
 كدام جمله غلط است؟

 الف:مجموعه گلبرگها را جام گل مي گويند

  ☑ ب:به گل شكفته شده غنچه مي گويند ولي مي توان تعداد گلبرگ حتي تخم و پرچم گل را ديد

 ج:يك گل عمدتا از كاسبرگ ، گلبرگ ، پرچم ، مادگي تشكيل شده است

 ر روي آن استد:ساقه اغلب قسمت هوائي گياه است و برگ ، خار ، گل ، ب

  

 به چه دليل در گلسازي از ژالتين استفاده مي شود؟

 الف:زيرا زمان درست كردن گل پارچه تغيير شكل ندهد ب:تا در موقع كار ريش ريش نشود

  ☑ ج:تا هنگام اتو حالت و شكل بگيرد د:هر سه گزينه فوق

  

 اين جمله براي كدام گل صحيح است ؟

 اين گل از ويژگي خاصي برخوردار است رنگ آن چسبندگي مولكولي زيادي دارد

 .سريع خشك مي شود و حتما بايددر اين گل از ثابت كننده استفاده كرد

 الف:فانتزي

  ☑ ب:شيشه اي

 ج:چيني

 د:شمعي

  

 براي حالت دادن گلبرگهايي كه با پر درست مي كنيم به كدام روش عمل مي كنيم؟

 شستشو و تميز كردن پرها را حالت مي دهيم الف:هنگام

 ب:گلهاي پري چون ظريف و زيبا هستند احتياج به حالت دادن ندارند

 ج:با استفاده از سشوار گلبرگها را حالت مي دهيم

  ☑ د:با چسباندن سيم مسي در پشت برگ گلبرگ را به حالت دلخواه در مي آوريم

  

 عله قرار داد؟چرا پارافين را نبايد مستقيم روي ش

  الف:زيرا پارافين تيره رنگ مي شود



  ☑ ب:زيرا پارافين قابل اشتعال مي باشد

  ج:با حرارت مستقيم پارافين سريع مي سوزد

 د:زيرا ممكن است روي شعله بريزد و شعله خاموش شود

  

 وقتي گلي را در اسفنج فرو برده مي خواهيم خيلي كم آنرا تكان دهيم چه بايد كرد؟

 صورت عرضي ساقه گل را كمي تكان مي دهيم الف:به

 ب:با اضافه كردن گلهاي ديگر نيازي به تكان دادن ساقه گل نيست

 ج:ديگر نمي توان ساقه گل را حركت داد

  ☑ د:ساقه گل را به ماليمت در آورده و در نقطه دلخواه فرو مي بريم

  

 ايجاد كنتراست در گل آرايي يعني چه ؟

  ☑ گل كه داراي يك يا چند ساقه گل بلند مقداري گلهاي پهن و كوتاه الف:يك دسته

 ب:يك دسته گل داراي چند گل كوتاه

 ج:يك دسته گل داراي چند ساقه گل بلند

 د:يك دسته گل داراي چند گل كوتاه و پهن با مقداري برگ

  

 شكل روبرو چه نوع تزئين دسته گل را نشان مي دهد؟

 الف:دسته گل افقي

 سته گل دو حجميب:د

 ج:دسته گل خطي مستقيم و قائم

  ☑ د:دسته گل مثلثي

 


