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فصل پنجم

كسب اطالعات فني
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ساختار كلي پودمان

كشاورزي  ماشين هاي  رشتۀ  درسي  برنامۀ  مبناي  بر  فني،  اطالعات  پودمان كسب 
تدوين گرديده است و هنرجويان ضمن آشنايي با برخي اصطالحات فني و پركاربرد 
شامل  پودمان  اين  مي شوند.  آشنا  آنها  به  مربوط  فني  نكات  با  انگليسي،  زبان  به 
يك واحد يادگيري است كه در 5 درس تنظيم شده است. درس اول ماشين هاي 
كشاورزي، درس دوم ساختمان موتور ديزل، درس سوم راهنماي انتخاب تراكتور، 
درس چهارم اصول ايمني در ماشين هاي كشاورزي و درس پنجم كسب اطالعات از 
كتابچه راهنماي ماشين. هر درس شامل كلمات كليدي، درك مطلب و تمرين است.  

هدف هاي رفتاري
  آشنايي با كلمات پركاربرد تخصصي به زبان انگليسي
  توانايي استخراج مطالب مورد نياز از منابع انگليسي

  توانايي درك دفترچه راهنماي كاربري ماشين
  توانايي استخراج موارد ايمني و زيست محيطي 

از كتابچه هاي راهنما يا سايت هاي     توانايي استخراج مشخصات فني ماشين ها 
اينترنتي شركت سازنده

  مقايسه مشخصات فني انواع يك ماشين

بودجه بندي 

وسعت محتواهفتهواحد يادگيري

كسب اطالعات فنی

درس اولاول

درس دومدوم 

درس سومسوم

درس چهارمچهارم

درس پنجمپنجم

در جلسه ششم ارزشيابي انجام ارزشيابي
مي گيرد. 

مدت آموزش: ساعت
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راهنماي گام به گام مطالب كتاب درسي

  فايل صوتي تلفظ كلمات كليدي

درس اولماشین های كشاورزی

لغتترجمهلغتترجمه

Agricultural ماشين آالت كشاورزیPestآفت
machinery

Balerبسته بند علوفهPlantingكاشت

BroadcasterبذرپاشPloughشخم زدن

Chisel Plowگاوآهن قلميPotatoes harvesterسيب زميني كن

Combinataماشين مركبPrimary tillageخاك ورزي اوليه

Harvester ـ Combineكمباين برداشتRollerغلتك

CultivatorكولتيواتورRotary Plowگاوآهن دوار

Diskingديسك زدنRotary tillerخاك همزن دوار

Disk Harrowهرس بشقابيRow Crop Planterرديف كار

Disk Plowگاوآهن بشقابيSeederبذركار

Farm implementsادوات زراعيSecondary tillageخاك ورزي ثانويه

Spreader Fertilizerكودپخش كنSelf-propelledخودگردان

ترجمه كلمات 
كليدي
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Fertilizingكود دادنSlurry tankمخزن مايع

Grain Drillخطي كارSowingكاشت

Hand toolsابزار دستيSprayerسم پاش

HarrowهرسTrailersتريلر

Harvestingماشين برداشتTrans Plantersنشاكار

خاك ورزي
Tillageماشين برداشت

علوفه سيلو
Hay forage
Harvester

Land Levellerتسطيح كنTooth Harrowهرس دندانه اي

Moldboard Plowگاوآهن برگردان دارTowed behindعقب سوار

Mountedماشين سوارWeedعلف هرز

Mowerدروگر

الف( خواندن و درک مطلب

  فايل صوتي خواندن و درک مطلب

ترجمه خواندن و 
درك مطلب

ماشين های كشاورزی يك عامل كليدی در كشاورزی مكانيزه 
از هر  عبارت  ماشين آالت كشاورزی  است.  و كشاورزی مدرن 
كاربردهای كشاورزی  و ساير  مزارع  ماشينی است كه در  نوع 
مورد استفاده قرار می گيرند. انواع مختلفی از اين تجهيزات، از 
ابزارهای دستی و ابزارهای ماشينی گرفته تا تراكتورها و انواع 
نمونه  يك  می شوند  گرفته  كار  به  زراعی  ادوات  از  بی شماری 

خيلی آشنا از اين ماشين ها، تراكتور است.
ماشين های  است.  مهندسی   / كشاورزی  وسيله  يك  تراكتور 
كشاورزی ممكن است به پشت تراكتور متصل شوند و يا روی 
تراكتور سوار شوند و تراكتور توان مورد نياز آنها را تأمين كند.

