
  
  هاي آموزشي  هاي كتاب ويژگي

  كشاورزيكشاورزي
  دانشدانشي كاري كار  شاخهشاخه

  )آموزش متوسطه ي  دوره( 

  22هاي آموزشي ـ  ماهاي توليد كتابمجموعه راهن
  
  



2 

 

  
  

  هاي آموزشي هاي كتاب ويژگي
  هاي آموزشي براي  راهنماي توليد كتاب

  نويسندگان و معلمان مؤلف ناشران
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزشي ريزي آم سازمان پژوهش و برنامه
  آموزشي دفتر انتشارات كمك

  83تابستان 



3 
 

  تعالي بسمه
  

  اطلبوالعلم من المهد الي الحد
  )ص(پيامبر اسالم 

  
 مقدمه

ها و تجربيات نوين آموزشي،  با ورود به هزاره سوم ميالدي، پيشرفت
ز «، )ص(اين امكان را فراهم ساخته است كه سخن گهربار پيامبر اسالم

، »العمر يادگيري مادام«، يا به عبارت ديگر »گهواره تا گور دانش بجوي
امروزه يادگيري به زمان حضور در مدرسه محدود . مصداق عملي يابد

ي  المللي درباره طور كه در گزارش كميسيون بين شود، بلكه همان نمي
، 1995(» يادگيري، گنج درون«آموزش براي قرن بيست و يكم با عنوان 

Dolors (هاي حيات انسان را  ي تمام جنبهبيان شده است، يادگير
تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، بازسازي ساختارها و . گيرد دربرمي

  .نمايد هاي آن، بعيد مي آموزشي و زيرساخت هاي نظام بازآفريني مؤلفه
ترين منابع تحقق يادگيري مؤثر و پايدار در  ترين و رايج يكي از مهم
يادگيري اطالعات از طريق كتاب، . ندموزشي هست هاي آ كشورمان، كتاب

گانيه . (رغم گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ كرده است علي
  ).1378ي مهجور،  وريس، ترجمه

اند، در كنار ابزار پيچيده و سريع توسعه  هاي آموزشي توانسته  كتاب
هاي آموزشي جهان همچنان اهميت خود را  اي در سراسر نظام ي رسانه يافته

  .حفظ كنند و به تحقق يادگيري در سطوح مختلف فراگيران بپردازند
ريزي آموزشي وزارت آموزش  سازمان پژوهش و برنامه«در حال حاضر، 

، به عنوان يكي از مؤسسات بزرگ علمي فرهنگي و آموزشي »و پرورش
هاي آموزشي  ريزي، توليد و ارزشيابي كتاب كشور، در امر پژوهش، برنامه
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اين سازمان، عالوه بر ساماندهي امور توليد و نشر . دارد اي نقش عمده
اندركاران امور چاپ  دهي به دست هاي آموزشي، امر راهنمايي و جهت كتاب

هاي آموزشي مناسب و مورد نياز نسل  و نشر، در راستاي توليد كتاب
آموزي، اولياء، معلمان و كارشناسان آموزشي سراسر كشور را بر عهده  دانش
ي حاضر فراهم شده است، تالشي مقدماتي براي  نچه در مجموعهآ. دارد

ي  اميدواريم با نظرات ارشادي و اصالحي كليه. باشد نيل به اين مقصد مي
تر شوند  ها كامل هاي بعدي، اين تالش نظران تعليم و تربيت، در گام صاحب

آموزشي كشور پيش   رماني نظام هاي متعالي و آ و به سمت تحقق هدف
  .روند

  آموزشي دفتر انتشارات كمك
  
  

  اشاره
هاي  ترين و تواناترين بخش بخش كشاورزي در ايران يكي از مهم

چهارم توليد ناخالص  ي يك كننده اين بخش تأمين. اقتصادي كشور است
سوم صادرات  داخلي، يك چهارم اشتغال، چهار پنجم نيازهاي غذايي، يك

  .شاورزي استغيرنفتي و نه دهم نياز صنايع به محصوالت ك
. كند ترين نقش را ايفا مي بخش كشاورزي در تأمين امنيت غذايي مهم

به همين دليل، بايد از شرايط كمبود محصوالت كشاورزي فاصله بگيريم و 
هاي خوب زراعي به توازن  در عرضه و تقاضا و حتي توليد مازاد در سال

به خودكفايي  توانستيم در توليد گندم 1383طور كه در سال  برسيم؛ همان
  .برسيم

هايي  ها، حضور انسان هاي تحقق اين هدف بديهي است يكي از راه
رسد كه  البته به نظر مي. ها متحول شده باشد است كه ذهن و نگرش آن

ي بخش  تنها انسان متحول شده به لحاظ فرهنگي، براي تحقق توسعه
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ت كه اي اس هاي تازه اين انسان نيازمند تخصص. كشاورزي كافي نيست
به عبارت . اي را به كار گيرد هاي مناسب ويژه ها بايد آموزش براي نيل به آن

. ديگر او براي شركت در جريان نوين توليد بايد تخصص الزم را داشته باشد
هاي تخصصي و نظام آموزشي عامل مهمي محسوب  بنابراين، آموزش

  .شود مي
مروزي كاربرد ي ا هايي كه در جوامع پيشرفته يكي از انواع آموزش

به اين معني كه تمام اطالعات علمي و . است» آموزي مهارت«وسيعي دارد، 
عملي مورد نياز يك فرد براي كسب تخصص در يك كار معيني را به او 

دهند تا بتواند در انجام وظايف شغلي خود كارآمد باشد تا ضمن  انتقال مي
  .د نيز گام برداردي اقتصادي اجتماع خو كسب درآمد الزم، در جهت توسعه

زراعت، : هاي آموزشي مهارتي شامل هاي كتاب اين مجموعه بر ويژگي
هاي  باغباني، دامپروري، صنايع غذايي، منابع طبيعي، شيالت و ماشين

كشاورزي در مراكز آموزشي كار دانش تأكيد دارد، به نحوي كه محتواي 
  .ها باعث كسب مهارت الزم توسط هنرجو شود آن

  
هاي  ريزان آموزش و پرورش در آموزش نامهديدگاه بر

  كاردانش
ي كار دانش در نظام جديد آموزش متوسطه  هدف از برقراري شاخه

ها دقيقاً بر مشاغل  تربيت نيروي انساني متخصصي است كه تخصص آن
  .موجود در بازار كار منطبق بوده و باعث خوداشتغالي نيروي انساني شود

، ماهر، استادكاري و سرپرستي براي ماهر اين افراد در سطوح نيمه
  .شوند هاي صنعت، كشاورزي و خدمات تربيت مي بخش
  

