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این پودمان در برگیرنده 5 درس است که با هدف های زیر تدوین گردیده است:
 درک و ترجمه کلمات انگلیسی پرکاربرد رشته زراعت برای کسب اطالعات

 درک نام انگلیسی اندام های مختلف گیاهان برای کسب اطالعات
 توانایي استخراج مطالب مورد نیاز از منابع انگلیسي

 توانایي درک دفترچه راهنماي کاربري ماشین زراعی
 توانایي استخراج استفاده از برچسب پاکت های مواد شیمیایی)کود و سم( و بذر

بودجه بندی پودمان

موضوع جلسهشماره جلسه

درس 1: ترجمه اصطالحات کشاورزی درباره تاریخچه و رشته های کشاورزی1

درس 2: ترجمه اصطالحات درباره اندام های گیاه2

درس 3: ترجمه اصطالحات درباره کاشت و داشت گیاهان زراعی3

درس 4: ترجمه اصطالحات درباره نیازها و نگهداری گیاهان زراعی4

درس 5: ترجمه اصطالحات درباره برداشت و پس از برداشت گیاهان زراعی5

ارزشیابی پایانی پودمان کسب اطالعات فنی6

هفته اول
برای آشنایی هنرجویان با تلفظ درست اصطالحات انگلیسی توصیه می شود فایل 
pdf این پودمان را از پایگاه کتـاب های درسی اداره کل نظـارت بـر نشر و توزیع 
مـواد آموزشی سازمان پـژوهش و برنـامه ریزی آموزشی وزارت آمـوزش وپرورش 
)listـhttp://www.chap.sch.ir/fanni( دریـافت کنیـد. سپس بـا استفـاده از 
نرم افزارهای تبـدیل متن انگلیسی به صدا روی فایل دریافتی صداگذاری کرده و 

به  دفعات برای هنرجویان پخش و در اختیار آنها قرار گیرد.

پخش فایل صوتي متون و اصطالحات به دفعات انجام شود. 

اهداف توانمندسازی درس 1: آشنایی با تاریخچه کشاورزی و اهمیت آن
1 ابتدا طرح درس هفتگی و ماهیانه را برای کسب اطالعات فنی را آماده کنید و 

در دستور کار خود قرار دهید.
2 در صورت امکان پوستری را آماده کنید که واژگان کاربردی در کشاورزی مانند 
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 creal,legums, bufules,livestuks, oil seed, farming, sugar crops,
Fiber crops, yield

به همراه عکس در آن نشان داده شود و به زبان فارسی درباره واژگان موردنظر 
با مفاهیم کشاورزی  با ذهنیتی که در سال های قبل  تا هنرجویان  توضیح دهید 
دارند به اهمیت این واژگان در رشته خود پی ببرند. سپس سعی کنید که واژگان 
را با تلفظ صحیح انگلیسی قرائت نمایید. برای قرائت صحیح واژگان از دیکشنری 
آنالین در منزل استفاده نمایید و هنرآموز به طور کامل با تلفظ صحیح آشنا شود.

3 در این درس هدف آن است که هنرجو با واژگان کشاورزی در انگلیسی آشنا 
شود.

4 به هنرجویان شیوه استفاده از جعبه الیتنر و روش فیش برداری واژگان را آموزش 
دهید. برای رسیدن به این هدف هنرآموزان از خود شروع کنند و فیش هایی را 
تهیه نمایند و در یک سمت فیش واژه انگلیسی را بنویسند و هر صبح تمام واژگان 
را بدون اینکه به معنی پشت فیش نگاه کنند بخوانند و درصورتی که معنی واژه را 
دانستند در طبقه بعدی الیتنر قرار دهند و در غیر این صورت فیش را در طبقه 
یک قرار دهید. برای آموزش کامل جعبه الیتنر بقیه مراحل را خوب آموزش دهید.

5 بعد از مرور واژگان یک بار درس 1 را بدون ترجمه بخوانند تا هنرجویان با نحوه 
خواندن متن آشنا شوند.

6 در جلسه بعد تمرینات را با کمک هنرجویان حل کنید.
7 تمرین و تکرار واژگان در تمرینات به آموزش آنها در درس 1 کمک می نماید.

8 پایان هر درس هنرجویان را ارزشیابی مرحله ای نمایید.
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نمونه طرح درس

مشخصات کلی

نام و نام خانوادگی طراح: ................................     موضوع درس: .....................
نام پودمان: اطالعات دانش فنی       پایه تحصیلی: دوازدهم   زمان تدریس: 90 

دقیقه  
نام هنرستان: ..............................      تاریخ تدریس: .....................   شماره جلسه: 

اول

ایجاد توانایی در: آشنایی با واژگان کشاورزی در زبان انگلیسی اهداف کلی درس

اهداف جزئی و 
رفتاری

1ـ مفهوم واژه در متن را توضیح دهد.
2ـ با خواندن جمله مفهوم واژه را بیابد.

3ـ واژه را در جمالت مناسب استفاده نماید.
4ـ با خواندن متن انگلیسی بتواند درباره متن به زبان فارسی گفت وگو کند.

5  ـ تمرینات درسی را به خوبی حل نماید.

روش تدریس: 
تشکیل گروه های 
5   ـ4 نفِر در کالس

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: ترجیحاً افراد نزدیک به هم یک گروه را تشکیل 
دهند.

