 -1وبسدٛفٛس ( ) CARPOPHOREزيؼز؟
اِف) ا٘ذاْ ثبسدٞي لبسذ ة) ٔي ٜٛلبسذ ج) ٔدٕٛػ ٝوالٞه  ٚػبل ٝد) ة  ٚج صطيص اػز

 -2ػُٕ ِمبش و٘ ٝشيد ٝآٖ سِٛيذ لبسذ ٔيجبؿذ ز ٝصٔب٘ي صٛسر ٔيٍيشد ؟
ة) ٍٙٞبْ ثشخٛسد سيؼٞ ٝب

اِف) ٍٙٞبْ سِٛيذ اػذٛس

د ) اِف  ٚج صطيص اػز

ج) ٍٙٞبْ فالؽ ص٘ي

 -3ث ٝلبسزٟبيي و ٝداخُ ثذٖ خب٘ٛساٖ ٌ ٚيبٞبٖ ص٘ذ ٜثؼش ٔي ثش٘ذ  ٚثبػث ايدبد ثيٕبسي  ٚضؼيف ؿذٖ ٔيضثبٖ ٔي ٌشد٘ذ لبسزٟبئ .....ي ٌٛيٙذ .
اِف) ػبدشٚفيز

ة) ٕٞضي

د) ٞيسىذاْ

ج) اٍُ٘
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 -4وذأيه اص ٔٛاسد صيش دس ٔٛسد اسصؽ غزايي لبسذ صذفي صطيص ٘يؼز ؟

e.i

اِف) ٔيضاٖ دشٚسئيٗ لبسذ صذفي  1/8-5/9دسصذ ٚصٖ سش لبسذ اػز ة) اسصؽ غزايي لبسذ ثيـشش ث ٝخبعش ٔمذاس  ٚويفيز دشٚسئيٗ آٖ اػز
ج) ٔمذاس زشثي ٔٛخٛد دس لبسذ ٚ ./. 1-3صٖ سش لبسذ اػز د) ٔصشف سٚصاٌ٘ 100 ٝشْ لبسذ خٛساوي سبص٘ ٜيبص ثذٖ ثٚ ٝيشبٔيٟٙبي C, Bسا ثشعشف ٔي ػبصد
 -5لبسذ صذفي ث ٝدِيُ ٚخٛد وذاْ ٔبد ٜاص افضايؾ وّؼشش َٚخ ٖٛخٌّٛيشي ٔيىٙذ ؟
اِف) ِيؼشيٗ

ج ) ٔٛاد ٔؼذ٘ي

ة) دّي ػبوبسيذ

د ) فِٛيه اػيذ

 -6وذأيه اص ٔٛاسد صيش دس ٔٛسد دسخ ٝضشاسر دس ٔشضّ ٝسؿذ لبسذ صطيص ٘يؼز ؟
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اِف) دس ٌ ٝ٘ٛفّٛسيذا و ٝػشٔب دٚػز اػز دٔبي  12-16دسخ٘ ٝيبص اػز ة) دس ٌ ٝ٘ٛاػششاسٛع وٌ ٝشٔب دٚػز اػز دٔبي  25-30دسخ٘ ٝيبص اػز
ج) ث ٝضشاسسي دس ضذٚد  18-22دسخ ٝػب٘شيٍشاد ٘يبص اػز د) ٔٛسد اِف  ٚة صطيص اػز
 -7دس ٔٛسد ٘يبص ٘ٛسي لبسذ صذفي وذأيه اص ٔٛاسد صيش صطيص ٘يؼز ؟