  هاي آموزشي كاردانش هاي كتاب ويژگي
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هاي كارگاهي را در  فرصت شكوفايي استعداد به منظور انجام فعاليت. 1
  هنرجويان افزايش دهد

  .آورند ي ابتكار و خالقيت را در هنرجويان به وجود مي زمينه. 2
  .شوند هاي عملي هنرجويان مي موجب تثبيت مهارت. 3
  .سازند قابليت انطباق هنرجويان را با پيشرفت فناوري فراهم مي. 4
  .خودآموز، خودمحتوا و خودگام هستند. 5
مورد نظر فراهم   ي اشتغال به كار هنرجويان را در مهارت زمينه. 6

  .آورند مي
هاي مجري، مانند  كه دستگاهشوند  براساس استانداردهايي تهيه مي. 7

  .دهند ارائه مي» وزارت جهاد كشاورزي«و » وزارت كار«
  

  )اي پيمانه(اصول آموزش پودماني 
يك روش تدريس  1»آموزش پودماني«تبديل آموزش خطي به 

شود، بلكه تنها به معني سازمان دادن محتواي آموزشي براي  محسوب نمي
در . واحدهاي مستقل ساده استتقسيم عناصر تئوري و عملي دانشي، به 

واقع، اين نوع آموزش بخشي از دانش يا مهارتي را كه از طريق تعدادهاي 
  .دهد آموزشي به طور مستقل قابل مطالعه و يادگيري هستند، ارائه مي واحد 
يكي از منابع ديگري است كه بايد خود محتوا، خودآموز و  2»پودمان«

ب با نيازهاي شخصي و استعداد دروني خودگام باشد و هنرجو بتواند متناس
هر پودمان يك موضوع دانشي يا . خود، آن را انتخاب كند و فرا گيرد

مهارتي و يا جزيي از آن را كه خود داراي استقالل موضوعي است 
البته تركيب انواع دانشي در يك پودمان براي حفظ خاصيت بين . پوشاند مي

                                                           
1. Modular Education 
 
2  .Module 
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ي پيمانه  ان خارج از قواعد تهيهاي محتواي يك موضوع، به هيچ عنو رشته
  .نيست

در اين روش، يادگيرنده در جريان آموزش و يادگيري فعال است و نقش 
عالوه هنرجو پس از يادگيري هر  به. ي اوست، نه معلم اساسي بر عهده

دهد و چنانچه  هاي خود را مورد ارزشيابي قرار مي پودمان، بالفاصله آموخته
در صورت . شود شد، موجب تقويت رواني وي ميي ارزشيابي مثبت با نتيجه

هاي مناسب، نقص يادگيري در آن  منفي بودن نتيجه نيز با اتخاذ روش
  .گردد ي بعد آغاز مي شود و سپس مرحله مرحله برطرف مي

كنند و تا  با اين روش، معلم و هنرجو قدم به قدم يادگيري را كنترل مي
  .شود مطرح نمييادگيري به حد مطلوب نرسد، موضوع بعدي 

  
  هاي آموزش پودماني ويژگي

  .خود محتوا، خودگام و خودآموز است. 1
  .هاي فردي توجه دارد به تفاوت. 2
  .كند هايش را به روشني بيان مي هدف. 3
  .شود توالي ساختار معلومات در آن دقيقاً رعايت مي. 4
  .دهد اطالعات را براساس پيشرفت ارائه مي. 5
  .شود تباه، بالفاصله تصحيح ميبه هنگام بروز اش. 6
  .هنرجويان مشاركت فعال دارند. 7
  .شوند هاي كسب شده، بالفاصله ارزشيابي مي آموخته. 8

ترين اركان آموزشي پودماني را  ها، مورد اول مهم از ميان اين ويژگي
  :پردازيم به شرح آن مي  كند كه  در ادامه بيان مي

  
  خودمحتوا
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ي مواد آموزشي مورد نياز  در داخل خود همه به اين معني كه هر پودمان
ي آموزشي  گاهي از اصطالح بسته. هاي آن را داراست براي تحقق هدف

ي مواد آموزشي  همه  بيني ي پيش دهنده شود كه نشان پودماني استفاده مي
  .الزم است

  
  خودگام

منظور اين است ك هنرجويان مقدار و سرعت پيشرفت را خود تعيين 
ر مفاهيم يك پودمان يا بخشي از آن براي هنرجو آشنا باشد، با اگ. كنند مي

كند و برعكس، اگر مفاهيم برايش مشكل  تري آن را طي مي سرعت بيش
  .كند تري را صرف مي باشد وقت بيش

  
  خودآموز

هاي هنرجويان  هاي آموزشي، براساس نيازها و عالقه اغلب بسته
ها و وسايل  رسانه. گيرند ميبراساس الگوهاي متفاوتي به دنبال هم قرار 

هاي فردي هنرجويان  ارتباطي و تسهيالت به كار برده شده، تابع تفاوت
كنند و  در اين شيوه، هنرجويان ميزان يادگيري را خود كنترل مي. هستند

  .هاست ي آن ي يادگيري به عهده مسئوليت عمده
  :با توجه به موارد مطرح شده بايد

  .آموزش براي هنرجو روشن باشد ها و ترتيب العمل دستور. 1
اي عمل شود كه مطمئن شويم به  در طراحي پودمان، به گونه. 2
  .يابيم هاي مورد نظر دست مي هدف

مراحل يادگيري، ترتيب و توالي منطقي داشته باشند و هيچ يك از . 3
  .هاي زنجير يادگيري مفقود نباشد حلقه

  
  :شوند هاي آموزشي به سه دسته تقسيم مي كتاب
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  هاي درسي كتاب. 1
  درسي هاي كمك كتاب. 2
  آموزشي هاي كمك كتاب. 3
  
  هاي درسي كتاب. 1

هاي نظام آموزشي ملي كه توسط  ها براساس هدف اين كتاب
ي وزارت آموزش و پرورش،  اند ، به وسيله ربط تهيه شده هاي ذي دستگاه

 اي در سطح كشور تدوين و توزيع براي نظام آموزش رسمي فني و حرفه
هاي درسي بايد به كسب مهارت الزم توسط فراگير  آموزش كتاب. شوند مي

  .بنابراين الزم است، خودآموز، خودگام و خودمحتوا باشند. بينجامد
  
  درسي هاي كمك كتاب. 2

هايي هستند كه براي تقويت يادگيري و فراهم كردن بستر  كتاب
ها را براساس  اين رسانه. شوند مناسب به منظور تكميل آموزش نوشته مي