1ـ واحد سمعی و بصری    2ـ کامپیوتر، بلندگو، دیکشنریموارد نیاز

 اقدامات قبل از 
 ذکر نام و یاد خدای هستی بخش، سالم و احوالپرسی با هنرجویان، گروه بندی هنرجویانتدریس

پرسش های 
ارزشیابی تشخیصی

1ـ معانی واژگان عمومی  انگلیسی را پیدا کند. 2ـ به تلفظ و اهمیت آن بپردازد.3ـ به زبان 
فارسی درباره درس صحبت کند.

پرسش های  
انگیزشی آغازین در 

هر مبحث

اهمیتی است؟ 2ـ چند درصد مردم جهان در بخش کشاورزی  1ـ کشاورزی دارای چه 
نام  را  از محصوالت زراعی که مورداستفاده بشر هستند  فعالیت می کنند. 3ـ چند گروه 

ببرید. 4ـ سوخت های زیستی چگونه به دست می آیند؟

ارائه محتوای نظری
واژگان را تلفظ نمایید و بعد از آشنایی با تلفظ واژگان متن را بخوانید و سپس از هنرجویان 
بخواهید که به نوبت متن را بخوانند. ضمن رسیدن به هر واژه تخصصی درباره آن گفت وگو 

کنید. در ساعت بعدی با کمک هنرجویان تمرینات درسی را حل کنید

 پرسش و پاسخ در جریان آموزش در هر جلسه جزو ارزشیابی تکوینی است.ارزشیابی تکوینی

انجام فعالیت های 
متن درس توسط هنرجویان خوانده شود. تمرینات درس با کمک هنرجو حل شود.عملی 

 مفهوم واژگان را از هنرجویان جویا شوید.ارزشیابی پایانی 
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این متن درباره مفاهیم مطرح شده در  از تدریس مطالعه کنید.  متن زیر را قبل 
درس می باشند و به شما کمک می کند که درس را راحت تر آموزش دهید.

کشاورزی
کشاورزی به مفهوم کاشت گیاهان زراعی و تولید محصوالت زراعی، باغی، گیاهان 
دارویی است و هدف اصلی کشاورزی تولید غذا برای تمام مردم جهان است. در 
غذا  توزیع  سالم،  غذای  تولید  بلکه  نیست  مهم  غذا  تولید  تنها  کشاورزی  بخش 
تاریخچه  است.  غذا  لزوم صادرات  در صورت  و  منطقه، کشور  تمام جمعیت  بین 
کشاورزی به حدود 10 هزار سال پیش زمانی که انسان یاد گرفت در یک نقطه 
ساکن شود برمی گردد. انسان ها یاد گرفتند که برخی از گیاهان مانند غالت )گندم، 
و...( حبوبات)نخود،  بادام زمینی  و...( دانه های روغنی)آفتابگردان،  برنج، جو، ذرت 
عدس و لوبیا( غذای آنها می باشند و در کنار اهلی کردن حیوانات به کشت دانه ها 
و  وسایل  تولید  و  انسان  فکری  پیشرفت  با  کردند.  مبادرت  کم  مساحت های  در 
تجهیزات شیوه کشت و کار گیاهان نیز توسعه یافت و کشاورزی در سطوح بیشتر 
رونق گرفت. با افزایش جمعیت نیاز به تولید غذا بیشتر شد و انسان به تکاپو افتاد 
و باگذشت زمان  ارقام جدیدی در شرایط طبیعی تکامل یافتند و انسان با مشاهده 
آنها اقدام به کشت آنها نمود. این روند به همین ترتیب ادامه پیدا نمود و با پیشرفت 

تکنولوژی کشاورزی و تولید غذا نیز رونق بیشتری پیدا نمود.
انرژی های  از  استفاده  زمان  عصر  پیش  سال   200 تا   100 در  نفت  اکتشاف  با 
زیرزمینی شروع شد و انسان یاد گرفت که انرژی نفت را در بخش کشاورزی به عنوان 
سوخت موتورها استفاده نماید و توانست از آب های زیرزمینی و آب های جاری در 
زیست توده های  از  استفاده  با  دانشمندان  امروزه  کند.  استفاده  غذا  تولید  بخش 
گیاهی در شرایط دما و فشار باال سوخت های زیستی )Bioful( را تولید می کنند. 
سوخت های زیستی از گیاهان مختلف مانند ذرت ، گندمیان، ساقه های درختان 
به جای  زیستی  می آید. سوخت های  به دست  مانند سیب زمینی  زراعی  گیاهان  و 

