش کار، پروژهشده، نمونه

 ای: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، سنجش مشاهده 
 بندی، واقع نگاری و ...های درجهمقیاس

 نامه، تفکیك معنایی، سنجش نگرش با سنجش عاطفی: شامل پرسش
 یاس لیکرت، مصاحبهمق

 کار، سنجش پیرو سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین
کار واقعی نظر در محیطاین نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی موردو ... 

 .گیرد(شود)در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار میاستفاده می

  ،درجه ای و ... این  661سنجش همه جانبه )ترکیبی(: شامل کارپوشه
 نوع سنجش ها برای سنجش کلی حوزه های یادگیری استفاده می شود.

 

از آنجا که شما بر مبنای تجارب گذشته، با ابزارهای ارزشیابیِ اهدافِ دانشی 
های شایستگی در برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه 1آشنا هستید، در جدول 

ف نگرشی)شامل ایمان و اخالق( اهداف مهارتی)شامل تفکر و عمل( و اهدا
 آمده است.
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 های شایستگیبرخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه-1جدول 

 ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )تفکر(

 مهارت های شناختی 

بعد دانش و مهارت 
 شناختی

به کار 
 بستن

 آفریدن  ارزشیابی کردن تحلیل کردن

 الف:
 دانش امور واقعی

 +  
■ 

×■ ■ ■  

 ب: دانش مفهومی
×  

 ■ 
 +   

■▲ 
   
■ ▲ 

▲ 
■ 

 ج:
 دانش روندی

 +■  
  

■  ■  ■ 

 د:
 دانش فراشناختی

    ● 

 
 ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )عمل( 

هماهنگی  دقت اجرای مستقل تقلید
 حرکت

عادی 
 شدن

 ●  
■ 

● ■   
 

● 
■ 

● ■  
● ■ 
  

 

 ابزارهای اندازه گیری و سنجش نگرش )باور و اخالق حرفه ای(

 تبلور سازمانبندی ارزشگذاری واکنش دریافت

● 
 ■ 

●  
 ■ 

●  
■ 

● ◊ 
■ 

● ◊ 
■ 
 

 
 ابزارهای آزمون و سنجش:

آزمون  آزمون تشریحی    کردنی    آزمون جور ×غلط   -آزمون صحیح+ 
کارپوشه  سنجش عملکردی   مشاهده   ای  چند گزینه پاسخ  -کوتاه

پرسش ♦مصاحبه    ◊نقشه مفهومی   ▲ فهرست وارسی    ●روبریك   ■
پژوهش گزارش    درجه   661آزمون پروژه   نمونه کار  شفاهی 
 خودسنجی.  روهی   کارگ ایفای نقش   ارائه    محك زنی    موردی  

توان از ابزارهای دیگر برای سنجش )با توجه به نوع آزمون و رشته تحصیلی می
 استفاده نمود(.
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 بطور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارتند از:

 

 
 انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی -0شکل 
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 یابي شمحتوای مورد ارز
شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را حرفه باید در ارزشیابی 

د. با باشمهارت و نگرش می ،دانشسنجش نماید. این شایستگی ترکیبی از 
های مورد ها، شایستگیای و شرایط ارائه آموزشتوجه به استانداردهای حرفه

 یابی ممکن است عالوه برشهای گوناگون خواهند بود. ارزارزیابی به صورت
که مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط  هاییو شایستگی هاارزشیابی مهارت

های محوری گیری کند و به آنها مهارتنیز اندازه های دیگری راهستند، مهارت
های زندگی شامل ها عبارتند از سواد و حساب، مهارتگویند: این مهارتمی

کاریابی مانند ارتباطات و های عام های اجتماعی و شهروندی، مهارتمهارت
لذا  های مدیریت و کار آفرینی.سازی و براساس حرفه فرد مهارتتصمیم

ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به طوری که شایستگی های فنی و 
 غیرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 آموزش های سنجش و ارزیابی محتوی یك فرآیند و سیستمرویکردها و روش
بندی های مختلف دستهتواند براساس شاخصای میو تربیت فنی و حرفه

 گردد:
 

 یابيشهای مديريتي ارز وشر
های های استاندارد شده و بانك یابی وجود دارد: آزمونشدو روش مدیریتی ارز

 اطالعاتی 
 های استاندارد شده  آزمون

 استاندارد شده و ایشایستگی حرفههای یابیشاین رویکرد شامل تدوین ارز
ز مراکمستقیماً توسط  های متمرکز است که یاسازمان دادن آزمون در موقعیت