ي تحصيلي مربوط  هاي درسي در دوره و پايه هاي كلي و جزيي عنوان هدف
ي درسي  هاي برنامه هاي مذكور بايد بر هدف كتاب. كنند تهيه و تنظيم مي

  .هاي مورد نظر را پوشش دهند منطبق باشند تا بتوانند هدف
 ي كاردانش از جمله كشاورزي، شامل درسي در شاخه هاي كمك كتاب

  .آموزي هستند هاي فعاليت محور، از جمله ابزار مهارت كتاب
شوند كه  هاي عملي تدوين مي هاي فعاليت، براي تثبيت مهارت كتاب
ها با رويكرد طرح نكات  ها به منظور تقويت مهارت هاي مندرج در آن فعاليت

  .شوند عملي مورد نياز، نگاشته مي
  
  آموزشي هاي كمك كتاب. 3
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هاي  ي مهارت كه به منظور ايجاد انگيزه و توسعه هايي هستند كتاب
ذهني و عملي و شناخت روابط اجتماعي حاكم بر محيط كار، بر مبناي 

ي كاردانش، با تأكيد بر مشاغل موجود تأليف  ريزي درسي در شاخه برنامه
  :توان به دو گروه زير طبقه بندي كرد ها را مي اين كتاب. شوند مي

  
  فزايي هنرجويان و هنرآموزانا هاي دانش كتاب) الف
هايي هستند كه براي باال بردن سطح علمي هنرجويان،  كتاب

ها غالباً فراتر از  مطالب آن. شوند مند تهيه مي آموزان و افراد عالقه هنر
دهند كه در مقاطع  هاي كمك درسي است و مطالبي را آموزش مي كتاب

افزايي بر مبناي نوع  دانش هاي كتاب. باالتر تحصيل نيز قابل استفاده هستند
تأليف » هنرآموزان«و » هنرجويان«مخاطبان مورد نظر در دو سطح براي 

  .شوند مي
 عمليهاي  و كتاب نظريهاي  در هر يك از اين دو سطح، كتاب

  .گيرند ي كاردانش جاي مي شاخه) كارگاهي و آزمايشگاهي(
  .ر نام بردتوان به شرح زي افزايي را مي هاي دانش هاي كتاب ويژگي 

  .بخشند دانش علمي هنرآموزان و هنرجويان را ارتقا مي. 1
  .دهند هاي عملي هنرآموزان و هنرجويان را توسعه مي مهارت. 2
  .شوند ها ارائه مي هدف  اطالعات، با توجه به. 3
  .كنند محتواي مورد نياز هنرآموزان و هنرجويان را ارائه مي. 4
  .آورند به بازار كار به وجود مي تري را براي ورود آمادگي بيش. 5
  .كنند آموزي در مشاغل گوناگون را بيان مي اصول و مباني مهارت. 6
  
  هاي فرايندي عملي هاي پرورشي مهارت كتاب) ب
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هايي  ي انجام فرايندها و همچنين تكنيك ها با تأكيد بر نحوه اين كتاب
شته شود، نگا هاي مورد نياز يك شغل مي كه منجر به كسب مهارت

  .شوند مي
ي كار دانش براي  اي از كتاب تدوين شده در شاخه در پايان نمونه

هاي  ها، جدول آرايي، محل عكس ي نگارشي، صفحه اطالع ناشران از نحوه
باالي صفحات، تهيه پيش آزمون و آزمون نهايي، انتقال مهارت، 

 ها ارائه هاي رفتاري و پاسخ آزمون هاي كلي، هدف نويسي، هدف فهرست
  .شده است

  
  :توجه

  :باشند استانداردهاي مهارت از مراكز زير قابل تهيه مي - 1
  وزارت كار و امور اجتماعي - 1/1
  وزارت جهاد كشاورزي - 2/1
اي و كاردانش  هاي فني و حرفه ريزي درسي آموزش دفتر برنامه - 3/1

  )سازمان پژوهش(
يست ز توان از سازمان محيط محيطي را مي استانداردهاي زيست - 2

  .دريافت نمود
توان مؤسسه استاندارد  وري و مديريت توليد را مي استانداردهاي بهره - 3

   (ISO). تهيه نمود
ي كشاورزي كار  هاي آموزشي حوزه نامه ارزشيابي كتاب پرسش

  دانش
  »هاي فيزيكي ويژگي«) الف 

      : تأليف/ترجمه    : نام كتاب
  :كد    : ناشر

 5  ها ويژگي  رديف
بسيار 

4 
  يادز

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
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  كم  زياد

          .ي مخاطب مناسب است قطع كتاب براي استفاده  1

          .كتاب از نظر نوع كاغذ به كار رفته مناسب است  2

          .چاپ كتاب كيفيت مطلوبي دارد  3

          .مشخصات كتاب به طور كامل ارائه شده است  4

          .كتاب داراي صحافي مطلوبي است  5

          .شود آرايي كتاب موجب خستگي بصري نمي صفحه  6

          .ي صفحات تناسب وجود دارد بين تعداد سطرهاي متن و اندازه  7

          .ها در نظر گرفته شده است ي صفحه ي مناسبي براي حاشيه اندازه  8

          .ها وجود ندارد  فضاهاي خالي اضافي در صفحه  9

          .صورت گرفته شده استدر انتخاب فونت مناسب دقت كافي   10

          .باالي هر صفحه، مشخصات كامل مهارت آورده شده است  11

            جمع

            جمع كل 

  
  مشخصات كتاب

      : شابك    : عنوان كتاب
      : مؤلفان/ مؤلف    :چاپخانه
  : مترجمان/ مترجم
    :تيراژه
    : ناشر

    : سال انتشار
  :نوبت چاپ

  :تعداد صفحات
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  ي كشاورزي كار دانش هاي آموزشي حوزه زشيابي كتابار  نامه پرسش
  »هاي محتوايي ويژگي«

      : تأليف/ ترجمه    : نام كتاب
  :كد    : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

          .موضوع كتاب در مقدمه به خوبي معرفي شده است  1

          .طرح جلد كتاب داراي نوآوري و جذاب است  2

          .طرح جلد با عنوان كتاب مطابقت دارد  3

4  
ي مخاطـب از كتـاب در مقدمـه     ي بهينـه  نكات الزم براي استفاده

  .ذكر شده است
        

5  
ي كافي براي كسب مهـارت را در مخاطـب    تواند انگيزه مقدمه مي
  .ايجاد كند

        