بنزین مورد استفاده قرار می گیرند.
کشاورزی مراحل مختلفی مانند کشاورزی چوپانی، کشاورزی معیشتی، کشاورزی 
تجارتی و... را سپری نمود. تولید غذا افزایش یافت و تجمع غذا در کشورهایی که 
تکنولوژی پیشرفته در اختیار داشتند بیشتر و بیشتر شد . تجارت کشاورزی رونق 
گرفت و کشورها از محصوالت غذایی به عنوان حربه ای برای تسلط بر دیگر ملت ها 
استفاده کردند و عماًل 70 درصد منابع غذایی در اختیار کشورهایی قرار گرفت که 
30 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دادند و 30 درصد غذا در اختیار 70 درصد 
جمعیت جهان قرار گرفت. نابرابری توزیع غذا جمعیت جهان را به دو دسته سیر و 
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گرسنه تقسیم نمود و متأسفانه این تقسیم بندی همچنان ادامه دارد.
بخش  در  تولیدشده  دانش  از  یافتن  آگاهی  برای  فناوری  و  اطالعات  از  استفاده 
کشاورزی ضروری و مهم است. امروز اطالعات و داده ها به سرعت منتشر و از طریق 
انتقال آنها با کمک اینترنت در دسترس انسان ها قرار می گیرد. عصر امروز عصر 
تولید  به روش های سریع تر  برای دستیابی  آنها  بومی کردن  جمع آوری اطالعات و 
غذا و تأمین مایحتاج بشر است. زبان انگلیسی زبان بین المللی جهان است و برای 
دستیابی به دانش و اطالعات ناگزیر به یادگیری واژگان معادل در زبان انگلیسی 
هستیم. یادگیری دانش ریاضیات و کامپیوتر ما را کمک می کند که میانبرهایی 
برای پیشرفت در کشاورزی را پیدا نماییم. کشاورزی دقیق یکی از روش های نوین 
امروزی است که با استفاده از ماشین های مدرن مجهز به سیستم های نرم افزاری 
و سخت افزاری تمام نهاده های ورودی به زمین را براساس شرایط زمین در اختیار 
گیاه قرار دهد. یادگیری علوم و فنون جدید در کشاورزی برای یک کشاورز ماهر 
مانند مجهز شدن یک سرباز جنگی به سالح های مدرن امروزی است و بدیهی است 
کسی در میدان نبرد پیروز است که با شهامت و غیرت مجهز به سالح مدرن تری 

باشد.

واژگان درس 1

واژهمعنیواژهمعنیواژهمعنی

Agricultureکشاورزیtechnologyتکنولوژیyieldعملکرد

productionتولیداتbreedingاصالح کردن گیاهانcropگیاه زراعی

livestockدامpestآفتusageمفید

farmingکشاورزیfertilizerکودfoodغذا

claimateآب وهواapplicationکاربردfiberفیبر

cultureکشت و کارmechanizationمکانیزاسیونmedicinدارویی

biofuelسوخت زیستیagronomyزراعتbranchشاخه

legumeلگوم beanلوبیاpeaنخود

cerealغالتriceبرنجwheatگندم

sunflowerآفتابگردانsoybeanسویاsugarbeetچغندرقند

populaionجمعیتcriticalبحرانیmanagmentمدیریت
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حل تمرینات 
تمرین 1 

از میان کلمات زیر واژه مناسب هر تصویر را انتخاب کنید:
)Livestock, modern agriculture, oil seed, fiber crop, biofuel, 
cereals, sunflower, water management, farm(

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................
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پیشنهاد مربوط به تمرین 1
ابتدا معانی فارسی مفاهیم را بنویسید و از هنرجویان بخواهید واژه مربوط به 
هر تصویر را زیر آن بنویسند. سعی کنید هنرآموز آخرین نفری باشد که پاسخ 
درست را بیان می کند. این موضوع کمک می کند تا هنرجو به دنبال واژگان و 

مفاهیم انگلیسی مطرح شده جست وجو کند.

تمرین 2 
با توجه به متن درس، از جمالت زیر کدام درست و کدام نادرست است؟

 ….. Agriculture is the job of 65 percent people all over the 
world.
….. Soybean is a cereal food.
….. Biofuel is a fuel.
….. Food products are increased by using technology.

پیشنهاد مربوط به تمرین 2
از هنرجو می خواهد که به  این تمرین نوعی درک مطلب را بیان می کند و 
متن برگردد و پاسخ صحیح را پیدا نماید. در حل این تمرین به هنرجو سخت 
نگیرید و در صورت جواب دادن غلط از پاسخ او چشم پوشی کنید و با نگرشی 

نوتر به او یادآوری کنید که در صورت امکان متن را باهم مرور کنیم.

تمرین 3
با توجه به متن درس، کلمات موجود در ستون A را به عبارت مناسب در ستون 

B وصل کنید.
A               B
Farmer      is produced through biological processes
Fiber         the measure of a crop per unit area of a farm land
Yield         is used for making clothes
Biofuel      someone who works in a farm

پیشنهاد مربوط به تمرین3
این نوع تمرین به تمرین های جور کردنی در زبان انگلیسی مشهور می باشند 
و هدف از آن بازی کردن با مفاهیم و واژگان و معانی آنها است. هنرجویان را 

در پاسخ دهی کمک کنید.



9

فصل 1: کسب اطالعات فنی

تمرین  4 
کلمات زیر را در جدول حروف به صورت ستونی یا ردیفی پیدا و ترجمه کنید. 

پیشنهاد مربوط به تمرین4
را در  واژه  زودتر  و هر هنرجویی که  بسپارید  به هنرجو  را  تمرین 4  جدول 
جدول پیدا نمود به او نمره ای اختصاص دهید تا تشویق شود. به یاد داشته 

نماید. به مسیر درست هدایت  را  فراگیر  باشید تشویق می تواند یک 

تمرین  5
کلمات انگلیسی مناسب هر یک از عبارات زیر را از متن درس یافته و در جای 

خالی بنویسید.
الف( ماده شیمیایی را که برای افزایش حاصل خیزی خاک به آن اضافه می کنند 

.)...................(
ب( حشره یا سایر حیوانی که به محصوالت زراعی حمله می کند )....................(.
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ج( دو گیاه از خانواده نخود که به عنوان محصول زراعی کشت می شوند )........... و 
.)............