يك تراكتور كشاورزی برای كشيدن و يا هل دادن ماشين های 
كشاورزی يا پی نوردها به منظور شخم زدن، خاك ورزی،
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ديسك زدن، هرس زدن، كاشت، برداشت و ساير كارهای مشابه 
مورد استفاده قرار می گيرند.

تا  گرفته  زمين  آماده سازی  از  مختلفی  كارهای  كشاورزی  در 
از  مختلفی  انواع  دليل،  همين  به  می شود.  انجام  و...  كاشت 
ادامه  آنها در  از  بعضی  ماشين های كشاورزی ساخته شده اند. 

فهرست شده اند:
برگردندار،  گاوآهن های  شامل؛  كه  خاك ورزی  ماشين های 
دوار  گاو آهن های  و  قلمی  گاو آهن های  بشقابی،  گاو آهن های 
كه در خاك ورزی اوليه استفاده می شوند و چنگه های بشقابی، 
چنگه های دندانه ای، غلتك ها و تسطيح كن ها كه در خاك ورزی 

ثانويه مورد استفاده قرار می گيرند، می باشند.
ماشين های كاشت كه شامل بذرپاش ها، بذرريزها، خطی كارها، 

رديف كارها، نشاكارها و كمبينات ها می باشند.
ماشين های داشت )كودپاش ها و ماشين های كنترل علف های 
هرز و آفت ها( كه شامل كود پخش كن دامی، كودپاش مايع و 

سم پاش ها می باشند.
ماشين های برداشت كه شامل كمباين های غالت، ماشين های 
برداشت سيب زمينی، ماشين های برداشت علوفه سيلوكردنی، 
ماشين های  متداول ترين  كه  می باشند  دروگرها  و  بسته بند 

برداشت در ايران هستند.

  فايل صوتي آيا مي دانيد؟

در ايران بيش از 300 شركت به توليد تراكتور، كمباين و ساير 
ماشين های كشاورزی مربوطه مشغول هستند.

ترجمه آيا 
مي دانيد؟

Iran produces agricultural machinery such as tractor, combine and other 
related equipment by more than 300 manufactures.

Did you
 know?
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ب( فعاليت های كالسی

برداشت خود از متن باال را در چند سطر به فارسی بنويسيد.فعاليت كالسی
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

نام مرتبط به هر ماشين را در مقابل تصوير آن بنويسيد.فعاليت كالسی
 tractor sprayer blower, broadcast spreader, chisel plough, sprayer,
drum mower, moldboard plough, cube baler, potato harvester

از  از اين فعاليت ترجمه لغت به لغت نمي باشد و توصيه مي شود  توصيه: هدف 
هنرجويان نيز ترجمه لغت به لغت خواسته نشود. آنچه در اين فعاليت بايد مدنظر 

قرار گيرد، درك مطلب است.

NamesMachinery/EquipmentNamesMachinery/Equipment

drum mowerchisel plough

tractor sprayer blowercube baler

moldboard ploughpotato harvester

broadcast spreadersprayer
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نام گروهنام ماشين ها

Moldboard Plows, Disk Plows, Chisel Plows, Rotary Plowsprimary tillage

Rollers, Land Leveller, Disk Harrows, Tooth Harrowssecondary tillage

فعاليت كالسی نام هر كدام از ماشين های ذكر شده را در مقابل گروه مشخص شده بنويسيد.
Moldboard Plows, Rollers, Land Leveller, Disk Plows, Disk 
Harrows, Chisel Plows, Rotary Plows, Tooth Harrows.

فعاليت كالسی در محل تعيين شده در متن، حرف مربوط به تصوير مرتبط را بنويسيد.

Is a machine that combines the tasks of harvesting, threshing, and 
cleaning grain crops. )c(

Sows the seeds for crops in a ploughed field. )d(

Used for pulling or pushing agricultural machinery. )a(

soil in preparation for sowing seed or planting. )b(
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  فايل صوتي تلفظ كلمات كليدي

ساختمان موتور دیزل درس دوم

ترجمه كلمات 
كليدي

لغتترجمهلغتترجمه

Camshaftميل بادامكSpark plugشمع

CompressionتراكمSprinklerآبپاش

Connecting rodشاتونStrokeمرحله

Crankshaftميل لنگFour-stroke cycleچهار زمانه

CylinderسيلندرInjection nozzleانژكتور

Cylinder blockبلوك سيلندرIntakeمكش

Cylinder headسرسيلندرInternal combustionاحتراق داخلي

Engine DieselموتورMain bearingياتاقان ثابت

ExhaustتخليهTiming drivesچرخ دنده زمان بندي

Flywheelچرخ لنگرTransmitionانتقال قدرت

PowerتوانTwo-stroke cycleدو زمانه

Piston پيستونValveسوپاپ

Piston ringرينگ پيستون
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 الف( خواندن و درک مطلب