          .ي كتاب در مقدمه آمده است هدف از تأليف يا ترجمه  6

          .گروه مخاطبان در مقدمه مشخص شده است  7

8  
هاي ديگر بـراي تكميـل مطالـب     در مقدمه، ضرورت مطالعه كتاب

  .ارائه شده در كتاب، توصيه شده است
        

9  
ي  محتــواي ارائــه شــده داراي ارتبــاط افقــي اســت و بــراي ادامــه

  .آورد ي كتاب، جذابيت الزم را فراهم مي مطالعه
        

          .هاي مخاطب توجه شده است دانسته سازماندهي محتوا به پيشدر   10

11  
هاي كـاربردي و مطالـب مشـابه بـراي تكميـل يـادگيري        از مثال

  .استفاده شده است
        

          .ي درسي مصوب رشته همخواني دارد محتواي كتاب با برنامه  12

          .هاي شهروندي توجه دارد محتواي كتاب به آموزش  13

          .در محتواي كتاب به اصول بهداشتي توجه شده است  14

          .در محتواي كتاب به اصول ايمني توجه شده است  15

          .محيطي توجه شده است در محتواي كتاب به استانداردهاي زيست  16

17  
وري و مديريت توليد توجه  در محتواي كتاب به استانداردهاي بهره

  .شده است
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          .كتاب جديد بوده و داراي اعتبار علمي است محتواي  18
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  ي كشاورزي كار دانش هاي آموزشي حوزه ارزشيابي كتاب  نامه پرسش
  »هاي محتوايي ويژگي«

      : تأليف/ ترجمه    : نام كتاب
  :كد    : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
متوس
  ط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

          .تكتاب داراي فهرست عنوان اس  19

          .در فهرست كتاب عنوان مطالب گويا و كافي است  20

          .فهرست كتاب در محل مناسب قرار دارد  21

          .كتاب در صورت نياز داراي فهرست واژگان است  22

          .فهرست واژگان در محل مناسب قرار گرفته است  23

          .داردها در كتاب وجود  فهرست تصويرها، نمودارها و طرح  24

          .اند موضوعات مستقل به صورت مناسب آورده شده  25

26  
در پايان هر پودمان منابع الزم بـراي مطالعـه بيشـتر معرفـي شـده      

  .است
        

          .فهرست منابع به صورت استاندارد آورده شده است  27

          .از منابع معتبر و جديد در تدوين كتاب استفاده شده است  28

          .ر محتواي كتاب به منابع مربوط ارجاع شده استد  29

          .هاي گروه مخاطبان هماهنگي دارد نثر مطالب با ويژگي  30

          .اند مطالب فني به صورت ساده و روان بيان شده  31

          .اند سازي شده لغات و اصطالحات فني به طور صحيح معادل  32

33  
ن فارسـي در كتـاب رعايـت    اصول و قواعـد نگـارش و دسـتور زبـا    

  .اند شده
        

          .اند ها و اصطالحات مهم مشخص شده واژه  34

          .واژگان فني به كار رفته متداول هستند  35

          .اشتباهات چاپي در كتاب وجود ندارد  36

37  
ها، نمودارها و تصويرها در متن به درستي انجـام شـده    ارجاع جدول

  .است
        

        موجب پرورش مطالـب و افـزايش سـرعت انتقـال محتـوا       تصويرها  38
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  .شوند مي
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  ي كشاورزي كار دانش هاي آموزشي حوزه ارزشيابي كتاب  نامه پرسش
  »هاي محتوايي ويژگي«

      : تأليف/ ترجمه    : نام كتاب
  :كد    : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

          .اند ها و نمودارها مشخص شده ويرها، جدولمنابع اخذ تص  39

          .بين تعداد تصويرها و متن تناسب وجود دارد  40

41  
كيفيت تصويرهاي ارائـه شـده از نظـر رنـگ، وضـوح و ماننـد آن،       

  .مطلوب است
        

          .ي تصويرها گوياي نكات فني مورد نظر است اندازه  42

          .هاي جديد متناسب است ي و يافتهتصويرهاي ارائه شده، با فناور  43

44  
تصويرهاي ارائه شده داراي ارتباط منطقـي بـا مطالـب مـورد نظـر      

  .هستند
        

          .تصويرها اثربخشي مطلوبي در يادگيري دارند  45

          .توالي تصويرها در انتقال يك مهارت رعايت شده است  46

47  
ت درك و فهم مخاطبـان  تصويرهاي مورد استفاده در كتاب، با قدر

  .متناسب هستند
        

          .هاي مناسب استفاده شده است براي افزايش يادگيري از طرح  48

49  
هـاي علمـي اسـتفاده شـده      از نمودارهاي مناسب براي انتقال يافته

  .است
        

50  
نمودارهاي مورد استفاده در كتاب با قدرت درك و فهـم مخاطبـان   

  .متناسب هستند
        

51  
هاي مورد استفاده در كتاب، با قدرت درك و فهـم مخاطبـان    جدول

  .تناسب دارند
        

52  
ي هدف مـورد نظـر قـرار     ها، تصويرها و نمودارها در محدوده جدول
  .دارند

        

53  
هـاي   بـا توجـه بـه آدرس     محل استقرار تصويرها، نمودارها و جدول

  .داده شده در متن مناسب است
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54  
هـاي آموزشـي    اي هر پودمان، هر واحد كار، هر جـزء هـدف  در ابتد

  .اند آورده شده
        

55  
هاي دانشي، مهارتي و نگرشي توجه شـده   در تنظيم محتوا به هدف

  .است
        

56  
فهرست تجهيزات، امكانات و موارد مورد نياز براي اجراي آزمـايش  

  .يا انجام عمليات آمده است
        

          .واحد كار و جزء به صورت صحيح وجود دارد ارتباط بين پودمان،  57

58  
ها و كارهـاي عملـي بـا توانـايي درك مخاطـب       ها، آزمايش فعاليت

  .متناسب هستند
        

59  
هـا و كارهـاي عملـي موجـب تقويـت يـادگيري        ها، آزمايش فعاليت

  .شوند محتواي كتاب مي
        

60  
ها و كارهاي عملـي   ها، آزمايش از رويكردهاي جدي در ارائه فعاليت

  .استفاده شده است
        

61  
بينـي شـده در كتـاب     ها و كارهاي علمـي پـيش   ها، آزمايش فعاليت

  .قابليت اجرا براي مخاطبان دارد
        

62  
ها و كارهاي عملي موجب تقويـت كـار گروهـي     ها، آزمايش فعاليت

  .شوند مي
        

63  
هـا و كارهـاي    ايشها، آزم به جزئيات علمي و نكات مهم در فعاليت

  .عملي توجه شده است
        

            جمع

            جمع كل 
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ي كشاورزي  هاي آموزشي حوزه ي ارزشيابي كتاب نامه پرسش
  كاردانش