پیشنهاد مربوط به تمرین5
در تمرین 5 نیز از هنرجو بخواهید که ابتدا معادل فارسی جمله را در واژه 

بیابد. را  انگلیسی آن  بنویسد سپس معادل 

ارزشیابی: هنگام تدریس ضمن اجرای راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، از اهداف 
ارزشیابی  یا تمرین های مشابه(  )از تمرین های کتاب  تعیین شده در طرح درس 
انجام گیرد )با توجه به شاخص های تعیین شده در جدول ارزشیابی(. جمع بندی 
نتایج این ارزشیابی ها و سنجه های دیگر مانند مشارکت در پاسخ دادن به تمرینات، 
کار تیمی،.... همراه با میانگین نمرات سایر جلسات، نمره مستمر هنرجو برای این 

پودمان را تعیین خواهد کرد.

هفته دوم
هنرآموزان عزیز ابتدا طرح درس روزانه همانند درس 1 را تهیه کنید.

پیشنهاد می شود در این درس نخست واژگان مربوط به درس را از متن استخراج 
نمایید. سپس متن را به زبان انگلیسی بخوانید تا گوش هنرجویان با تلفظ لغات آشنا 
شود. آموزش استفاده از از نرم افزارهای تبدیل متن به صدا و صداگذاری روی متون 
pdf به هنرجویان آموزش دهید و در کالس از متون pdf صدا گذاری شده در کالس 

برای آموزش تلفظ درست استفاده نمایید.

پخش فایل صوتي متون و اصطالحات به دفعات انجام شود. 



واژگان درس 2

واژهمعنیواژهمعنیواژهمعنی

FarmerکشاورزflowerگلPistilمادگی

PlantگیاهBudجوانهStigmaکالله

SystemسیستمFruitمیوهStyleخامه

Shootاندام هواییSeedدانهOvaryتخمدان

RootریشهPetalگلبرگStamenپرچم

StemساقهSepalکاسبرگAntherکیسه گرده

Leaveبرگfilamentstatmantمیله پرچم

و  ببرید  درس  کالس  به  هنرستان  داخل  از  را  زنده  گیاه  یک  می شود  پیشنهاد 
قسمت های موجود روی گیاه را به هنرجو نشان دهید و هر قسمت را با معادل 
انگلیسی آن بیان نمایید. پوستری برای نشان دادن اجزای رویشی و زایشی گیاه را 
تهیه نمایید و در کالس درس نصب کنید. اگر از واحد سمعی و بصری در هنرستان 
برخوردار هستید فایل پرده نگار را تهیه نمایید و تصاویر مربوط به اجزای گیاه را در 
فایل به هنر جویان نشان دهید و از آنها بخواهید با صدای آرام برای تلفظ صحیح 

کلمات شما را همراهی نمایند.
1 از میان کلمات زیر واژه مناسب هر تصویر را انتخاب کنید:

)Leaf, leaves, stem, root, bud, flower, seed, fiuit(

.................................

.................................

................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................
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2 پاسخ مناسب برای ادامه متن زیر را انتخاب کنید.
The pistil usually is made up of .....
 a. anther, sepal, and receptacle
 b. style, petal, and ovary
 c. stigma, style, and ovary
 d. stamen, filament, and stigma

3 در شکل زیر نام هر یک از اندام ها را به انگلیسی بنویسید.

4 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

)Absorb -furnish-photosynthesis - use(
a. One of the principal functions of the roots is to ..... water and 
nutrients.
b. The second principal function of the roots is to ..... physical 
support for the stem.
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فصل 1: کسب اطالعات فنی

5 با حروف جدول زیر کلمه بسازید و در قسمت مشخص شده بنویسید.

brewoif

oometso

noripko

stnaipd

پیشنهاد مربوط به تمرینات از 1 تا 5:
یادگیری  با  طراحی شده اند.  گیاه  مختلف  قسمت های  واژگان  با  بازی  برای 
بنابراین الزم  بدهند.  را  پاسخ سؤاالت  به راحتی هنرجویان می توانند  واژگان 

دهند. آموزش  به خوبی  را  واژگان  است 

ارزشیابی: با تهیه اندام های گیاهی از گیاهان مختلف و یا تصویر آنها اصطالحات 
این  نتایج  جمع بندی  شود.  پرسش  هنرجویان  از  تدریس  هنگام  در  انگلیسی 
کار  تمرینات،  به  پاسخ دادن  در  مشارکت  مانند  دیگر  سنجه های  و  ارزشیابی ها 
این  برای  هنرجو  مستمر  نمره  جلسات،  سایر  نمرات  میانگین  با  همراه  تیمی،.... 

پودمان را تعیین خواهد کرد.

هفته سوم
ابتدا  کشاورزان  زراعی  گیاهان  کاشت  برای  گیاهان:  نگهداری  و عملیات  کاشت 
بایستی خاک مزرعه را در آزمایشگاه خاک شناسی تجزیه نمایند و بافت خاک، اسیدیته 
خاک، عناصر غذایی خاک، شوری خاک و مواد آلی خاک را تعیین نمایند. پس از تجزیه 
خاک عملیات آماده سازی خاک را باید انجام داد. به منظور آماده سازی زمین ابتدا شخم 
می زنند و با انجام شخم دانه بندی خاک را آماده می کنند. برای کاشت بایستی 30 تا 
40 درصد خاک دانه ها اندازه دانه نخود باشد. شخم زدن خاک دارای فواید زیادی هست 
که به برخی از آنها اشاره می شود. شخم سبب نرم شدن خاک می شود و زمین را برای 
کاشت آماده می کند. شخم سبب رساندن اکسیژن به عمق خاک می شود. وسایل و 
تجهیزات الزم برای شخم زدن را به صورتی انتخاب کنید که ماده آلی خاک را کاهش 
ندهند. ماده آلی خاک با استفاده از کود های دامی، بقایای گیاهی و کود سبز در خاک 

افزایش می یابد. شخم سبب کنترل برخی از آفات و بیماری ها می شود.
پخش فایل صوتي متون و اصطالحات به دفعات انجام شود. 

