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 کَد ّبی پبیِ در سراعت سعفزاى ضبهل استفبدُ اس کذام ًَع کَدّب هی ثبضذ ؟- 12

  یذ –اصت   (     د پتاسین فسفش  (ج  پتاسین        –هٌگٌض   ( سٍی       ب–آّي  (الف

 ثْتزیي سهبى کبضت پیبس سّفزاى کذام هبُ اس سبل هی ثبضذ ؟- 13

 هْش هاُ   (     د خشداد هاُ   (ج دی هاُ     (  اسفٌذ هاُ      ب (الف

 در رٍش کطت خَی ٍ پطتِ ای  سعفزاى فبصلِ خَیْب اس ّوذیگز چقذر ثبیذ در ًظز گزفتِ ضَد ؟- 14

  ضاًتیوتش 15 تا 10  ( ساًتیوتش     د 45 تا 40  ( ساًتیوتش     ج 50  (      ب  ساًتیوتش25تا 20 (الف

  استفبدُ اس کَدّبی آلی در سراعت سعفزاى ثزای افشایص عولکزد ضبهل استفبدُ اس کذام ًَع کَد هی ثبضذ ؟– 15

 توام هَاسد  (دٍسهی کوپَست     (  کَد سثض     ج( کَد ّای حیَاًی      ب (الف

 ثْتز است قجل اس کطت سعفزاى اس کذام ًَع علفکطْب استفبدُ کزد ؟-  16

  توام هَاسد  (دسیاصیي      (  کشتکس      ج( تشی فلَسالیي        ب (الف

 عوق کبضت پیبس سعفزاى چٌذ سبًتی هتز ثبیذ در ًظز گزفتِ ضَد ؟- 17

 توام هَاسد   ( ساًتی هتش     د 5 ( ساًتی هتش     ج30 (     ب ساًتی هتش20 تا 15 (الف

 سعفزاى در ّز سبل  ًیبس ثِ چٌذ ثبر اثیبری در سبل  دارد ؟- 18

 یکثاس کافی است   (        د  تاس6 (ج تاس      5 ( تاس      ب2 (الف

  سجبر آة ٍ ساییح آة  ثِ تزتیت اسبهی کذام آثیبری در سراعت سعفزاى  هی ثبضذ ؟– 19

  آب دٍم–آ ب آخش   (         ب  آب دٍم–آب اٍل  (الف

  آب اخش –آب اٍل   ( آب کَلص         د –آب دٍم   (ج 

  سهبى ثزداضت گلْبی سعفزاى چِ سهبًی است ؟ – 20

 ضْشیَس هاُ   (الف

 اٍاسط اتاى هاُ  تا اخش آرس هاُ  (ب

 اٍاخش صهستاى  (ج

  اٍایل تْاس   (د 

 سَاالت استبًذارد پزٍرش دٌّذُ سعفزاى          سب سهبى  اهَسش فٌی ٍ حزفِ ای 

 آى است دارای کزثَّیذرات، پزٍتئیي، چزثی، اهالح ٍ ٍیتبهیٌْبست .......... سعفزاى  هْوتزیي قسوت تدبری-21

. ٍ در هصبرف غذایی، دارٍئی، تْیِ هَاد آرایطی، عطز سبسی ٍ رًگ ّبی ًسبخی هیتَاى اس آى استفبدُ ًوَد

 ًٌْج گل صعفشاى ( تشگْا           د( گلثشگْا         ج (ب       کاللِ سِ ضاخِ ای (الف

هی تَاًذ خبیگشیي رًگْبی قزهش سٌتشی ٍ ضیویبیی ثبضذ  سعفزاى کذام هبدُ استخزاج هیطَد  کِ گلجزگاس  - 22

آًتَسیاًیي   ( دسایپشٍهتشیي                  (  گضاًتَفیل                          ج(  ضیکَسیذیي                   ب (الف
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 ًبم التیي گیبُ سعفزاى کذام گشیٌِ است؟-23

  cucumber   (                   بSaffron  (الف

 strawberry (                   د vien (ج

 ؟ گل هی دّذ........ سعفزاى گیبّی است دائوی ٍ علفی کِ در اٍایل -24

 پاییض  (داٍاخش تْاس       ( تاتستاى        ج( تْاس       ب   (الف

 . ٍ ثستِ ثِ ضزایط کطت ٍ تغذیِ ٍ اثیبری هتفبٍت هیجبضذ عذد ثَدُ...... (پیبس سعفزاى)تعذاد گلْبی ّز ثٌِ- 25

  عذد8 ( عذد      د12تا 10 ( عذد       ج6 (    بعذد4تا1 (الف

 ......حذاکثز سزهبی قبثل تحویل ثزای سعفزاى .  سعفزاى یك گیبُ هقبٍم در ثزاثز سزهب ثِ حسبة هی آیذ-26

. درخِ سبًتیگزاد گشارش ضذُ است

 1هٌْای  (       د5هٌْای  (       ج40هٌْای  (           ب 18هٌْای  (الف

  اس چٌذهیي سبل کطت  ثِ ثعذ کبّص هی یبثذ ؟ سعفزاى هشرعِ عولکزد- 27

 سال دّن  (        دسال ضطن (جسال چْاسم        ( سال دٍم        ب–الف 

 سهبى کبضت پیبس سعفزاى در چِ هبّی اس سبل تَصیِ هیطَد ؟-  28

 ارسهاُ ( فشٍسدیي هاُ    د(  ضْشیَس هاُ      ج (          بخشداد هاُ  (الف

 ؟ثِ دلیل ثیوبری ّبی هطتزک قبرخی ًجبیذ در تٌبٍة سراعی ثب سعفزاى قزار گیزداسکبضت کذام گیبُ  - 29

 چغٌذس قٌذ ( استَیا      د  (        جیًَجِ (بسَیا           (الف

  ٍ ثبعث افشایص عولکزد ًیش هیطَد ؟ است......ثْتزیي رٍش کطت سعفزاى رٍش- 30

 توام هَاسد ( ضیاسی    د( کپِ ای      ج (     بکشتی (الف

 … سبًتی هتز اس یکذیگز ٍ فبصلِ ثٌِ ّب در رٍی ّز ردیف .…کطت سعفزاى در ردیف ّبی هَاسی ثِ فبصلِ -  31

.  کپِ ای کطت هی گزدد  عذد ثٌِ در سهیي ثِ صَرت.… سبًتی هتز ٍ تعذاد .

  عذد 15تا 20cm  -- 3تا25cm-  --  15 (الف

  عذد20تا 10cm  -- 3تا15cm-  --  15 (ب

  عذد35cm-  --  20cm  -- 3 (ج

  عذد25تا 20cm  -- 10تا9cm-  --  35 (د

ثبضذ تب ایٌکِ کاللِ ّب در حیي خبثِ .......ٍ ثِ صَرت .......خْت حفظ هزغَثیت سعفزاى ثزداضت گلْب در - 32

خبیی کوتز آسیت ثجیٌٌذ 

  گل ًیوِ تاص یا غٌچِ -صثح صٍد (ب گل کاهل تاص ضذُ   –ضة ٌّگام  (الف

هشطَب ٍ کاهال تاص  ( صثح صٍد ( تصَست غٌچِ    د–اٍاسط ظْش  (ج