اعتباربخشی آن را به عهده  مراکزکه این  شود و یا اینانجام می ملی سنجش
که با  شودگیرند. این روش معموالً در کشورهای در حال توسعه انجام میمی

اند. این مؤسسات به همکاری کرده UK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 
های ارزشیابی مناسب این اند تا برنامهکشورهای در حال توسعه کمك کرده

  ها را تدوین کنند و یا اقتباس نمایند.برنامه
نیز  Ciscoوری نظیر میکروسافت و آ های فنهای اخیر برخی شرکتدر سال
موزی به کار برده شده در آهای مهارتشده و برنامهیابی استانداردشابزار ارز

های مربوطه توانند گواهینامه اند. این مؤسسات میسطح جهان را تولید کرده
 نمایند.  را صادر
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 های اطالعاتی بانك
االت ؤدر این روش براساس استانداردهای حرفه، بانك اطالعاتی شامل س

این  ود.ش تشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد یابی شارز
سسات آموزش و ؤنفع )مانند م بانك اطالعاتی دراختیار تمام افراد ذی

های  ابییشگیرد تا بتوانند براساس این بانك اطالعات، ارز کارفرمایان( قرار می
ی ملمرکز وجود کارشناسانی در خود را تدوین کنند. انجام این کار مستلزم 

رائه ابه  کارشناسانین است که استانداردهایی را تدوین کرده است. ا سنجش
 دهند که چگونه از این اطالعات در ارزشیابی آموزش می دهندگان آموزشی،

های خود استفاده کنند. انجام این کار در کشورهای در حال توسعه بسیار 
باشند. این  روایی و پایاییها بخواهد دارای مشکل است مخصوصاً اگر آزمون

به اقدامات امنیتی و کارکنان تخصصی های استاندارد  روش نسبت به آزمون
ا هتوان مستقیماً به تمام فعالیتاالت این بانك را میؤکمتری احتیاج دارد. س

ها محتاج کارهای اداری در هر حرفه مرتبط کرد. و تدوین و اجرای این آزمون
ها دارای انعطاف بیشتری هستند زیرا در عریض و طویل نیست. این آزمون

توان اطالعات مربوط در بانك را انداردهای یك حرفه میصورت تغییر است
تغییر داد، در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام 

تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت  گرددهای آنها صادر نامهشوند و گواهی
 .العمر نیز میسر شود صورت گیرد و یادگیری مادام

 

 هي شايستگيمقیاس بندی و نمره د
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی 
بر شایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و 

مقیاس های گوناگونی برای است.  کسب توانایی انجام کار در شغل و حرفه
 اهده می شود.مشارزشیابی شایستگی حرفه ای وجود دارد که در جدول ذیل 
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 ارزشیابی شایستگی حرفه -مقیاس بندی رتبه ای 

مقیاس بندی شایستگی )گروه 
 کاری(

 مقیاس بندی شایستگی )کار(
مقیاس بندی  -محدوده انتظارات

 شایستگی جزء

مقیاس بندی 
 شایستگی جزء

 ردیف

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط به 

 شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار های مربوط به شایستگی 

 کار

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط 

 به شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار های مربوط به 

 شایستگی کار

درصد انتظارات  75عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 

 در سطح شایستگی مورد نیاز

رات در سطح درصد انتظا 75شایسته: کسب حداقل 

 شایستگی مورد نیاز

 1 خیر -بلی 

درصد  61نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 15درصد و حداکثر  61شایسته: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  15شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 مورد نیازانتظارات در سطوح شایستگی 

 61نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  61شایسته: کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد  15

 نیاز

 15شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  61حداقل : کسب نکردن 1سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 15درصد و حداکثر  61: کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات  15: کسب کردن حداقل 6سطح مقیاس 

 در سطح شایستگی مورد نیاز

 2 6, 1, 1مقیاس های 

 61قل کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حدا

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  61نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 61

 15درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  15شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 در سطوح شایستگی مورد نیازانتظارات 

 61کامالً نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و  61نیازمند آموزش: کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطوح  61حداکثر 

 شایستگی مورد نیاز

 15درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 شایستگی مورد نیازدرصد انتظارات در سطوح 

درصد  15شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات  61: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 در سطح شایستگی مورد نیاز

 61درصد و حداکثر  61: کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 11درصد و حداکثر  61کسب حداقل : 6سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 11درصد و حداکثر  11: کسب حداقل 6سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات  11: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 