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................
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پیشنهاد می شود که اهمیت عملیات آماده سازی به صورت پرسش و پاسخ مطرح 
شود و با گفتن هر مورد از عملیات واژه انگلیسی آن را بنویسید. برخی از واژگان 

درس 3 به عنوان نمونه در جدول زیر آورده می شود:

واژگان درس 3

واژهمعنیواژهمعنیواژهمعنی

PlantingکاشتCultivateکاشتنtillageشخم

Maintenanceنگهداریharvestبرداشت کردنFertilityحاصلخیزی

OperationعملیاتSoilخاکGreen manureکود سبز

cropگیاه زراعیanalyzeتجزیه کردنOrganic matterمواد آلی

compostکمپوستmulchمالچCover cropگیاه پوششی

مواد طبیعی یا مصنوعی 
برای پوشش دادن به 
خاک استفاده می شوند

mulchشرایطconditionشیمیایی
 Chemical
fertilaizer

عملیات  می شود.  انجام  داشت  و  کاشت  عملیات  زمین  آماده سازی  مرحله  بعد 
کاشت با روش سنتی یا روش مکانیزه انجام می شود. عملیات داشت شامل کنترل 
پای  سله شکنی، خاک دهی  کوددهی  آبیاری،  بیماری ها،  و  آفات  هرز،  علف های 
از  است. پس   )Harvest(برداشت به  نوبت  داشت  مرحله  از  بعد  بوته ها می باشد. 
برداشت محصول بقایای آن بر سطح خاک باقی می مانند که مالچ)mulch( نامیده 
می شوند. مالچ ها ممکن است از بقایای گیاهی کاشت شده در مزرعه باشند و ممکن 
بقایای گیاهی،  اوقات  انتقال داده شوند. گاهی  به مزرعه  از مزرعه  از خارج  است 
علف های هرز جمع آوری شده و شاخ و برگ درختان ریخته شده بر سطح خاک 
به مزرعه منتقل  را جمع آوری می کنند و به صورت خاک برگ آماده می کنند و 
می کنند. بقایای جانوری در کشتارگاها و مواد اضافه در آشپزخانه های خصوصی 
منتقل  و  آماده سازی   )compost(کمپوست به صورت  و  رستوران ها جمع آوری  و 
می شوند. در برخی از موارد گیاهانی را قبل از کاشت گیاه اصلی در زمین می کارند 
و در طول مدتی که زمین زیر کاشت گیاه اصلی نباشد پوشش گیاهی در زمین 
وجود دارد که مانع فرسایش خاکی و آبی می گردد. به این نوع گیاهان، گیاهان 
پوششی یا )cover crop( گفته می شوند. بسیاری از گیاهان مانند لگوم ها، غالت، 
خانواده خردل را به عنوان گیاهان پوششی کاشته می شوند اما همه آنها بایستی 

قبل از مرحله گل دهی به خاک برگردانده شوند.
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فصل 1: کسب اطالعات فنی

شکن  زیر  راهنمای   3 درس  در  شده  مطرح  های  برچسب  از  یکی  برچسب ها: 
)subsoiler( است که تقریباً تمام مطالب و راهنمایی های الزم درخصوص برچسب 
گفته شده است. نکته اساسی درخصوص این برچسب ها آن است که اطالعات داده 

شده درخصوص برچسب را می توان به دو دسته تقسیم نمود:
1 اطالعات کاربردی نظیر طول بازو، عمق کار، هدف از کاربرد زیر شکن

2 اطالعات عمومی مانند وزن و هزینه عملیات انجام زیر شکن بر حسب ریال در هکتار
درخصوص سایر کاتالوگ ها نیز وضعیت به همین ترتیب است. یعنی یک سری اطالعات 

بسیار ضروری و با اهمیت و یک سری اطالعات دیگر نیز کم اهمیت تر می باشند.
برای آشنایی بیشتر با برچسب خوانی کاتالوگ بذر پاش ها که در روی یا زیر درب 
بذرپاش وجود دارد را به همراه هنرجویان بررسی نمایید و نحوه کالیبره کردن بذر 

پاش و روش استفاده از کاتالوگ را آموزش دهید.

1ـ اکنون جدول مشخصات و روش کار دستگاه را خوانده و توضیح دهید.
برای اطالع بیشتر در اینجا معنای برخی از واژه های فنی آورده می شود:

Overall                    روی هم رفته  
Leg                         بازو  
Bullet گلوله )منظور سنبه گلوله شکلی است که بر پشت گاوآهن بسته می شود(   
Operating speed   سرعت دستگاه در حین کار  
Capacity                ظرفیت  
Dimenstons             ابعاد  
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پیشنهاد مربوط به تمرین 1
اطالعات الزم درخصوص زیرشکن داده شده است که با ترجمه اصطالحات آن 
هدف و روش کاربرد را آموزش می دهیم یا شخص استفاده کننده از زیر شکن 

اطالعات کاربردی را از کاتالوگ کسب می کند.
عمق کاشت، هدف از استفاده )انجام زهکشی یا نفوذ آب در عمق خاک در 
شرایط دیم( قدرت تراکتور برای کشیدن دستگاه، دستگاه از نوع سوار شونده 
منظور  به  ایجاد شده  فاصله شیارهای  هکتار،  در  هزینه  نقطه،  اتصال سه  با 

زهکشی)2، 4 یا 6 متر( و ... آورده شده است.