  فايل صوتي خواندن و درک مطلب

تراكتورها،  دارند،  حركت  به  نياز  كه  كشاورزی  ماشين های  بيشتر  در  امروزه 
ماشين های برداشت، ماشين های خودگردان و غيره از موتورهای ديزل احتراق 
داخلی استفاده می شود. به طور كلی اين موتورها به دو گروه عمده طبقه بندی 

می شوند: موتورهای دو زمانه و موتورهای چهارزمانه.
استفاده  چهارزمانه  موتورهای  از  معموالً  برداشت،  كمباين های  و  تراكتورها  در 
می شود. در يك موتور چهارزمانه هر چرخه كاری از چهار مرحله تشكيل می شود 
كه عبارت اند از: مكش، تراكم، انفجار و تخليه. تمام موتورهای چهارزمانه دارای 

اجزای يكسانی هستند كه بعضی از آنها در ادامه فهرست شده اند:

ترجمه خواندن 
و درک مطلب 

        تخليه                         انفجار                           تراكم                          مكش
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ـ بلوك سيلندر كه در محفظه اصلی موتور است و دربرگيرنده ساير قسمت ها 
می باشد.

ـ ميل لنگ كه نيرو را از پيستون دريافت می كند و آن را به توان دورانی تبديل 
می كند.

و حركت دورانی ميل لنگ  پيستون  واسطه حركت رفت و برگشتی  ـ شاتون كه 
است.

ـ پيستون كه در اثر نيروی حاصل از احتراق، داخل سيلندر باال و پايين می رود.
انتقال حرارت  و  احتراق  به منظور آب بندی محفظه  ـ رينگ های پيستونی كه 

مورد استفاده قرار می گيرند.
ـ سرسيلندر كه باالترين قسمت موتور است و شامل مكانيزم سوپاپ ها و مجاری 

ورودی و خروجی می باشد.
ـ سوپاپ ها كه با باز و بسته شدن اجازه ورود مخلوط سوخت )هوا( و خروج دود 

از هر سيلند را می دهند.
ـ ميل بادامك كه با دوران خود داخل بلوك سيلندر سبب می شود كه سوپاپ ها 

به وسيله مكانيزم مربوطه باز و بسته شوند.
ـ سيلندر استوانه ای است كه پيستون داخل آن كار می كند. سيلندر ممكن است 

به صورت يكپارچه با بلوك سيلندر بوده يا به صورت بوش باشد.
ـ ياتاقان های اصلی كه ميل لنگ را در داخل بلوك سيلندر مهار می كند.

ـ فاليويل به ميل لنگ متصل می شود و انرژی ذخيره شده در هر مرتبه پايين 
آمدن پيستون را برای بازگرداندن مجدد آن آزاد می كند.

ـ چرخ دنده های زمان بندی كه ميل لنگ، ميل سوپاپ و ساير قسمت های كليدی 
را به يكديگر به نحوی متصل می كنند كه از انجام شدن كارها در زمان مشخص 
اطمينان حاصل شود. انژكتورها كه سوخت را به صورت پودر در داخل سيلندر 

تزريق می كند.
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  فايل صوتي

Note Although there is no spark plug of the diesel engine, it is a key part in the 
petrol engine.

  فايل صوتي به ياد داشته باشيد

اگرچه موتورهاي ديزلي فاقد شمع هستند، اما آن يك عضو مهم 
در موتورهاي بنزيني است.

ترجمه نكته

هرگز در رادياتور را در حالت گرم بودن موتور باز نكنيد، هميشه 
اجازه دهيد موتور خنك شود. ترجمه به 

ياد داشته 
باشيد

Remember Never open the radiator cap when the engine is hot. always wait for the 
engine to cool down.

In Tabriz, there is the largest manufacturer of diesel in the country with 
the services and equipment neccessary to design and manufacture three 
- four- and six - cylinder engines for various applications, such as agricul-
ture, outomobile industrial, roadmachinery, etc.