  »هاي خودارزشيابي ويژگي«
               :تأليف/ ترجمه    :نام كتاب

  :كد      : ناشر
  ها ويژگي  رديف

5 
بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
ر بسيا
  كم

بيني شده در كتاب، با ميزان توانايي درك مخاطب  هاي پيش آزمون  1
  .متناسب هستند

        

          .كنند ها يادگيري محتواي كتاب را تقويت مي آزمون  2

ها براي يـادگيري اسـتفاده    ي آزمون هاي متنوعي در ارائه از تكنيك  3
  .شده است

        

          .ها روايي محتوايي دارند آزمون  4

ها مـالك سـنجش قـرار     موضوعات اساسي و مهم محتوا در آزمون  5
  .اند گرفته

        

          .حجم سؤاالت با محتواي ارائه شده متناسب است  6

وجـوگري و   ي پـژوهش و جسـت   هـا بـه تقويـت روحيـه     در آزمون  7
  .انديشيدن توجه شده است

        

          .هاي واگرا استفاده شده است ها از سؤال در آزمون  8

          .از پيش آزمون در ابتداي هر قسمت استفاده شده است  9

          .باشند ها ناظر بر اهداف دانشي، مهارتي و نگرشي مي آزمون  10

          .ها، مورد توجه قرارگرفته است رويكردهاي جديد در ارائه آزمون  11

          .ها در كتاب وجود دارد آزمون ها و پيش پاسخ آزمون  12

          .ها معيار درست براي ورود به پودمان بعدي هستند ونآزم  13

          .ها معيار درست براي ورود به پودمان هستند آزمون پيش  14

          جمع

  جمع كل
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  ي كشاورزي كاردانش هاي آموزشي حوزه ي ارزشيابي كتاب نامه پرسش
  »ي محتوا هاي ارائه هاي خوديادگيري و روش ويژگي«

  :جمهتر    :نام كتاب
  :كد    : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

1  
به تالش مخاطبان در رسـيدن بـه پاسـخ سـؤاالت خـود و ايجـاد       

ها به طور كامل و فوري توجه  ي پاسخ ها عدم ارائه ن فرصت براي آ
  .شده است

        

، هـاي فراينـدي ماننـد حـدس و تخمـين، حـل مسـئله        به مهـارت   2
  .توجه شده است... استدالل، عمليات ذهني، الگويابي و

        

          .خودآموز است  3

          .خودگام است  4

          .خودمحتوا است  5

          .انجامد به كسب مهارت مي  6

          .استقالل هر پودمان، هر واحد كار و هر جزء رعايت شده است  7

ـ   هاي آموزش داده شـده در كتـاب   مهارت  8 ا مشـاغل موجـود   هـاي ب
  .متناسب هستند

        

          .هاي جديد فني در محتوا استفاده شده است از ابزارها و تكنولوژي  9

          .ي محتوا استفاده شده است هاي متنوع در ارائه از روش  10

هـاي نـوين كسـب     رسـاني و روش  هـاي اطـالع   استفاده از شـبكه   11
  .اطالعات توصيه شده است

        

هاي مختلف كسب مهارت از بـازار كـار مشـخص     از روش استفاده  12
  .شده است

        

          .طرح جلد مشوق مهارت آموزي است  13

          .شود محتواي كتاب باعث پرورش خالقيت مي  14

          جمع

  جمع كل
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  ي كاردانش هاي مهارتي كشاورزي در شاخه رشته
  گروه زراعت  گروه امور دامي  گروه صنايع غذايي

  هاي گوشتي وليد فراوردهت
  هاي لبني توليد فراورده

  كنترل ميكروبي و شيميايي مواد غذايي
  پزي نان و شيريني

  كنترل كيفي مواد غذايي

  گاوداري صنعتي
  هاي كوچك پرورش صنعتي دام

  بهداشتيار دام و طيور
  پرورش زنبور عسل
  مرغداري صنعتي

  پرورش و نگهداري اسب

  گندم و جو
  برنج
  ذرت
  دچغندرقن

  زميني سيب
  آفتابگردان
  توتون

  يونجه و شبدر
  پنبه

  كشت ديم
  نيشكر
  زعفران
  لوبيا

  نخود وعدس
  سويا
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  هاي مهارتي كشاورزي در شاخه كاردانش رشته
 

  گروه منابع طبيعي و شيالت  هاي كشاورزي گروه ماشين  گروه باغباني
  فرنگي پرورش توت
  پرورش چاي

دار،  دانه(پرورش درختان ميوه 
  )دار هسته

  پرورش خرما
  پرورش خرمالو
  پرورش كيوي

  پرورش مركبات
  پرورش زيتون

  فضاي سبز وپارك
  هاي زينتي درختان و درختچه

  پرورش قارچ
  كاري گل

  گياهان آپارتماني
  هاي خشك ميوه

  كاري صيفي
  جاليزكاري

  كاري سبزي

  تعمير موتور تراكتور
  هاي ثابت كشاورزي تعمير ماشين
  زمين ي هاي تهيه تعمير ماشين

تعمير سيستم انتقال نيرو و هيدروليك 
  تراكتور

هاي برداشت محصوالت  تعمير ماشين
  اساسي

  هاي برداشت علوفه تعمير ماشين
  ي تعمير سمپاش واره

  رانندگي كشت مكانيزه

  كاري توليد نهال و جنگل
محصوالت فرعي جنگل و مرتع 

  آبخيزداري
  داري مرتع
  برداري از جنگل بهره

  ماهيان سردآبيتكثير و پرورش 
  تكثير و پرورش ماهيان گرم آبي

  تكثير و پرورش ميگو
  دريانوردي و صيادي

  تكنولوژي فراوري آبزيان
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قسمتي از كتاب درسي پرورشي گياهان آپارتماني براي  :كتاب نمونه
نويسي،  ها، فهرست آرايي، آزمون ي نگارش به صفحه اطالع ناشران از نحوه

  .ري ارائه شده استاهداف كلي و اهداف رفتا
  

  پرورش گياهان آپارتماني :مهارت
    2131  31 - 3: شماره شناسايي

  ها اصول پرورش سرخس: پيمانه مهارتي
  2131  31 - 32: شماره شناسايي

  
  فهرست      

  32هاي رفتاري                                       هدف كلي و هدف
  33                                                                آزمون پيش

  34ها                     آشنايي با انواع و منشأ سرخس :واحد كار اول
  35انواع سرخس                                                            - 1
    40اصل و منشأ                                                             - 2
  40خواص بتانيكي                                                         - 3

  41ها           شناسايي اصول داشت و تكثير سرخس :واحد كار دوم
  42آب و هوا                                                                - 4
  42                                 خاك                                     - 5
  43كود                                                                        - 6
  43آفات و امراض                                                          - 7
  45          تكثير و ازدياد                                                 - 8