3ـ در شکل زیر که نمونه ای از راهنمای کشت بذر روی پاکت های بذور می باشد، 
نکاتی درباره نیاز یک گیاه به نور و نیز طرز کشت و مراقبت از آن همراه با درج 
عالئمی نشان داده می شوند. سعی کنید مطالب مندرج در آن را به فارسی ترجمه 

و تفسیر کنید.

پیشنهاد مربوط به تمرین 3
است  شده  آورده  بذر  شده  پلمب  قوطی های  یا  پاکت  درباره  الزم  اطالعات 
زبان  با  بسته های  برچسب های  با  هنرجویان  آشنایی  تمرین  این  از  هدف  و 

انگلیسی هست. بین المللی  زبان  عمدتاً  که  می باشد  خارجی 
 در این برچسب از چپ به راست اطالعاتی مانند:

نیاز به نور، عمق کاشت بذر، فاصله ردیف به اینچ )هر اینچ را به سانتی متر 
تبدیل کنید و به هنرجو آموزش دهید،( یکنواختی سبز شدن، فاصله تا زمان 
برداشت و حساسیت به سرما آورده شده است. گاهی اوقات گونه های جدیدی 
از یک جنس از یک گیاه زراعی یا باغی معرفی شده است که براساس اطالعات 

روی برچسب بایستی منطقه مورد نیاز برای کاشت آن را پیدا نمود. 
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فصل 1: کسب اطالعات فنی

نمونه  هم  روبه رو  شکل  در  4ـ 
دیگری از راهنمای کشت، داشت و 
نیاز یک گیاه نشان داده می شوند. 
فارسی  به  را  جدول  این  محتوای 

ترجمه کنید.

پیشنهاد مربوط به تمرین 4
در این برچسب نوع گیاه براساس سیکل زندگی یک ساله، عمق کاشت 1/4 
اینچ ، فاصله ردیف 12 اینچ، نورپسند کامل، ارتفاع گیاه، دوره جوانه زنی 7ـ3 
روز، زمان کاشت آن پس از رفع خطر سرمای بهاره و تاریخ برداشت 2 تا 4 
هفته پیش از اولین یخبندان پاییزه است. دوره شکوفه دهی نیز در پاییز است.

5 در کاتـولـوگ زیـر نکاتـی دربـاره راهنمـای کشت )planting directions( و 
مالحظات مربوط به چگونگی پرورش گوجه فرنگی در هوای آزاد درج گردیده است. 
مراعات این توصیه ها برای کسانی که می خواهند بذور داخل قوطی یا پاکت آن را 

بکارند، بسیار مفید می باشد.
در اینجا دو اصطالح موجود در بخش پایانی این کاتالوگ را توضیح داده و ترجمه 

بقیه مطالب آن را برای تمرین به شما محول می کنیم.
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پیشنهاد مربوط تمرین 5
گیاهان همراه و غیر همراه یا گیاهان سازگار با گوجه فرنگی و ناسازگار

یکی از واژگان مطرح در این کاتالوگ Hardiness Zone است. این واژه اشاره 
دارد به مناظقی از کشور امریکا که دارای سرماهای کشنده گیاهان می باشند. 
سازگاری  شرایط  براساس  و  شده اند  مشخص  امریکا  کشور  در  مناطق  این 
گوجه  و  است  تقسیم شده  مختلف  منظقه   14 به  حرارت  درجه  به  گیاهان 

فرنگی در مناطق 14ـ3 قابل کشت است.

تهیه  با  یادگیری،  ـ  یاددهی  راهبردهای  اجرای  هنگام تدریس ضمن  ارزشیابی: 
انواع برچسب مشخصات فنی ماشین های مختلف کشاورزی و برچسب انواع بذرها 
از اهداف تعیین شده در طرح درس، هنرجویان را مورد ارزشیابی کنید. جمع بندی 
ارزشیابی ها و سنجه های دیگر مانند مستندات ساخته شده، چگونگی  این  نتایج 
ارائه گزارش، مشارکت پذیری و کار تیمی،... همراه با میانگین نمرات سایر جلسات، 

نمره مستمر هنرجو برای این پودمان را تعیین خواهد کرد.

هفته چهارم
طرح درس روزانه را تهیه نمایید.

نیازهای گیاهان برای رشد: ابتدا واژگان مهم درس را استخراج نمایید و در جدولی 
مانند جدول صفحۀ بعد قرار دهید و برای شکل صحیح تلفظ با هنرجویان فعالیت 

الزم را انجام دهید.

پخش فایل صوتي متون و اصطالحات به دفعات انجام شود. 
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فصل 1: کسب اطالعات فنی

واژگان درس 4

واژهمعنیواژهمعنیواژهمعنی

Major عناصر پرمصرف
element

PhotosynthesisفتوسنتزAbsorb جذب کردن

YieldعملکردLightنورPestآفت

Cropگیاه زراعیTransport حمل و نقلDseaseبیماری

QuantityکمیتNutrientمواد غذاییWeedعلف هرز

QualityکیفیتTempratureدرجه حرارتIPMمدیریت تلفیقی

Minor عناصر کم مصرفBiologicalبیولوژیکی
element

Durationدوره

ChemicalشیمیاییPestisideآفت کش هاHazardخطر یا ریسک

در صورت نیاز سایر واژگان عمومی نیز استخراج شوند. پیشنهاد می شود که روی 
واژگان تخصصی بیشتر کار شود.