Did you
 know?
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  فايل صوتي آيا مي دانيد؟

بزرگ ترين شركت سازنده موتورهای ديزلی كشور در تبريز قرار 
موتورهای  انواع  ساخت  و  طراحی  خدمات،  سرويس،  كه  دارد 
كاربردهای  برای  را  سيلندر  و شش  چهارسيلندر  سيلندر،  سه 

كشاورزی، اتومبيل ها و صنايع انجام می دهد. ترجمه آيا 
مي دانيد؟

ب( فعاليت های كالسی

برداشت خود از متن باال را در چند سطر به فارسی بنويسيد.فعاليت كالسی
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

جواب مناسب هر سؤال را با عالمت )×( مشخص كنيد.فعاليت كالسی

از اين فعاليت ترجمه لغت به لغت نمي باشد و توصيه مي شود از  توصيه: هدف 
هنرجويان نيز ترجمه لغت به لغت خواسته نشود. آنچه در اين فعاليت بايد مدنظر 

قرار گيرد، درك مطلب است.

پاسخ: 

      c 5       d   4      a   3       a   2        b  1
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فعاليت كالسی با توجه به شكل اعداد مناسب را در مقابل كلمات مرتبط بنويسيد.

قطعهشمارهقطعهشماره

9Cylinder head6Piston

8Cooling water11Intake valve

3Fuel injector5Connecting rod

12Crankcase4Crankshaft

2Oil pan (Sump)1Oil

7Piston pin10Exhaust valve
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  فايل صوتي تلفظ كلمات كليدي

راهنمای انتخاب تراكتور درس سوم

 

ترجمه كلمات 
كليدي

لغتترجمهلغتترجمه

Accessoriesلوازم يدكيOperatorكاربر

كاتالوگ 
محصول

Product catalogue خدمات پس
از فروش

After-sales service

AgencyنمايندگيPurchaseخريد

چرخ عقب 
محرك

Rear-wheel drive (RWD) آرم، عالمت
تجاري

Brand

سرويس هاي 
دوره اي

Regular maintenance چهار چرخ
محرك

Four-wheel drive (4WD)

چرخ جلو Specificationsمشخصات
محرك

Front-wheel drive (FWD)

GuaranteeگارانتيTechnical  specificationsمشخصات فني

Horsepowerاسب بخارTransmissionانتقال قدرت

ManufactureكارخانهTwo-wheel driveدو چرخ محرك

مدل، سال Warrantyضمانت
ساخت

Model
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الف( خواندن و درک مطلب
  فايل صوتي خواندن و درک مطلب

در  مهندسين  و  كاربران  اساسی  مشكالت  از  يكی  كشاورزی  ماشين  انتخاب 
برندهای  و  نوع  اندازه،  نظر  از  گسترده ای  تنوع  می باشد.  مكانيزه  كشاورزی 
انتخاب  در  را  نامحدودی  پيچيدگی های  و  تركيب  كشاورزی،  ماشين های 
ماشين های كشاورزی به وجود آورده كه روی عملكرد و هزينه های ماشين های 
انتخابی تأثيرگذار هستند و تصميم گيری در اين زمينه را مشكل ساخته است. 
قرار  مدنظر  بايد  نكاتی  ماشين چه  هر  هنگام خريد  به  كه  مطلب  اين  دانستن 
گيرند می تواند سبب صرفه جويی در زمان و هزينه شود. تراكتورها برخالف ساير 
ماشين های كشاورزی كه به صورت دوره ای استفاده می شوند می تواند در تمام 
طول سال مورد استفاده قرار گيرد. به همين دليل برخی از مهم ترين فاكتورهايی 

كه در انتخاب تراكتور بايد مدنظر قرار گيرد در ادامه فهرست شده اند:
 كدام اندازه ماشين بايد انتخاب شود؟

 كدام مشخصات تراكتور بايد مدنظر قرار گيرد؟
 كدام برند بهتر است؟

 چه مقدار توان مورد نياز است؟
 كدام نوع تراكتور مورد نياز است؟

 كدام نوع سيستم انتقال قدرت برای شما مطلوب است؟
 دو چرخ محرك، چهار چرخ محرك، چرخ جلو محرك يا چرخ عقب محرك؟

 چه نوع ادواتی مورد نياز شما است؟
 سرويس های دوره ای )چگونه است(؟

 خدمات پس از فروش )چگونه ارائه می شود(؟
 ميزان سرمايه گذاری شما چه مقدار می باشد؟

پروراندن اين مطالب در ذهن می تواند به كاربران و فروشندگانی كمك كند تا 
بهترين تراكتور را برای نياز خاص انتخاب كنند.