   48آزمون نهايي                                                                
   49پاسخ پيش آزمون                                                          
  49پاسخ آزمون نهايي                                                         
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  پرورش گياهان آپارتماني :مهارت

    2131  31 - 3: شماره شناسايي
  ها اصول پرورش سرخس: پيمانه مهارتي

  2131  31 - 32: شماره شناسايي
  

  آزمون پيش
  .گياهان روز بلند براي گلدهي به شب كوتاه نياز دارند - 1

  خير                            بلي 
  .كنند رنگ قرمز توليد ميعطر گل و  گياهان در نور بنفش و آبي - 2

  خير                            بلي 
  روز است؟ كدام پديده تحت تأثير طول مدت تابش نور در شبانه - 3

  فتوسنتز - ايجاد تكمه و غده                 ب - الف
  همه موارد - رسيدن دانه                       د - ج
  ؟دوست است كاالنكوئه از گياهان آفتاب - 4

  خير                            بلي 
  دفعات آبياري گياهان آپارتماني به چه شرايطي بستگي دارد؟ - 5

  فواصل آبياري - نوع گياه                     ب - الف
  همه موارد - دماي محيط                    د - ج
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  پرورش گياهان آپارتماني: مهارت

    2131  31 - 3: شماره شناسايي
  ها اصول پرورش سرخس: پيمانه مهارتي

  2131  31 - 32: شماره شناسايي
  
  
  

  ها اصول پرورش سرخس
  
  
  
  
  

  :ي مهارتي، خواهد توانست فراگير پس از گذراندن اين پيمانه :هاي رفتاري هدف
  .ها را از ديگر گياهان به راحتي تشخيص دهد خصوصيات سرخس - 1
  .اسدهاي مهم را بشن بتواند انواع سرخس - 2
  .ها را توضيح دهد عوامل محيطي مؤثر در رشد و نگهداري سرخس - 3
  .ها را انجام دهد ي كاشت و تكثير سرخس بتواند نحوه - 4
  .اندازد به كمك متخصص بشناسد ها را به مخاطره مي آفات و امراضي كه رشد و زيبايي سرخس - 5
  .ها را تهيه نمايد تركيب مناسب خاك براي پرورش سرخس - 6
  
آنها، به جز   اسامي علمي گياهان فقط براي اطالع بيشتر فراگيران است و يادگيري: وجهت

  ارقامي كه نام فارسي ندارند براي گذراندن اين پيمانه مهارتي الزم نيست
  

  نياز پيش
  اصول پرورش گياهان آپارتماني

  
  
  
  
  

  )ساعت(زمان 
نظر

  عملي  ي

5  46  
  
  

  هدف كلي
 ها پرورش و تكثير و نگهداري انواع سرخس
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پرورش گياهان  :مهارت

  آپارتماني
- 3 :شماره شناسايي

21310310  

اصول پرورش  :پيمانه مهارتي
  ها سرخس

-31 :شماره شناسايي
21310310  

آشنايي با انواع و منشأ : واحد كار
  ها سرخس

- 311 :شماره شناسايي
21310310  

  
  
  

  واحد كار اول
  
  

  ها  آشنايي با انواع و منشأ سرخس
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پرورش گياهان  :مهارت
  آپارتماني

- 3 :ييشماره شناسا
21310310  

اصول  :پيمانه مهارتي
  ها پرورش سرخس

- 31 :شماره شناسايي
21310310  

آشنايي با انواع و منشأ : واحد كار
  ها سرخس

-311 :شماره شناسايي
21310310  

  
  
  
  گونه 5شامل  :(.Davallia ssp)سرخس پاخرگوشي  - 1- 3
  :ترين آنها عبارتند از است كه مهم 
 (Fejeensis)سرخس پاخرگوشي  - 1- 3- 1
  :مشخصات ظاهري سرخس پاخرگوشي -
  .باشد هاي بسيار زيبا، سبز تيره و منظم مي داراي برگ - 
  2- 5شكل ي گلدان و آويزان شدن          هاي تاردار از لبه بيرون آمدن ريزوم - 
  .نمايد خرگوش مي ها از اطراف گلدان، شبيه پاي آن 
  .باشد ي مفتولي و قرمزرنگ مي داراي ساقه - 
  ).2- 5شكل (هاي شبيه به برگ هويج است  داراي برگ - 
  يا سرخس معمولي سرخس : سرخس بوستون - 1- 4

  (Nephrolopis)پرطيوري 
  :ترين آنها عبارتند از گونه است كه مهم شامل شش - 
 (Exaltata)سرخس بوستون قد بلند  - 1- 4- 1
  2- 6- 1شكل           (Cordifolia)سرخس بوستون برگ قلبي  - 1- 4- 2
  هاي داراي برگ :شخصات ظاهري سرخس بوستونم - 

  رنگ هاي منظم و سبز خوش راست يا افشان است كه از برگچه
  .تشكيل شده است

  اي ها مقاوم با رگبرگ اصي بسيار قوي و قهوه برگ - 
 ).2- 6- 2و  2- 6- 1هاي  شكل(باشد  رنگ مي 

  
   2- 6- 2شكل                                                
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  پرورش گياهان آپارتماني :مهارت

-3 :شماره شناسايي
21310310  

  ها اصول پرورش سرخس :پيمانه مهارتي
  21310310- 31 :شماره شناسايي

  ها آشنايي با انواع و منشأ سرخس: واحد كار
  21310310-311 :شماره شناسايي

  
 

  
  : مشخصات ظاهري سرخس پاخرگوشي صحرايي -

  .دار به رنگ سبز براق و بسيار زيباست موج دار يا هاي حاشيه داراي برگ
  .شود اي تقسيم مي برگ ابتدا طويل است و سپس به شكل پنجه -
  .گردد ي گلدان خارج مي ريزوم اين نوع گياهان به طور آشكار از لبه -

  
  اصل و منشأ -2

  اين گياهان بيشتر در مناطق گرمسيري نظير بخشي
  و مركزي، آسياي ي استراليا، آمريكاي جنوبي  از قاره 

  .شوند شرقي و بخشي از آفريقا يافت مي
  

  
  خواص بتانيكي -3

  .گياهي بدون گل است -
  .ها داراي ريشه، ساقه، و برگچه و ريزوم مخصوص هستند سرخس -
  .گيرد ها از راه اسپور و تقسيم گياه صورت مي ازدياد آن -
  هستند (Crozier)ها داراي اجزايي به نام كروزير  سرخس -
  اين اجزا، از سطح خاك خارج. اند هاي هوايي كه شبيه ريشه 
  .گردند شوند و به طرف پايين يا اطراف گلدان آويزان مي مي 
  اند بعضي خيلي كوچك و بعضي  اين گياهان بسيار متنوع -