ة) ٘يبص ٘ٛسي دس ٔشضّ ٝسٚيـي  30-45دليمٔ ٝي ثبؿذ

اِف) لبسذ ثٛ٘ ٝس ٔؼشميٓ ضؼبع اػز  ٚسغييش سً٘ ٔي دٞذ

د) اٌش ٔمذاس ٘ٛس وٓ ثبؿذ ػبلٞ ٝب دساص  ٚوالٞه وٛزه ٔي ٔب٘ذ

ج) ٘يبص ٘ٛسي دس ٔشضّ ٝسؿذ  8-12ػبػز ٔي ثبؿذ

 -8زٙب٘س ٝدس ٔشضّ ٝسؿذ ٔيضاٖ ٛٞادٞي وٓ ثبؿذ :
اِف) دبيٞ ٝبي لبسذ ضخيٓ  ٚوالٞه ثذ ؿىُ ٔيـٛد
ج) ػبل٘ ٝبصن  ٚوالٞه ليفي ؿىُ ٔيـٛد

ة) ػبل ٝدساص  ٚوالٞه ضبِز فش ٚسفش ٝداسد

د) ػبل ٝثّٙذ  ٚوالٞه وٛزه ٔي ٔب٘ذ

 -9وذأيه اص ٔٛاسد صيش دس ٔٛسد ديـٍيشي ٔ ٚجبسص ٜثب آفز ٍٔغ ػشو ٝصطيص ٘يؼز ؟
اِف) سٛس صدٖ خّٛي دٙدشٞ ٜب

ة) اػشفبد ٜاص ػٓ ٔبالسي ٖٛج) سٚؽ عؼٕٔ ٝؼْٕٛ
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 -10وذأيه اص ٔٛاسد صيش دس ٔٛسد ظٟٛس وذه ػجض صطيص ٘يؼز ؟

د) دس صٔؼشبٖ ثبيذ ٔجبسص ٜوشد

اِف) زٙب٘س ٝاص وبٔ ٜب٘ذ ٜاػشفبد ٜوٙيٓ

ة) ٔذر صٔبٖ الصْ خٟز دبػشٛسيض ٜسا سػبيز ٘ىٙيٓ

ج) فـشد ٜوشدٖ وٕذٛػز ٍٙٞبْ ثبس ٌيشي

د) ايدبد فضبي خبِي ثيٗ وٕذٛػز

 -11دس ٔٛسد ضذ ػف٘ٛي ػبِٗ دشٚسؽ لبسذ وذاْ ٌضي ٝٙصطيص اػز ؟
اِف) ثب اػشفبد ٜاص آة ٚ ٚايشىغ
ج) ثب اػشفبد ٜاص فشٔبِيٗ ( فشْ آِذئيذ )

ة) ثب اػشفبد ٜاص ٔطّ َٛوّش  2دس ٞضاس
د) ٞش ػٛٔ ٝسد

 -12دس ٔٛسد عشص سٟي ٝوٕذٛػز وذاْ ٌضي ٝٙصطيص ٕ٘ي ثبؿذ ؟
اِف) خشد وشدٖ وب ٜث ٝلغؼبر  5ػب٘شي ٔششي

ة) غٙي ٕ٘ٛدٖ وٕذٛػز ثب ػجٛع ٌٙذْ يب ثش٘ح يب آسد ػٛيب

ج) دبػشٛسيض ٜوشدٖ وب ٜثٔ ٝذر  1/5-2ػبػز

د) سعٛثز وٕذٛػز ث ٝضذ  ./.50-95ثبؿذ

 -13وذاْ يه اص ٔٛاسد صيش دس ٔٛسد وـز اػشٛا٘ ٝاي صطيص ٘يؼز ؟
اِف) ٕٞبٖ سٚؽ ويؼ ٝاي اػز

ة) سٚؽ ويؼ ٝاي و ٝاص ِ ِٝٛدّيىب اػشفبد ٜؿذ ٜاػز

د) خٟز سٟٛي ٝثٟشش اص ِ ِٝٛدّيىب اػشفبد ٜؿذ ٜاػز

ج) ٔشاضُ دشٚسؽ ػشيؼشش اص وـز ػبدي اػز
 -14دس سٚؽ سٟي ٝاػذبٖ ( ثزس ) لبسذ ......