اينترنتی كارخانه های  برای يافتن پاسخ سؤال های باال، می توانيد به پايگاه های 
سازنده )يا كاتالوگ ماشين ها( مراجعه كنيد و آنچه را كه مورد نياز شما است 
را با مقايسه آنها انتخاب كنيد. پايگاه های اينترنتی يا كاتالوگ های شركت های 
سازنده معموالً اطالعات خوبی را در مورد انواع توليدات، خدمات پس از فروش، 
آنها  لوازم يدكی، مشخصات فنی و نحوه خريد  گارانتی، نمايندگی ها قطعات و 
ارائه می دهند. در تصوير زير نمونه ای از وب سايت يك شركت سازنده كه انواع 

تراكتور توليدی آن را نشان می دهد آورده شده است.

ترجمه خواندن 
و درک مطلب
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  فايل صوتي به ياد داشته باشيد

RememberNever buy a Tractor based on HP, it is very deceiving. and never buy any 
machinery without seeing it in person.

هرگز تراكتور براساس توان خريداری نكنيد، زيرا بسيار فريبنده 
است و هرگز ماشين را بدون ديدن آن خريداری نكنيد.

ترجمه به 
ياد داشته 

باشيد

  فايل صوتي آيا مي دانيد؟

More than 70% of Iran's agricultural machinery are nationally manu-
factured and the rest are imported. In Iran, an agricultural mechaniza-
tion coefficient of 105 harspower per hectare is raported.

Did you
 know?

ب( فعاليت های كالسی

ايران  در  استفاده  مورد  كشاورزی  ماشين های   %70 از  بيش 
در داخل كشور توليد می شوند و بقيه وارداتی هستند. ضريب 
مكانيزاسيون كشاورزی ايران 105 اسب بخار در هكتار گزارش 

است. شده  ترجمه آيا 
مي دانيد؟

برداشت خود از متن باال را در چند سطر به فارسی بنويسيد.فعاليت كالسی
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

از  از اين فعاليت ترجمه لغت به لغت نمي باشد و توصيه مي شود  توصيه: هدف 
هنرجويان نيز ترجمه لغت به لغت خواسته نشود. آنچه در اين فعاليت بايد مدنظر 

قرار گيرد، درك مطلب است.

فعاليت كالسی با مراجعه به كاتالوگ ارائه شده، مشخصات فنی تراكتور را در جدول زير، وارد 
كرده و جدول را تكميل كنيد.

2300mmHeight47hpRated engine power

thermo startStarting aid37.7hpMax P.T.O power

50 literFuel tank capacity3Number of cylinders

1220mm-1930mmFront track adjustmentwaterCooling

Front:6.16
Rear: 12.4-28

Wheels and tires sizesdryAir cleaner

Three point linkage18.5:1Compression ratio
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  فايل صوتي تلفظ كلمات كليدي

اصول ایمنی در ماشین های كشاورزی درس چهارم

ترجمه كلمات 
كليدي

لغتترجمهلغتترجمه

Assistanceكمك، دستياريManualsكتابچه راهنما

AttentionتوجهMinor injuryجراحت جزئي

AccidentتصادفModerate injuryصدمه متوسط

CautionاحتياطOperator’s manualsكتابچه راهنماي كاربر

CureدرمانPreventionپيشگيري، جلوگيري

DangerousخطرناكRegulationsتنظيم، آئين نامه

DangerخطرSafety consciousnessآگاهي ايمني

Faulty maintenanceتعميرات نادرستSafety instructionsدستورالعمل هاي ايمني

HazardخطرSafety signsعالئم ايمني

InstructionدستورالعملSerious injuryمصدوميت شديد

InjuryصدمهServicingسرويس كردن

ImproperنادرستWarningاخطار

فروشنده linkagesارتباط، وسيله اتصال
ماشين آالت

Machinery dealer

Manipulationدست كاري

Properlyبه درستي
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

الف( خواندن و درک مطلب
  فايل صوتي خواندن و درک مطلب

تمام ماشين های كشاورزی اگر به درستی استفاده نشوند می توانند خطرآفرين 
باشند. هر بخشی از ماشين نيز همچنين خطرآفرين باشد اگر به درستی سرويس 
نشده باشد يا دست كاری شده باشد. بنابراين كاربران ماشين های كشاورزی هميشه 
بايد اطمينان حاصل كنند كه نكات ايمنی رعايت شده است. در كشاورزی، كاربر 
ماشين مسئول نگهداری و اطمينان از كاركرد آن در شرايط ايمن است. بنابراين 
داشتن دانش پايه از دفترچه های راهنما، سرويس های دوره ای، دستورالعمل های 
ايمنی برای كاربر ماشين ضروری است. عالوه بر  ايمنی، عالئم هشداردهنده و 

موارد باال، خواندن كتابچه های مربوط به هر ماشين بسيار بااهميت است.
دستورالعمل های ايمنی را دنبال كنيد:

 با دقت پيام های ايمنی داخل كتابچه راهنما و پيام های عالئم ايمنی نصب شده 
روی ماشين را مطالعه كنيد.