  )2-11شكل (شوند  ديگر بزرگ ديده مي
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  پرورش گياهان آپارتماني :مهارت

  21310310-3 :شماره شناسايي
  ها اصول پرورش سرخس :پيمانه مهارتي

  21310310- 31 :شماره شناسايي
شناسايي اصول داشت و : واحد كار

  ها تكثير سرخس
-311 :شماره شناسايي

21310310  

  
  
  

  واحد كار دوم
  
  

  ها شناسايي اصول داشت و تكثير سرخس                            
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  انيپرورش گياهان آپارتم :مهارت

  21310310-3 :شماره شناسايي
اصول پرورش  :پيمانه مهارتي

  ها سرخس
  21310310- 31 :شماره شناسايي

شناسايي اصول داشت و : واحد كار
  ها تكثير سرخس

  21310310-311 :شماره شناسايي

  
  
  
  سپس اسپورها را از كيسه خارج كنيد و بر روي  - 8- 1- 4

  همان برگ راكاغذ بريزيد و يا اگر تعدادشان اندك است 
  ها  كه روي كاغذ گذاشته شده بود آرام بيرون بكشيد هاگ 
  ي اسفاگنوم يا خاك پيت را روي گلدان كه حاوي خزه 
  )2- 22شكل (مرطوب است بپاشيد                                                                                 

  
  
  مقدار آب قرار گلدان را در داخل سيني حاوي - 8- 1- 5
  سيني و گلدان حاوي اسپور را در داخل كيسه . دهيد 

  پالستيكي بگذاريد تا در محيط گرم و مرطوب و دور از
  بعد از چند هفته اسپورها. نور مستقيم خورشيد قرار گيرد 
  رسند و قلبي شكل متر مي سانتي 5/0رشد كرده ، حدود  
  )2- 23(شكل  برداريد                                           در اين حالت پوشش پالستيكي را . گردند مي 

  
  
  
  ي پالستيكي خارج نموديد وقتي گلدان را از كيسه - 8- 1- 6
  ها را آبياري نماييد با دقت و به آرامي هر چند روز يك بار آن 

  )2- 24شكل (                                                                                                           
  
  
  
  متر رشد كرد،  بعد از آنكه گياه حدود يك سانتي - 8- 1- 7

  توانيد آن را به گلدان ديگر انتقال دهيد و در جاي شما مي
  )2- 25شكل (مرطوب بگذاريد                                                                                      
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  پرورش گياهان آپارتماني :مهارت

  21310310-3 :شماره شناسايي
  ها اصول پرورش سرخس :پيمانه مهارتي

  21310310- 31 :شماره شناسايي
شناسايي اصول داشت و : واحد كار

  ها تكثير سرخس
  21310310-311 :شماره شناسايي

  
  آب و هوا - 4
  .زياد دارندها نياز به نور متوسط تا نور  سرخس: نور - 4- 1
  هاي شرقي و جنوبي ها را نزديك پنجره توانيد سرخس مي - 

  .اتاق قرار دهيد
  درجه حرارت مناسب سرخس، بين: حرارت - 4- 2
  .گراد است درجه سانتي 27تا  13 
  رطوبت مورد نياز اين گياهان در حد : رطوبت - 4- 3

  .درصد به باالست 25متوسط يعني 
  كنيد سطح خاك در هر آبياري سعي : آبياري - 4- 4

  .گلدان هميشه مرطوب باشد
  
  خاك - 5

  ها حالت استراحت  هاي پاييز، بسياري از سرخس در ماه
  جا كردن  بهتر است در اين زمان از جابه. گذرانند خود را مي

  در زماني كه . هاي بزرگتر خودداري نماييد آنها به گلدان
  ها قوي رشد و نمو آنها به حداكثر رسيده است و ريشه

  .اند تعويض گلدان آنها بالمانع است و فعال شده 
 هاي سبك يا  توانيد در خاك ها را مي سرخس -           
 تركيب خاكي مناسب. موادآلي پوسيده، پرورش دهيد          

  :توانيد با دو دستور زير تهيه نماييد ها را مي سرخس     
  

 +سوم تورب يك+ سوم خاك لوم سبك يك - 5- 1
  .يك سوم شن درشت و يا زغال           

  اگر كود حيواني در دسترس داريد مقدار كمي كود           
  .دامي پوسيده به تركيب باال اضافه كنيد           

  + يك قسمت كمپوست: مخلوط ديگر شامل - 5- 2
  + يك قسمت شن+ چهار قسمت خاك شني لموني          

  .يك قسمت كود حيواني
  توانيد قدري آهك به  ي دارد مياگر خاك حالت اسيد

  .مخلوط آن اضافه كنيد
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  پرورش گياهان آپارتماني :مهارت

  21310310-3 :شماره شناسايي
  ها اصول پرورش سرخس :پيمانه مهارتي

  21310310- 31 :شماره شناسايي
شناسايي اصول داشت و : واحد كار

  ها تكثير سرخس
-312 :شماره شناسايي

21310310  

  
  

  .باشد 8تا  6ايد بين ب ph:توجه
  
  كود - 6

  كوددهي را در هر يك يا دو ماه يك بار در فصل رشد و
  .انجام دهيد) بهار و تابستان(نمو گياه 

  دار مخصوصاً توانيد از كودهاي ازت براي اين منظور، مي
  .به صورت مايع، باراني، اسپري استفاده كنيد

  استفاده از كود حيواني پوسيده با خاك مخصوص اين 
  .نوع گياهان بسيار مفيد است

  
  آفات و امراض - 7
  كروي و برجسته هاي سپردار نيمه وجود لكه - 7- 1

  )2- 12شكل (به رنگ قهوه اي 
  هاي وجود حشره كوچك كه بعداً به صورت لكه: علت

  ها  اي در پشت برگ و دمبرگ ي قهوه برجسته و چسبيده
  شود و به نام شپشك  ها ظاهر مي و اطراف برگچه

  .دار كروي معروف استسپر
  

  )طبق دستور(كش  سمپاشي با سموم حشره: عالج
  ها و اي در پشت برگ هاي سفيد پنبه وجود لكه - 7- 2
  ).2- 13شكل (محل اتصال برگچه به رگبرگ اصلي  

  شپشك آرد آلود سفيد رنگ: علت
  )طبق دستور(كش  سپماشي با سموم حشره :عالج

  سطح كوچك كن در تميز كردن با دست يا گوش پاك - 
  هاي بسيار ريز سفيد يا زرد رنگ در  وجود لكه - 7- 3