اِف) ٌ 1000شْ داٌ٘ٙ ٝذْ سا داخُ ِ 3يشش آة ٔي خٛؿب٘يٓ ة)دا٘ٞ ٝبي ٌٙذْ سا سا ثٕذر  10-12سٚصداخُ اسٛوالٔ ٚي ٌضاس٘ذ
ج) خٟز خٛؿب٘ذٖ دا٘ٞ ٝبي ٌٙذْ  15دليم ٝصٔبٖ الصْ اػز
 -15دس ثشداؿز لبسذ صذفي ........

د) ٔيؼّي ْٛلبسذ ثؼذ اص دٛؿؾ ػغص دا٘ٞ ٝبي غالر ث ٝداخُ اٖ ٘فٛر ٔي وٙذ

اِف) اِٚيٗ ثشداؿز  5-7سٚص دغ اص ديدايؾ فالؿٟبي لبسذ اػز ة)اِٚيٗ ثشداؿز  30-35سٚص دغ اص سٟي ٝوٕذٛػز ٔي ثبؿذ
ج) دس ويؼٞ ٝبي ث ٝاثؼبد  40 * 80ػب٘شي ٔشش ٔمذاس ٔطص 3-4 َٛويٌّ ٛشْ اػز د) اِف  ٚج صطيص اػز
 -16وذأيه اص ٔٛاسد صيش صطيص اػز ؟
اِف) لبسزٟبي وٛزه ػغش  ٚعؼٓ ثٟششي داس٘ذ
ج) ثٟششيٗ سا ٜسٕيض وشدٖ لبسذ ؿؼشٗ ثب آة ػشد اػز

ة) ثشاي ثؼش ٝثٙذي لبسذ سا ثٔ ٝذر  3سب 5ػبػز داخُ ػشدخب٘ٔ ٝي ٌزاس٘ذ
د) ٞشز ٝوالٞه لبسذ ثبص ؿذ ٚ ٜسػيذ ٜسش ثبؿذ داساي ٔض ٜثٟششي اػز

٘ -17بْ ديٍش ايٗ ٌ ٝ٘ٛلبسذ ضصيشي ٔي ثبؿذ .
اَ) فّٛسيذا

ة) اػششاسٛع

د ) ػبخش وبخٛ

ج) دخبٔش

 -18وذأيه اص ٔٛاسد صيش دس ٔٛسد ٌ ٝ٘ٛدّٛسٚسٛع اسيٙدي صطيص ٘يؼز ؟
اِف) ٘ط ٜٛاسصبَ دبي ٝث ٝوالٞه ثصٛسر يه عشفي اػز

ة ) والٞه ليفي ؿىُ  ٚوشْ سً٘ اػز

ج) ثٟششيٗ ٔض ٜساداسد  ٚثٙبْ ؿب ٜصذف ٔؼشٚف اػز

د) اص خبصيز ا٘جبسداسي خٛثي ثشخٛسداس اػز

 -19ثشاي ؿٙبػبيي لبسذ ػٕي اص خٛساوي .....
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اِف) سا ٜدليك ٔ ٚغٕئٗ آصٔبيـٍب ٜاػز

د) ٛٔ ٕٝٞاسد صطيص اػز

e.i

ج) دس لبسزٟبي ػٕي سً٘ والٞه ل ٜٟٛاي اػز

ة) لبسذ خٛساوي داسي ويؼِٛٚ ٝا اػز

 -20زشا ثبيؼشي لجُ اص ثشداؿز لبسذ دٔبي ػبِٗ سا وبٞؾ دٞيٓ ؟
اِف) خٟز سِٛيذ ثيـشش

ة) خٌّٛيشي اص ضّٕ ٝآفبر  ٚثيٕبسيٟب

ج) ويفيز ثٟشش  ٚا٘جبسداسي ثيـشش

د) ٛٔ ٕٝٞاسد

na
rz
ww
w.
ira
ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻت ﻓﻨﻰ و ﺣﺮﻓﻪ اى ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻗﺎرچ دﮐﻤﻪ اى اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
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