 هرگز اجازه ندهيد كسی بدون آموزش با ماشين كار كند.
 نحوه كار با ماشين و نحوه به كارگيری كنترل كننده های ماشين را ياد بگيريد.

 ماشين خود را در شرايط مناسب نگهداری كنيد.
نياز  را متوجه نمی شويد و به كمك  از كتابچه راهنما   د صورتی كه قسمتی 

داريد، با نمايندگی شركت تماس بگيريد.

عالئم ايمنی
تا كاربر  باشد  ايمنی نصب شده  بايد عالئم  بر روی تمام ماشين های كشاورزی 
ماشين و ديگران را از خطرات در كمين هنگام كار، سرويس و نگهداری ماشين 
آگاه كند. عالئم ايمنی بر روی تمام ماشين های كشاورزی و كتابچه راهنمای آنها 
ارائه می شود. عالئم ايمنی متناسب با شدت نسبی خطراتی كه اعالم می كنند با 
كلمات مختلفی همراه می باشند. اين كلمات عبارت اند از احتياط، هشدار و خطر 
اين كلمات خواننده را از وجود خطر و شدت آن آگاه می سازند. كلمات ديگری 

مانند مهم، توجه و دقت نيز ممكن است به كار گرفته شود.

احتياط
اين كلمه يك وضعيت بالقوه خطرناك را نشان می دهد كه می تواند سبب آسيب 

جزئی يا متوسط شود.

ترجمه خواندن 
و درک مطلب
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  فايل صوتي به ياد داشته باشيد

هشدار
اين كلمه يك وضعيت بالقوه خطرناك را نشان می دهد كه می تواند سبب آسيب 

جدی يا مرگ شود.

خطر 
اين كلمه يك وضعيت غيرقابل پيش بينی را نشان می دهد كه در صورت رعايت 

نكردن سبب مرگ يا آسيب جدی خواهد شد.

RememberNever forget that " prevention is better than cure".

هرگز فراموش نكنيد كه پيشگيري بهتر از درمان است.
ترجمه به 
ياد داشته 

باشيد

  فايل صوتي آيا مي دانيد؟

Although the number of farm accident is globany remarkable, there is no 
clear data available on this topic for Iran.

Did you
 know?

اگرچه تعداد حوادث مزرعه ای در سطح جهانی قابل توجه است 
اما متأسفانه هيچ اطالعاتی در اين زمينه در ايران وجود ندارد؟

ترجمه آيا 
مي دانيد؟
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

ب( فعاليت های كالسی

فعاليت كالسی برداشت خود از متن باال را در چند سطر به فارسی بنويسيد.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

فعاليت كالسی حرف مربوط به هر تصوير ايمنی را در مقابل متن مربوط به آن بنويسيد.

cHigh pressure fluid- injection into body

eFalling into machinery- Auger

dSevering of toes or fingers- Rotary mower blade

aSevering of fingers or hand-Engine fan

bRiding on this machine is allowed only on a passenger seat.

از  از اين فعاليت ترجمه لغت به لغت نمي باشد و توصيه مي شود  توصيه: هدف 
هنرجويان نيز ترجمه لغت به لغت خواسته نشود. آنچه در اين فعاليت بايد مدنظر 

قرار گيرد، درك مطلب است.

A :پاسخ

فعاليت كالسی متن مناسب تصوير ارائه شده را با عالمت )×( مشخص كنيد.

فعاليت كالسی از بين كلمات داده شده، كلمه مناسب در جای خالی جمالت قرار دهيد.

a- dangerous, properly
b- Learn
c- anyone
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گزينه يا گزينه های صحيح را با عالمت )×( مشخص كنيد.فعاليت كالسی
d و c و a 3ـ             d و c و b 2ـ             c و a 1ـ

تصوير قسمتی از كتابچه راهنمای يك تراكتور در كتاب درسی آورده شده است. فعاليت كالسی
متن آن را ترجمه كنيد.