  هاي ريز سفيد و قرمز رنگ بسيار  ها و لكه روي برگ
  ).2- 14شكل (ريز در پشت آنها 

  آفت كنه قرمز :علت
  )طبق دستور(كش  سمپاشي با سموم كنه :عالج
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  پرورش گياهان آپارتماني :مهارت
  21310310-3 :شماره شناسايي

  ها اصول پرورش سرخس :نه مهارتيپيما
  21310310- 31 :شماره شناسايي

شناسايي اصول داشت و تكثير : واحد كار
  ها سرخس

  21310310-312 :شماره شناسايي

  
  
  رنگ شدن برگچه و كندي رشد گياه  بي - 7- 7
  )2- 18شكل (

  نداشتن كود كافي :علت
  اعمال كنيد) طبق دستور(كوددهي را  :عالج

  
  ).2- 19شكل (ها  برگچهخشك شدن  - 7- 8

  خشكي هواي محيط و خاك :علت
  باال بردن رطوبت :عالج

  محيط اطراف گياه و آبياري خوب و مرطوب نگاهداشتن
  خاك به طور دائم مخصوصاً در فصل تابستان

  
  
  تكثير و ازدياد - 8
  )هاگ(ازدياد به روش اسپور  - 8- 1
    هاي     هايي به نام سوري كه در پشت برگ كيسه - 8- 1- 1

  گردند و پس از رسيدن به رنگ ها ظاهر مي سرخس
  آيند، حاوي هاگ يا اسپور اي تيره و يا سياه درمي قهوه 
  ها معموالً به طور منظم در پشت باشند، اين كيسه مي 
  )2- 20شكل (ها نمايان هستند  برگ 

  
  ي كاغذي قرار برك را به پشت، روي ورقه - 8- 1- 2

  ا كيسه سفيد دهيد و آن را در داخل يك پاكت ي
  )2- 21شكل (درب آن را ببنديد . بگذاريد

  سپس چند هفته صبر كنيد تا برگ در آن  - 8- 1- 3
  هاي سوري تركيده،  محيط خشك شود و كيسه

  .ها يا اسپورها خارج گردند هاگ
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  پرورش گياهان آپارتماني :مهارت

  21310310-3 :شماره شناسايي
  ها اصول پرورش سرخس :پيمانه مهارتي

  21310310- 31 :شماره شناسايي
شناسايي با انواع منشأ : واحد كار
  ها سرخس

  21310310-311 :شماره شناسايي

  
  
  
  ازدياد به روش تقسيم بوته - 8- 2
  در تقسيم بوته بايد ابتدا گياه را با دقت با  - 8- 2- 1

  ).2- 26شكل . (ريشه از خاك خارج كنيد
  2 - 26كل ش                                        

  
  
  
  
  سپس با چاقوي تيزي آن را به چند قسمت  - 8- 2- 2

  تقسيم كنيد كه هر قسمت داراي ريشه كافي و يك يا چند ساقه
  )2- 27شكل (يا جوانه باشد 

  2- 27شكل                                                   
  
  
  
  
  هر قسمت را كه خود يك گياه كامل است  - 8- 2- 3

  انه كشت نماييد و توجه كنيد در گلدان جداگ
  عمق كاشت مشابه با عمق كاشت پايه مادري باشد

  پس از آبياري بايد آن را در محيط ساقه قرار دهيد 
  ).2- 28شكل (تا رشد كافي بنمايد  

  2- 28شكل                                                    
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  پرورش گياهان آپارتماني :مهارت

  21310310-3 :اساييشماره شن
  ها اصول پرورش سرخس :پيمانه مهارتي

  21310310- 31 :شماره شناسايي
شناسايي اصول داشت و : واحد كار

  ها تكثير سرخس
  21310310-311 :شماره شناسايي

  
  
  

  آزمون نهايي
  .ها دارا بودن اجزايي به نام كروزير است از خواص بتانيكي سرخس - 1

  خير                              بلي
2 - PH ها را مشخص كنيد خاك مناسب سرخس.  
  ها چگونه است؟ ترين روش تكثير سرخس بهترين و ساده - 3

  پاجوش - تقسيم بوته         د - اسپور       ج - بذر    ب - الف
  ها چيست؟ هاي سرخس علت خشك شدن برگچه - 4

  خشكي محيط - باال بردن رطوبت               ب - الف
  نور كم - زياد                    د آبياري - ج
  ها نشانه چيست؟ اي در پشت برگ هاي نيمه كروي و برجسته به رنگ قهوه وجود لكه - 5

  ي قرمز كنه - شپشك آردآلود                ب - الف
  شپشك قرمز - شپشك سپردار                   د - ج
  ها در چه حدي است؟ رطوبت مورد نياز سرخس - 6

  اشباع –زياد        د  - كم         ج - ب    متوسط - الف
  .ها، بايد سطح خاك گلدان هميشه مرطوب باشد براي آبياري مجدد سرخس - 7

  خير                           بلي
  گراد است؟ درجه حرارت مناسب سرخس چند درجه سانتي - 8

  25- 32 - د         12- 27 - ج         13- 18 - ب       5- 10 - الف
  .رويند مي... ها بيشتر در مناطق  سرخس - 9

  اي شامل چندگونه است؟ سرخس دكمه - 10
  - د        10 - ج         8 - ب       5 - الف
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  پرورش گياهان آپارتماني :مهارت

  21310310-3 :شماره شناسايي
  ها اصول پرورش سرخس :پيمانه مهارتي

  21310310- 31 :شماره شناسايي
اصول داشت و تكثير شناسايي : واحد كار
  ها  سرخس

  21310310-311 :شماره شناسايي

  
 

  آزمون پاسخ پيش
  بلي - 1
  بلي - 2
  د - 3
  بلي - 4
  د - 5
  

  آزمون نهايي  پاسخ
  بلي - 1
  8تا  6 - 2
  ج - 3
  ب - 4
  ج - 5
  الف - 6
  بلي - 7
  ج - 8
  گرمسيري - 9

  د - 10
  

هاي  كوشد تا يافته هاي آموزشي مي مجموعه راهنماهاي توليد كتاب
هاي  بخشي كتاب ي سامان نظران درباره هاي صاحب و ديدگاه مي كاربرديعل

هاي  آموزشي را براي استفاده نويسندگان، ناشران و ساير پديدآورندگان كتاب
  .آموزشي ارائه نمايد

  
  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

  آموزشي دفتر انتشارات كمك
  هاي آموزشي بخشي كتاب دبيرخانه سامان

http://samanketab.roshdmag.ir  


