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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان
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نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

:کدکنترل آفات گياهان زراعي: 3 واحد یادگيری

هاي هرز تعيين انواع علف

هاي هرز کنترل مکانيکي و فيزيکي علف

هاي هرز کنترل شيميايي علف

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

کنترل آفات گياهان زراعي -  3پودمان /نام فصل

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

مراحل کاری

 شناسايي آفات

تعيين روش کنترل آفات

عمليات کنترل آفات

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

مراحل کاری

کود دهي همراه با آب آبياري

کود دهي نواري

کود دهي به روش محلول پاشي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگيري

های هرز گياهان زراعي کنترل علف - 2پودمان /نام فصل

:کدهای هرز گياهان زراعي کنترل علف: 2 واحد یادگيری

ميانگين مراحل

پخش کود جامد شيميايي 

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«مراقبت و نگهداري گياهان زراعي »درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211360: کد کتاب:کد درس

تقویت گياهان زراعي - 1پودمان /نام فصل

:کدتقویت گياهان زراعي: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

تعيين نياز گياه به مواد غذايي

تعيين زمان مناسب تقويت گياهان زراعي
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تقویت گياهان زراعي - 1پودمان /نام فصل
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.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

های گياهان زراعي کنترل بيماری - 5پودمان /نام فصل

:کدهای گياهان زراعي کنترل بيماری: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

هاي گياهان زراعي  شناسايي بيماري

هاي گياهان زراعي تعيين روش کنترل بيماري

هاي گياهان زراعي عمليات پيشگيري وکنترل بيماري

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

نمره شايستگي واحد يادگيري

توليد حشرات مفيد برای کنترل آفات - 4پودمان /نام فصل

:کدتوليد حشرات مفيد برای کنترل آفات: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

شناسايي حشرات مفيد

آماده سازي انسکتاريوم

پرورش ميزبان واسط 

پرورش و رهاسازي زنبور تريکوگراما

پرورش و رهاسازي بالتوري سبز

پرورش و رهاسازي کفشدوزک کريپتولموس

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل


