
 از مزایای خشک کن تسمه ای چیست؟

 مدرن بودن آن-1

 کوچک بودن آن-2

 برای خارج کردن اندامهای خشک شده نیازی به متوقف کردن دستگاه نیست-3

 ✓ گزینه الف و ج-4

  

 ریشه و صمغ گیاهان در چه فصلی جمعآوری میشوند؟

 بهار -پاییز-1

 ✓ انتهای تابستان و پاییز -پاییز-2

 تابستان -بهار-3

 بهار -تابستان-4

  

 بهترین موقع جمعآوری استوخودوس چه زمانی است؟

 اوایل بهار-1

 ✓ پایان فصل گلدهی-2

 قبل از گلدهی-3

 اواخر پاییز-4

  

 زمان مناسب جمع آوری برگها چه زمانی است؟

 بعد از میوهدهی-1

 پاییز-2

 ✓ اوایل رویش و در برخی گیاهان قبل از گلدهی-3

 فرقی نمیکند-4

  

 بوالف کدام است؟ -گزنه -ام دارویی رازکاند

 دانه و ساقه خرد شده -برگ و ریشه -گل آذین ماده-1



 ✓ ریشه –میوه  -برگ-2

 ریشه -برگ -صمغ-3

 گل ماده –برگ و ریشه  –صمغ -4

  

 بهترین زمان برداشت پوست ساقه و ریشه چه زمانی است؟

 ابتدای فصل رویش-1

 انتهای فصل رویش-2

 ✓وسط فصل رویش -3

 فرقی نمیکند-4

  

 بهترین زمان برداشت گیاهان دارویی در مورد هر اندام چه موقعی میباشد؟

 پاییز-1

 تابستان-2

 ✓ وقتی که هر قسمت از گیاه بیشترین مواد موثره را داشته باشد-3

 بهار-4

  

 اندام دارویی سیاه توسه و گنه گنه چیست؟

 پوست درخت -ریشه-1

 برگ –میوه -2

 ✓ پوست -پوست-3

 شکوفه –پوست -4

  

 اندام دارویی زالزالک کدام است؟

 ✓ میوه –گل  -برگ-1

 میوه-2



 گل و برگ-3

 ریشه و میوه-4

  

 کدام گزینه شامل مانهای گیاهی است؟

 شیرین بیان -شیرخشت-1

 ✓ ترنجبین -شیرخشت-2

 سنا -بیدخشت -3

 قدومه –سنا -4

  

فرم درختی است و دارای اثرات فارموکولوژیک بر روی کدامیک از گزینههای زیر قدیمیترین گونه گیاهی به 

 اختالالت مغزی است؟

 ✓ Ginko biloba شجره معبددد

 Ecinace Angostifolia سرخار گل

 Silybium marianum خار مریم

 Atropa bladona الدون یا شابیزیک

  

 اکلیل کوهی اسم کدامیک از گیاهان زیر است؟

 آویشن کوهی-1

 ✓ رزماری-2

 نخودی مریم-3

 علق گربه-4

  

 کدامیک از گیاهان زیر یک ساله است؟

 زعفران و زنبق-1

 شیرین بیان و همیشه بهار-2



 سیبزمینی و کاهو-3

 ✓ همیشه بهار و بنفشه-4

  

 کدامیک از گیاهان زیر برای افزایش حافظه و بیماریهای بلغمی مناسب است؟

 انگدان رومی-1

 زرشک-2

 ✓ کندر-3

 مقل ارزق-4

  

 زمان برداشت اندامهای گیاهان دارویی چه زمانی است؟ بهترین

 بهار-1

 تابستان-2

 پاییز و زمستان-3

 ✓ بستگی به اندام دارویی و مواد موثره درون آنها دارد-4

  

 این تعریف در مورد کدام گیاه دارویی صدق میکند؟

 .میباشد میوه ....................... دارای لعاب فراوان، مواد قندی و ویتامین سی

 ✓عناب-1

 فلفل-2

 سماق-3

 رازیانه-4

  

 سماق از چه خانوادهای میباشد؟

 عناب-1

 اسفند-2



 ✓ پسته-3

 مورد-4

  

 شاهی و ریحان بهتر است چه زمانی برداشت شوند؟ -گیاهان یک سالهای مانند بابونه

 قبل از گلدهی-1

 ✓نزدیک تخم دهی-2

 اوایل رشد-3

 بعد از ساقهدهی-4

  

 علفچشمه چه میباشد؟ نام دیگر گیاه

 ✓بوالغ اوتی-1

 قدومه-2

 ککج-3

 تاجریزی یا سگ انگور-4

  

 نام دیگر گیاه اَمبَرباریس چه میباشد؟

 ✓ زرشک-1

 روبارب-2

 زنجفیل-3

 بسقایج-4

  

 کدام گیاه در ایران به صورت خودرو نمیروید و طبع آن سرد و تر دارد؟

 آویشن باغی-1

 چای سیاه-2

 چای سبز-3

 ✓ یا چای مکی چای قرمز-4



  

 در روش خیساندن جهت استخراج ماده موثره از چه گیاهانی استفاده گردد؟

 ✓ .گیاهانی که ساختمان سلولی کاملی نداشته و یا فاقد ساختمان سلولی باشند-1

 گیاهانی با ساختمان سلولی کامل-2

 گیاهانی با غشاء سلولی غیر قابل نفوذ-3

 هیچکدام-4

  

 ی برای التیام زخمها و صدمات یا کششهای عضالتی و سردرد میباشد؟بهترین فرآورده پوست

 بماد-1

 ✓ کمپرس-2

 امولسیون-3

 کرم-4

  

 بهترین حالل روغنی برای نگهداری طوالنی مدت کدامیک از روغنهای زیر است؟

 روغن بادام شیرین-1

 روغن گلرنگ-2

 روغن آفتابگردان-3

 ✓ روغن کنجد-4

  

 نی کننده و مناسب جهت بخور برای سرما خوردگی است؟از مهمترین گیاهان ضد عفو

 اوکالیپتوس-1

 مورد-2

 هوفاریقون-3

 ✓ موارد الف و ب-4

  



 برای بیماریهای کلیه و سنگهای ادراری کدام نسخه مناسبتر است؟

 کندر + دارچین + سیاهدانه-1

 ✓ کاکل ذرت + دم گیالس + دم اسب + بنفشه-2

 گلی کاکل ذرت + پنج انگشت + مریم-3

 هوفاریقون + بادرنجبویه + اسطوخودوس-4

  

 اگر در یک فرد سردی بر گرمی و خشکی برتری غلبه کند مزاج فرد کدام یک است ؟

 ✓ سودایی-1

 صفرایی-2

 دموی-3

 بلغمی-4

  

 این روغن مناسب برای شکنندگی ناخن و گوشتهای زائد کنار ناخن است؟

 روغن بلوط-1

 روغن شنبلیله-2

 روغن گلرنگ-3

 ✓ روغن پسته-4

  

 .کدام روغن زیر به برگرداندن رنگدانه به موهای سفید شده کمک میکند

 روغن بنفشه-1

 روغن رازیانه-2

 ✓ روغن مازو-3

 روغن پسته-4

  

 کدام گیاهان را برای کمک به بهبود مسئولین پیشنهاد می کنید؟

 ✓ انجبار، علف هفت بند، شنبلیله-1



 سنا، زیره، شنبلیله-2

 سینگ، انجبار، همیشه بهارجین -3

 اسطوخودوس، سیستان انجبار-4

  

 ساپونین سایونارین و ساپوتوکسین در کدام گیاه وجود دارند؟

 آقسطی-1

 ✓ غاسول-2

 ناخنک-3

 گنه گنه-4

  

 قرص اتریفل از کدام گیاهان ساخته میشود؟

 علف چای سنبل الطیب-1

 آویشن، ختمی-2

 سنا، زیره-3

 ✓ آمله، هلیله و بلیله-4

  

 زیرفون + سنبل الطیب + بادرنجویه چه کاربردی دارد؟

 کاهش فشار و چربی خون-1

 ✓ آرام بخش و خواب آور-2

 قابض-3

 ضد سرفه-4

  

 قطره ویتاگنوس و ژل ملسیان از کدام گیاهان ساخته میشوند؟

 مورد -فلفل بری-1

 پنج انگشت -فلفل بری-2



 ✓ بادرنجویه -پنج انگشت-3

 بابونه -مورد-4

  

 هت شکنندگی مویرگها و اگزمای خارش دار کدام گیاه مناسب است؟ج

 ✓ بنفشه سه رنگ-1

 شاه تره-2

 قره قاط-3

 زرشک-4

  

 جهت سیروز و بیماریهای مزمن کبدی کدام گیاه را ترجیح میدهید؟

 ✓ (عکوبخار )مریم-1

 کاسنی-2

 شاه تره-3

 زرشک-4

  

 کدام نسخه جهت کاهش مشکالت یائسگی به کار می رود؟

 پنج انگشت مریم گلی گزنه-1

 بابونه پنج انگشت مریم نخودی-2

 ✓ فلفل، بری مریم گلی بابونه-3

 خارخسک، نعناع ریوند چینی-4

  

 

 