 در سطح شایستگی مورد نیاز

و  6, 1, 1مقیاس های 

 5و6
1 
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مقیاس بندی شایستگی )گروه 
 کاری(

 مقیاس بندی شایستگی )کار(
مقیاس بندی  -محدوده انتظارات

 شایستگی جزء

مقیاس بندی 
 شایستگی جزء

 ردیف

 61از مند آموزش: کسب نکردن حداقل کامال نی

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  61نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 61

 15درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  15ردن حداقل شایستگی کامل: کسب ک

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 61کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و  61نیازمند آموزش: کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطوح  61حداکثر 

 شایستگی مورد نیاز

 15درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  15شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات  61: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 در سطح شایستگی مورد نیاز

 11درصد و حداکثر  61: کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 ی مورد نیازدرصد انتظارات در سطح شایستگ

درصد و حداکثر  11: کسب کسب حداقل 6سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 11

 11درصد و حداکثر 11: کسب حداقل 6سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات  61: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 

 رد نیازدر سطح شایستگی باالتر از سطح مو

 و6, 1, 1مقیاس های 

 5و6
1 

 61کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  61نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 61

 15درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 سطوح شایستگی مورد نیازدرصد انتظارات در 

درصد  15شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 61کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و  61نیازمند آموزش: کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطوح  61حداکثر 

 یازشایستگی مورد ن

 15درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  15شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات  61: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 در سطح شایستگی مورد نیاز

 11و حداکثر  درصد 61: کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  11: کسب کسب حداقل 6سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 11

درصد انتظارات در سطح 11: کسب حداقل 6سطح مقیاس 

 شایستگی مورد نیاز

 0 6و6, 1, 1مقیاس های 
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ي و فن پايه فني، هایارزشیابي دروس شايستگينحوه 

 غیر فني
 :مواد درسی که ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی است عبارتند از 

شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه  شایستگی های غیر فنی -1
مدیریت تولید در پایه یازدهم  ،کاربرد فناوری های نوین ،و کار آفرینینوآوری 

 ای و کاردانش (و اخالق حرفه ای در پایه دوازدهم )شاخه فنی و حرفه
 طراحیای، رك گروه در پایه دهم شامل: نقشه کشی فنی رایانهتدرس مش -1

 ی(او زبان بصری، آب، خاك و گیاه، ارتباط مؤثر. )شاخه فنی و حرفه
یازدهم و  ،ای( پایه های دهمساعته )شاخه فنی و حرفه 1های کارگاه -6

 دوازدهم 
 یمیو ش شناسیدروس شایستگی های پایه شامل: ریاضی، فیزیك، زیست -6
 دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی -5

  )هر یك از مواد درسی موضوع ماده یك شامل پنج پودمان )فصل
هر یك از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل باشد که باید برای می

برای هر  نمره 11از از هنرجو صورت گیرد و در نتیجه یك نمره مستقل 
 گردد.میها ثبت یك پودمان

 

 
 

 گردد و فقط یك نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می
 گردد.ثبت می 11تا  1

ودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پ
  = عدم احراز شایستگی؛1) 6، 1، 1از پودمان مورد نظر که با سه نمره 
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گردد و =احراز شایستگی باالتر از انتظار( مشخص می6= احراز شایستگی 1
 .( 6)شکل  گرددمنظور می 5نتیجه آن با ضریب 

های انجام فعالیتبخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس 
 های آموزشی و تربیتینظم، مشارکت در فعالیت ،کالسی و کارگاهی

نمره اختصاص  5تا  1... از  و ابتکار در تکالیف عملکردی درسی خودارزیابی،
 باشد.می 11شرط قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل  پیدا خواهد کرد.

  گیری از سوی تصمیمبا توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و
ها از اصول ارزشیابی پیشرفت هنرجویان، چگونگی جبران و رفع کاستی

نمره مستمر  5نمره از  1گردد هنرآموزان تحصیلی و تربیتی است، توصیه می
ها، را به خودارزیابی توسط هنرجویان اختصاص دهند. همچنین خودارزیابی

ای درسی و موارد مطرح شده هها مندرج در کتاببایستی بر اساس ارزشیابی
 در کتاب راهنمای هنرآموز انجام پذیرد.
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 ساختار نمره یك پودمان که از دو واحد یادگیری تشکیل شده است. - 5شکل 
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 نمرات احتمالی که برای هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 
 نمرات احتمالی ثبت شده برای هر پودمان -8شکل 
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  هر پودمان شامل یك تا سه واحد یادگیری )واحد شایستگی( است و
ج در با شیوه مندر های شایستگی مطابقتحصیلی از واحدارزشیابی پیشرفت 

های درسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی کتاب
های در مدرسه ثبت خواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

 نمره پودمان به دست خواهد آمد. شایستگی
 

 شوراستاندارد در ک حصیلیتاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت  به منظور، 
استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را برای هر یك 

 شده است.ای و کاردانش تهیه فنی و حرفه هایاز دروس در شاخه

 

 
 کتاب استاندارهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی  -4شکل 

 های تحصیلیبرای کلیه رشته

 
 

های ارزشیابی مبتنی دهی بر اساس استانداردنمونه هایی از نمره 1در شکل 
ای صنعت، بر شایستگی برای پودمان های مختلف رشته های گروه بزرگ حرفه

  خدمات، کشاورزی و هنر نشان داده شده است.
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 مختلفنمونه هایی از نمره دهی ازرشیابی مبتنی بر شایستگی در رشته های  -4شکل 

  گردد کهقبول اعالم می مبتنی بر شایستگی،زمانی هنرجو در دروس 
 5کسب کند. در این صورت میانگین  11پودمان درس نمره باالی  5در هر 

نمره پودمان به عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور 
را کسب  11حداقل نمره  خواهد شد. در صورتی که فرد در یك یا چند پودمان

در سیستم برای  11ی آورد و نمره نکند در آن ماده درسی قبولی را بدست نم
هایی که ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان او منظور خواهد شد.

حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در 
 تمام طول سال تحصیلی حداقل برای یك بار امکان پذیر خواهد بود.

 های تحصیلی در یك هها رشتخالصه نمرات کسب شده در پودمان
ای تنظیم و همراه با مدارك های حرفهکاربرگ تحت عنوان گواهی شایستگی

 تحصیلی دیگر به هنرجو تحویل داده خواهد شد.
 کتاب مدار، نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در توانند می هنرجویان 
این باشند.  داشته همراه به خود با ارزشیابی اجرای زمان در را هنرجو همراه

کتاب با هدف کاهش اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و 
بر شایستگی طراحی گردیده است. در طول دوران تحصیل  ارزشیابی مبتنی

هنرجویان تنها یك کتاب همراه خواهند داشت و برای کلیه دروس مبتنی بر 
 (. 11شایستگی کاربرد دارد )شکل 
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 منابع
، مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .1
1611. 
 .1611آموزش و پرورش، ، مصوب شورای عالی برنامه درسی ملی ایران .1
های ای، دفتر تالیف کتابهای فنی و حرفهسند طراحی مفهومی آموزش .6

 .1616درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، 

 .1115و  1111توصیه نامه آموزش فنی و حرفه ای، یونسکو  .6
ریزی سازمان پژوهش و برنامه .1611استاندارد شایستگی حرفه زراعت،  .5

 .ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهریزی تألیف کتابآموزشی، دفتر برنامه 
ریزی سازمان پژوهش و برنامه .1611استاندارد ارزشیابی حرفه زراعت،  .6

 .ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهآموزشی، دفتر برنامه ریزی تألیف کتاب
ریزی سازمان پژوهش و برنامه 1616.برنامه درسی رشته امور زراعی،  .7

 .ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهتر برنامه ریزی تألیف کتابآموزشی، دف
و  سازمان چاپ ،1616حمید احدی و همکاران، کاربرد و سرویس تراکتور، .1

 های درسی ایران.نشرکتاب
، سازمان چاپ و 1615حسین اکبرلو و همکاران، آماده سازی زمین،  .1

 .های درسی ایراننشرکتاب
، دانشگاه 1611های کشاورزی، ی در ماشینمحمد باقر دهپور، اصول ایمن .11
 .گیالن
، دانشگاه 1671های کشاورزی جلد اول، منصوری راد، تراکتور و ماشین داود .11

 .بوعلی سینا همدان
 .، انتشارات برهمند1671محمد علی رستگار، زراعت عمومی،  .11
سعید سماوات و همکاران، دستورالعمل نحوة بررسی موادآلی، مؤسسه  .16

 .آب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی وتحقیقات خاك 
سازی ، چاپ و نشر تراکتورMF 611و  MF 115کتابچه راهنمای تراکتور  .16
 .تبریز
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