
نمونه سواالت آزمون فروشنده گیاهان دارویی 

 ای ادواری آنالین کشوری و حرفه فنی

 شوند؟آوری میریشه و صمغ گیاهان در چه فصلی جمع   -1

 بهار   -( تابستان4             تابستان        -( بهار3انتهای تابستان و پاییز               -ییز( پا2          بهار         -( پاییز1

 2صحیح: گزینه پاسخ 

 چه زمانی است؟  استوخودوسآوری بهترین موقع جمع   -2

 ( اواخر پاییز 4        ( قبل از گلدهی            3                    ( پایان فصل گلدهی       2( اوایل بهار                1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 چه زمانی است؟  آوری برگها جمع زمان مناسب   -3

 کند( فرقی نمی4دهی       ( اوایل رویش و در برخی گیاهان قبل از گل3        پاییز      (2         دهی    میوه( بعد از  1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 بوالف کدام است؟   -گزنه  -اندام دارویی رازک  -4

گل ماده   –برگ و ریشه    –( صمغ  4ریشه           -برگ  -( صمغ3ریشه      –میوه    -( برگ2دانه و ساقه خرد شده       -برگ و ریشه  -( گل آذین ماده1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 چه زمانی است؟ پوست ساقه و ریشهبهترین زمان برداشت   -5

 کند( فرقی نمی 4( وسط فصل رویش          3( انتهای فصل رویش          2( ابتدای فصل رویش         1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 ؟ باشدبهترین زمان برداشت گیاهان دارویی در مورد هر اندام چه موقعی می  -6

 ( بهار4         ( وقتی که هر قسمت از گیاه بیشترین مواد موثره را داشته باشد   3       ( تابستان      2                        پاییز       (1ا

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 چیست؟  سیاه توسه و گنه گنهاندام دارویی  -7

 شکوفه   –( پوست  4         پوست        -پوست  (3           برگ        –( میوه  2              پوست درخت      -( ریشه1

 3پاسخ صحیح: گزینه 
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( ریشه و میوه 4( گل و برگ                   3                ( میوه         2میوه                     –گل    -( برگ1

1پاسخ صحیح: گزینه 

است؟  های گیاهیمانکدام گزینه شامل   -9

قدومه  –( سنا  4سنا           -( بیدخشت  3ترنجبین              -( شیرخشت2شیرین بیان            -( شیرخشت1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

ترین گونه گیاهی به فرم درختی است و دارای اثرات فارموکولوژیک بر روی اختالالت مغزی است؟های زیر قدیمیکدامیک از گزینه  -10

1  )Ginko biloba  2                        معبددد(         )شجره   )Ecinace Angostifolia   )سرخار گل(

  3  )Silybium marianum          )(  4                )خار مریمAtropa bladona   )بالدون یا شابیزیک(

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 کدامیک از گیاهان زیر است؟  اسم  اکلیل کوهی -11

 ( علق گربه4( مریم نخودی               3           ( رزماری                  2( آویشن کوهی                    1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 است؟  ک سالهکدامیک از گیاهان زیر ی  -12

 ( همیشه بهار و بنفشه4زمینی و کاهو          سیب  (3( شیرین بیان و همیشه بهار       2          ( زعفران و زنبق       1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 های بلغمی مناسب است؟ کدامیک از گیاهان زیر برای افزایش حافظه و بیماری  -13

 ( مقل ارزق4( کندر                         3                ( زرشک                    2        ( انگدان رومی            1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 های گیاهان دارویی چه زمانی است؟بهترین زمان برداشت اندام  -14

آنها دارد ( بستگی به اندام دارویی و مواد موثره درون  4       ( پاییز و زمستان       3              ( تابستان  2                      ( بهار        1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 کند؟ این تعریف در مورد کدام گیاه دارویی صدق می -15

 باشد. میوه ....................... دارای لعاب فراوان، مواد قندی و ویتامین سی می

 ( رازیانه4( سماق                             3( فلفل                             2( عناب                      1

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 باشد؟ای می از چه خانواده سماق  -16

 ( مورد4( پسته                             3      ( اسفند                      2( عناب                     1ا
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3پاسخ صحیح: گزینه 

بهتر است چه زمانی برداشت شوند؟   شاهی و ریحان -ای مانند بابونهیک سالهگیاهان   -17

دهی( بعد از ساقه4( اوایل رشد                    3( نزدیک تخم دهی              2( قبل از گلدهی                1

2پاسخ صحیح: گزینه 

باشد؟ چشمه چه مینام دیگر گیاه علف  -18

( تاجریزی یا سگ انگور 4( ککج                        3              ( قدومه             2       بوالغ اوتی                 (  1

1پاسخ صحیح: گزینه 

باشد؟ چه میمبَرباریس نام دیگر گیاه اَ  -19

( بسقایج 4           یل         ( زنجف3   ( روبارب                   2                 ( زرشک        1

1پاسخ صحیح: گزینه 

دارد؟  روید و طبع آن سرد و ترخودرو نمیکدام گیاه در ایران به صورت   -20

( چای قرمز یا چای مکی 4                ( چای سبز   3( چای سیاه                    2( آویشن باغی               1

4پاسخ صحیح: گزینه 
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