به متن درس توجه نمایید:
برای رسیدن به حداکثر عملکردها در گیاهان زراعی مواد اولیه برای رشد گیاهان 
با هم  مواد  این  و کیفیت  مقدار  نماید.  فتوسنتز  بهتر  بتواند  گیاه  تا  فراهم گردد 

متفاوت است که برخی از مواد ضروری در زیر آورده می شود:
نور: انرژی اولیه برای غذاسازی گیاهان از نور خورشید تأمین می شود. مدت تابش 

و مقدار تابش بر فتوسنتز گیاه مؤثر است و از گیاهی به گیاه دیگر متفاوت است.
آب: آب از مواد اولیه برای رشد گیاه می باشد. آب نقش های ویژه ای در گیاه بر 

عهده دارد.
1 جذب عناصر غذایی از طریق آب امکان پذیر است.

2 آب سبب خنک شدن گیاه نسبت به محیط اطراف می شود.
3 آب در فتوسنتز نقش جبران الکترون های از دست رفته در سیستم های نوری 

کلروفیل می شود.
4 تنش آب سبب کاهش رشد و طویل شدن ساقه ها می شود.

گیاهان  استفاده  مورد  گاز  نوع  سه  و  است  مختلف  گازهای  از  ترکیبی  هوا  هوا: 
قرار می گیرد. اکسیژن حدود21 درصد حجم هوا را تشکیل می دهد که در تنفس 
گیاهان کاربرد دارد. کربن دی اکسید 0/03 درصد حجم هوا را تشکیل می دهد و 



20

ماده اولیه برای فتوسنتز است. نیتروژن نیز 78 درصد حجم هوا را تشکیل می دهد 
و در برخی از گیاهان به نام لگوم ها در خاک تثبیت می شود و مورد استفاده گیاه یا 

گیاهان بعد از آن قرار می گیرد.
عناصر غذایی: از کل 118 عنصر موجود در طبیعت 16 عنصر ضروری می باشند 
آنها رشد گیاه متوقف می گردد. عناصر غذایی به دو دسته  که در صورت نبودن 

تقسیم می شوند:
1ـ عناصر پر مصرف 

شامل 9 عنصر می باشند.
 C- H-O-N-P-K-Ca-Mg-S

2ـ عناصر کم مصرف
این گروه نیز شامل 7 عنصر می باشند که عبارت اند از:

 Cu-Mn-Zn-B-Mo-Fe-Cl
همچنین  می باشند.  قطره ای  و  بارانی  سطحی،  آبیاری های  شامل  آبیاری  انواع 
می باشند.  مهم  هرز  علف های  و  بیماری ها  آفات،  کنترل  گیاهان  نگهداری  برای 
روش مدیریت تلفیقی )IPM(روشی است که برای کاهش مقدار سموم شیمیایی 
روش های  از  انواعی  روش  این  در  دارد.  کاربرد  بیماری ها  و  آفات  کنترل  جهت 
کنترل بیولوژیکی، شیمیایی، مکانیکی و زراعی استفاده می شود تا جمعیت آفات و 

بیماری ها را در جمعیتی زیر آستانه زیان اقتصادی نگهداری نماید.
پاکت های کودی را از انبار هنرستان تحویل بگیرید و سپس در اختیار هنرجویان 
قرار دهید و از آنها بخواهید که مقدار کود مورد نیاز برای یک گیاه خاص را تعیین 

کنند.
برچسب سموم: نکات الزم در کتاب درسی آورده شده است اما یکی از نکات مهم 
که رعایت نمی شود اقدامات اولیه بعد از مسمومیت توسط سم می باشد. ابتدا به 
دقت اقدامات اولیه برای مسمومیت را به دقت بخوانید تا در موارد ضروری بتوانید 

به کار گیرید.
از  برخی  می باشند.  مهم  بسیار  که  می باشد  زیست محیطی  مخاطرات  دوم  نکته 
سموم در طبیعت تجزیه نمی شوند و اثر باقیماندگی آنها در طبیعت سال ها طول 
برای  و  دارند  زمین  در  باقیماندگی  اثر  علف کش ها  از  برخی  همچنین  می کشد. 
کشت بعدی اثر زیان آور دارند. بنابر این بایستی به دقت همه موارد را رعایت نمود.
از  مختلف  کودهای  یا  و  سم  پاکت های  تهیه  با  تدریس  هنگام  ارزشیابی: 
یا  با حضور در مزارع  یا  را تفسیر کند  هنرجویان بخواهی مشخصات روی پاکت 
هنرجویان  از  و  کنید  بازدید  داشت  ماشین های  و  آبیاری  سیستم های  از  هانگار 
موجب  کار  این  دهید.  قرار  پرسش  مورد  را  درس  طرح  در  تعیین  اصطالحات 
مشارکت هنرجویان برای تکمیل یادگیری گردیده ضمن اینکه جمع بندی نتایج این 
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ارزشیابی ها و سنجه های دیگر مانند مستندات ساخته شده، چگونگی ارائه گزارش، 
مشارکت پذیری و کار تیمی،... همراه با میانگین نمرات سایر جلسات، نمره مستمر 

هنرجو برای این پودمان را تعیین خواهد کرد.

هفته پنجم
همانند سایر درس ها طرح درس روزانه تهیه کنید و سپس واژگان درس را استخراج 

نمایید و مانند شیوه سایر دروس به آموزش بپردازید.