تهويه محوطه كارگاه
بايد اطمينان حاصل كرد كه  اگر قرار است موتور به منظور خاصی روشن شود، 
كارگاه از تهويه مناسب برخوردار است. هرگز موتور را در محيط بسته روشن نكنيد. 

دود خروجی اگزوز حاوی گازهای سمی از جمله مونوكسيد كربن است.

جلوگيری از اسيد سوختگی
كه  است.  می رود، سمی  كار  به  باتری  الكتروليت  عنوان  به  كه  اسيد  سولفوريك 
قدرت كافی برای سوزاندن پوست و لباس را داشته و می تواند در صورت تماس با 
چشم سبب كور شدن شخص گردد. همواره الكتروليت را از چشم خود دور نگه 
با آب فراوان بشوييد و به  داريد و اگر روی چشم يا بدن شما ريخته شد سريعاً 

پزشك مراجعه كنيد.

دفع مناسب مايعات
مايعات مستعمل را روی زمين نريزيد. زير محل های تخليه ظرف مناسب قرار دهيد 

و از مقررات مربوطه برای دفع ضايعات پيروی كنيد.

آماده سازی تجهيزات كمک های اوليه 
تجهيزات كمك های اوليه و آتش نشانی را هميشه همراه داشته باشيد. شماره های 
ضروری مانند اورژانس و خدمات پزشكی بيمارستان ها و آتش نشانی را در دفترچه 

تلفن خود همراه داشته باشيد.

d- proper
e- prevention
f- agency, machinery dealer
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

درس پنجمكسب اطالعات از كتابچه راهنمای ماشین

  فايل صوتي تلفظ كلمات كليدي

ترجمه كلمات 
كليدي

لغتترجمهلغتترجمه

Air cleanerفيلتر هواLubricantروانكاري

Axleمحور، اكسلMachine capacityظرفيت ماشين

BearingياتاقانMachine elementاجزای ماشين

BeltتسمهMaintenanceنگهداري، سرويس

BrakeترمزManualكتابچه راهنما

كتابچه دستورالعمل 
كاربر

 Operator instruction
bookبادامك و پيرو

Cam and
follower

ChainزنجيرRepairتعمير

كتابچه راهنماي 
تعميرات

 Repair instruction
bookبررسيChecking

ClutchكالچReplacingتعويض

Cooling systemسيستم خنك كنندهSealكاسه نمد

Electrical systemسيستم الكتريكيServicingسرويس كردن

FrameشاسيSteeringفرمان

Fuel systemسيستم سوخت رسانيTechnical dataداده هاي فني

Gear trainsمجموعه چرخ دنده هاTransmissionانتقال

HydraulicهيدروليكUser’s manualكتابچه راهنماي كاربر
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الف( خواندن و درک مطلب
  فايل صوتي خواندن و درک مطلب

توليدكننداگان ماشين های كشاورزی كتابچه هايی مانند كتابچه راهنمای كاربری، 
راهنمای سرويس و نگهداری و كتابچه راهنمای تعميرات را همراه با محصوالت 

خود را ارائه می دهند.
استفاده  نحوه  كه  است  نكاتی  بيانگر  مجموعه  اين  كاربری:  راهنمای  كتابچه 
تنظيمات،  ماشين،  ظرفيت  كتابچه ها؛  اين  در  است.  نياز  مورد  ماشين  از  ايمن 
چگونگی بهبود عملكرد ماشين، نكات الزم برای حذف موارد غيرضروری و نحوه 

سرويس های ماشين ارائه می شود.
دوره های  در  قطعات  تعويض  تنظيمات،  بازديدها،  شامل،  سرويس  كتابچه 
شامل  تراكتور  يك  دوره ای  سرويس های  مثال  برای  است.  مشخص  زمانی 
بازديدهای دوره ای، تنظيمات دوره ای، و تعويض قطعات سيستم های هوارسانی، 
سوخت رسانی، خنك كننده، برق رسانی، انتقال قدرت، هيدروليك، فرمان، كالچ 

و ترمزها می باشد.
كتابچه راهنمای تعميرات با تمركز اين كتاب بر چگونگی انجام تعميرات استوار 
تعميركاران  به  گام به گام  دستورالعمل ها  و  فنی  اطالعات  با  همراه  كه  است 
جهت انجام تعميرات، عيب يابی و سرويس های دوره ای ياری می رساند و شامل 
اطالعاتی مانند مشخصات فنی و ديگر اطالعات مورد نياز برای تعويض اجزای 

ماشين می باشد.
روانكار ها،  آب بندها،  محورها،  ياتاقان ها،  شاسی،  شامل  می تواند  ماشين  اجزای 
بادامك پيرو، ترمز و كالچ  يا زنجيرها، اتصاالت، مكانيزم  چرخ دنده ها، تسمه ها 

باشد.

