
عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

3

درحد انتظار
رابطه مقدار مصرف يك نهاده با مقدار توليد يك محصول ، انتخاب 

نوع محصول
2 تعیین نقش كشاورزی در توسعه اقتصادی- 2

تر از حد  پایین

انتظار
1بررسی و تحليل اهميت اقتصاد کشاورزی

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

:  3پودمان 

اقتصاد كشاورزی و 

امنیت غذایی

تحلیل اقتصادكشاورزی- 1

تحلیل نقش كشاورزی در توسعه اقتصادی ، 

های اقتصادی در كشاورزی تعیین تاثیر شاخص

باالتر از حد 

انتظار

رابطه مقدار مصرف يك نهاده با مقدار توليد يك محصول، توليد 

منطقی در کشاورزی ، انتخاب نوع محصول برای توليد، مفهوم توليد 

از نظر مصرف کنندگان

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
انتخاب ارگونومی، استفاده از تجهيزات و وسايل بهداشتی و ايمنی 

کار محيط
2

كار  پیشگیری از وقوع حوادث محیط- 2

تر از حد  پایینكشاورزی

انتظار
1کار عدم استفاده از تجهيزات و وسايل ايمنی و بهداشت محيط

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

:  2پودمان 

بهداشت و ایمنی 

كار  محیط

كارگیری بهداشت و ایمنی و ارگونومی  به- 1

بررسی و تحلیل استانداردهای عوامل زیان آور هنگام انجام كار

محیط كار، عوامل ارگونومیکی، تسهیالت 

كار و اصول پیشگیری از حوادث بهداشتی محیط

باالتر از حد 

انتظار

کار و  آور، ارگونومی و تسهيالت بهداشتی محيط تعيين عوامل زيان

کار خالقيت در پيشگيری از حوادث محيط

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تحليل ضرورت کشاورزی پايدار، کشاورزی ارگانيك، کشت بدون 

خاک، استراتژی امنيت غذا
2

تحلیل و بررسی اهمیت كشاورزی پایدار-2

تر از حد  پایین

انتظار

بررسی ضرورت کشاورزی پايدار، کشاورزی ارگانيك، کشت بدون 

خاک، استراتژی امنيت غذا
1

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

كلیات: 1پودمان

تحلیل اهمیت و ضرورت كشاورزی-1
بررسی و تحلیل ضرورت كشاورزی پایدار، 

كشاورزی ارگانیک، كشت بدون خاک، 

FAOاستراتژی امنیت غذا براساس 

باالتر از حد 

انتظار

تحليل  کشاورزی پايدار، کشاورزی ارگانيك، کشت بدون خاک، 

FAOهای  استراتژی امنيت غذا از ديدگاه شاخص

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 
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عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

(واحدهای یادگیری)

نتایج مورد 

انتظار
نمره

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −

3

2بندی گياهان باغی دستهدرحد انتظار

تر از حد  پایین

انتظار
1تفکيك گياهان

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

:  5پودمان 

گیاه شناسی

های  تعیین و تفکیک اجزای یاخته، بافت، اندام

گذاری گیاهان  از روی شکل ظاهر گیاهی و نام

باالتر از حد 

انتظار
بندی مرفولوژيکی و سيستميك توانمندی در دسته

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

تعیین و تفکیک اجزاء یاخته، بافت و انواع آن، 

های گیاهی، انواع ریشه، ساقه، برگ، گل،  اندام

میوه و دانه

3

درحد انتظار

گيری تاسيسات و  وری در بکار تنظيم برنامه کاری واعمال بهره

گيری  رس کردن ، اندازه کشت منطقی ، خارج از پودمان ، پيش

مساحت، حجم و شيب زمين باتلورانس قابل قبول

2
گیری  تعیین طول، حجم، شیب زمین، اندازه- 2

زاویه و پیاده كردن آن
تر از حد  پایین

انتظار

مساحت ، )وری ،  محاسبه نادرست  کشت غير منطقی ، عدم بهره

(شيب، حجم 
1

استاندارد عملکرد 

(كیفیت)
شاخص تحقق

:  4پودمان 

تأسیسات باغبانی و 

محاسبات كاربردی

خزانه هوای آزاد، )ریزی برای كاربرد برنامه- 1

(شاسی، تونل پالستیکی، گلخانه

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر برای كار برد 

گیری طول و تبدیل  تاسیسات باغبانی اندازه

گیری زاویه و پیاده كردن آن،  واحدها، اندازه

گیری حجم مخازن و  تعیین شیب زمین، اندازه

میزان بارندگی با استفاده از ابزار ساده مانند متر 

كش و خط

باالتر از حد 

انتظار

وری در بکارگيری تاسيسات و  تنظيم برنامه کاری و اعمال بهره

کشت منطقی، خارج از پودمان، پيش رس کردن، صرفه جويی در 

گيری  گيری طول، مساحت، حجم، شيب زمين و اندازه منابع اندازه

زاويه و پياده کردن آن به کمك متر و خط کش و تبديل واحدها 

بطور دقيق

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 