پخش فایل صوتي متون و اصطالحات به دفعات انجام شود. 

واژگان درس 4

واژهمعنیواژهمعنیواژهمعنی

gatheringجمع آوری
به عبارت 

Harvestingبرداشت کردنOn the other handدیگر

Post harvestingپس از برداشتstageمرحلهharmedزیان

Freshnessتازگیcoarseزبرgrainدانه

stageمرحلهDepend onوابستهcottonپنبه

maturityرسیدگیprocessفرایندpotatoeسیب زمینی

At allسرانجامcorrectصحیحonionپیاز

exceedفراوانtoolابزارOil cropگیاه روغنی

maizذرتmoverبرندهrakeردیف کن

bailerبسته بندalfalfaیونجهchoppedقطعه ریز گیاه

کیفیت و ارزش غذایی اندام قابل برداشت بستگی به زمان برداشت محصول دارد. 
اگر محصول زودتر برداشت شود دارای آب بیشتر و ماده خشک کمتری هست و 
انبارداری آن با مشکل مواجه می شود. مثاًل ممکن است به دلیل رطوبت بیشتر به 
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قارچ آلوده شود. ارزش غذایی محصوالت به مقدار و نوع پروتئین ذخیره شده، میزان 
چربی و کربوهیدرات های ذخیره شده می باشد.

کیفیت برداشت به نوع وسیله برداشت و روش برداشت دارد. گیاهان که با اهداف 
مختلف کاشته می شوند مانند پیاز، سیب زمینی، دانه های روغنی و پنبه به صورت 
مکانیکی برداشت می شوند. ذرت، سویا، آفتابگردان و گندم با دستگاه های مرکب 
با دستگاه چاپر برداشت می گردد. چاپر ذرت را به  قابل برداشت می شوند. ذرت 
قطعات کوچک تر تقسیم می کند. در گیاهی مانند یونجه وسایل موور، ریک و بیلر 

مورد استفاده قرار می گیرد.
بعد از برداشت گیاهان موارد زیر رعایت می شود:

1 تمیزکردن محصول و خارج کردن بقایای اضافی
2 مرتب کردن بر اساس درجه مرغوبیت آنها

3 بسته بندی محصول
4 انبار کردن محصول

ارزشیابی: هنگام تدریس ضمن اجرای راهبردهای یاددهی یادگیری)تصایری از 
انواع برداشت و...(، از اهداف تعیین شده در طرح درس، چندین مرتبه ارزشیابی 
کار  این  ارزشیابی(.  جدول  در  شده  تعیین  شاخص های  به  توجه  )با  گیرد  انجام 
بادوام تر اهداف تعیین شده  برای تکمیل یادگیری و  موجب مشارکت هنرجویان 
مانند  دیگر  سنجه های  و  ارزشیابی ها  این  نتایج  جمع بندی  اینکه  ضمن  گردیده 
مستندات ساخته شده، چگونگی ارائه گزارش، مشارکت پذیری و کار تیمی،... همراه 
با میانگین نمرات سایر جلسات، نمره مستمر هنرجو برای این پودمان را تعیین 

خواهد کرد.

هفته ششم
ارزشیابی بهتر است به صورت های تشریحی ـ آزمایشگاهی و از نوع شایسته محور 

طراحی و تدوین گردد.
ارزشیابی پایانی می بایست متناسب با شاخص های تعیین شده )ترجمه اصطالحات 
تخصصی، اندام های گیاهی، تفسیربر چسب کیسه های بذر و پاکت های سم و کود، 
استخراج مشخصات فنی ماشین های زراعی از روی راهنمای دستگاه( در جدول 
با توجه به درصد پاسخ های  پایانی  ارزشیابی  انجام می شود. نتیجه  ارزشیابی زیر 

درست تعیین می گردد.
به بیش از 84 درصد از اهداف تعیین شده نمره 3 )باالتر از حد انتظار( از 60 تا 84 
درصد در نمره 2 )در حد انتظار( و کمتر از 60 درصد نمره 1 )کمتر از حد انتظار(
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جدول ارزشیابی پودمان

عنوان 
پودمان 
)فصل(

تکالیف 
عملکردی 

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد 
)کیفیت(

استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج
نمرهنمره دهی(

کسب اطالعات 
فنی

کسب 
اصطالحات و 
اطالعات فنی

توانایی درک 
اصطالحات 

تخصصی رشته، 
تحلیل و تفسیر 

برچسب راهنمای 
روی نهادهای 

مصرفی و ادوات 
کاربردی در رشته 

امور زراعی

باالتر از 
حد انتظار

انگلیسی تخصصی و  ترجمه اصطالحات 
تفسیر  و  تحلیل  توانایی  گیاه،  اندام های 
برچسب کیسه بذر و پاکت مواد شیمیایی 
استخراج  کودها(،  و  )سموم  کاربردی 
مشخصات فنی ادوات زراعی و ویژگی های 

اجزای آنها

3

در حد 
انتظار

اندام های  و  انگلیسی  اصطالحات  ترجمه 
گیاه، توانایی تفسیر برچسب کیسه بذر و 
و  )سموم  کاربردی  شیمیایی  مواد  پاکت 
ادوات  فنی  مشخصات  استخراج  کودها(، 

زراعی و ویژگی های اجزای آنها

2

پایین تر از 
انتظار

ناتوانی در ترجمه و تفسیر نهاد های مصرفی 
راهنمای  برچسب  یا  و  و سموم(  )کودها 

استفاده از ادوات زراعی
1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

  