ترجمه خواندن 
و درک مطلب

ب( فعاليت های كالسی

برداشت خود از متن باال را در چند سطر به فارسی بنويسيد.فعاليت كالسی
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

از  از اين فعاليت ترجمه لغت به لغت نمي باشد و توصيه مي شود  توصيه: هدف 
هنرجويان نيز ترجمه لغت به لغت خواسته نشود. آنچه در اين فعاليت بايد مدنظر 

قرار گيرد، درك مطلب است.

فعاليت كالسی شكل زير قسمتی از كتابچه راهنمای تعميرات يك دروگر استوانه ای را نشان 
می دهد. با توجه به شكل به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

1  اندازه مهره بزرگ چرخ تسمه )3( چقدر است؟
2  اگر بخواهيم اين مهره را از شركت سازنده خريداری كنيم، شماره فنی آن 

چند است؟
3  اين مهره براساس چه شماره ای از استاندارد دين ساخته شده است؟

4  قطعه گردگير با چه شماره ای مشخص شده است؟
5  واشر تنظيم در چه اندازه هايی ارائه شده است؟

فعاليت كالسی نمودار زير، سرويس های دوره ای يك تراكتور را نشان می دهد. با توجه به نمودار 
به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

1  كدام يك از سرويس های سيستم خنك كننده نيست؟
2 سرويس های سيستم هيدروليك كدام اند؟ زير آنها خط بكشيد.

3 كدام يك از سرويس ها بايد توسط نمايندگی های مجاز انجام شود.
4 سرويس های 10 ساعته اين تراكتور را مشخص كنيد.

پاسخ:
30×2×12      1

     s1647902   2
934      3
6        4

5      0/1 ، 0/3 ، 0/5 و 1 ميلي متر 
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پاسخ: 
1  سرويس هاي سيستم خنك كننده عبارت اند از: 

Necessary Check the radiator coolant level and replenish if
Clean the radiator fins
Drain, flush and refill the cooling system

2  سرويس هاي سيستم هيدروليك عبارت اند از:
necessary Check the transmission oil level and replenish if
Change the hydraulic oil
Change the transmission oil filter element
 * عالمت  با  جدول  در  شوند  انجام  نمايندگي  توسط  بايد  كه  3  سرويس هايي 

مشخص شده اند.
 ● به 10 ساعت عالمت  مربوط  در ستون  و  آنها  مقابل  در  كه  4  سرويس هايي 

گذاشته شده است. 
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

جدول ارزشيابی پودمان

عنوان 
پودمان

تكاليف عملكردی 
)واحدهای يادگيری(

استاندارد عملكرد 
)كيفيت(

نتايج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

كسب 
اطالعات 

فنی
كسب اطالعات فنی

و  انگليسی  متون  درك 
در  تخصصی  اصطالحات 
حوزه ماشين های كشاورزی 
به منظور استفاده از كتابچه 
نرم افزار  كاتالوگ،  راهنما، 
و يا صفحات تخصصی در 

اينترنت

باالتر از حد 
انتظار

درك متون تخصصی انگليسی و توانايی 
زيست محيطی  ايمنی،  موارد  استخراج 
و مشخصات فنی ماشين های كشاورزی 
كتابچه  از  آنها  اجزای  ويژگی های  و 
شركت های  اينترنتی  سايت  يا  راهنما 
سازنده مقايسه مشخصات نی انواع يك 
ماشين با استفاده از كاتالوگ های آنها و 
انتخاب يك نمونه مناسب برای شرايط 

پيشنهادی

3

در حد 
انتظار

درك متون تخصصی انگليسی و توانايی 
زيست محيطی  ايمنی،  موارد  استخراج 
و مشخصات فنی ماشين های كشاورزی 
كتابچه  از  آنها  اجزای  ويژگی های  و 
شركت  اينترنتی  سايت  يا  راهنما 
سازنده ـ مقايسه مشخصات فنی انواع 
يك ماشين با استفاده از كاتالوگ های 

آنها

2

پايين تر از 
انتظار

اطالعات  برداشت  در  توانايی  عدم 
انگليسی متون  از  نياز  مورد  1تخصصی 

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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