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 پرورش دهنده زنبور عسل

 خذاًٍذ در کذام سَرُ سًبَر عسل را ًشاًِ ای هی داًذ اس خذا بزای کساًی کِ تفکز هی کٌٌذ ؟ (1

  *   سَسُ ًحل– ة    سَسُ ثمشُ                               –الف 

  سَسُ هبئذُ –د    سَسُ حوذ                                   –ج 

 اٍلیي ٍقذیوی تزیي  اثزی کِ اس سًبَر عسل بذست اهذُ  چِ هی باشذ ؟ (2

   ػسل دساّشام هصش–ة                       دضٌِ هفشغی–الف 

   وتبة اسسطَ دس هَسد صًجَسداسی–د            *    فسیل صًجَس دس صوغ دس خت –ج 

 خطشاتی وِ صًجَس ػسل سا دس گشدُ افطبًی هحصَالت وطبٍسصی ثیطتش تْذیذ هی وٌٌذ؟ (3

   ثبسًذگی–ة   ضیت صهیي                     –الف 

   گشهب–د     *  سن پبضی –ج 

 گزدُ چیست ؟ (4

   تخوه گل –ة     *   اسپشم یب سلَل جٌسی ًش–الف 

  یىی اص هحصَالت تَلیذ ضذُ اص ػسل–د                 گشد ٍغجبس سٍی ثشگْب –ج 

 کذام هَرد اس گًَِ ّای سًبَر عسل ًیست ؟ (5

 دسضت–ة     سیض                                   –الف 

 هؼوَلی– د                                       * لفمبصی  –ج 

 کذام گًَِ ّا در ایزاى ٍجَد دارًذ ؟  (6

  گًَِ ٌّذی ٍسیض –ة    گًَِ هؼوَلی ٍسیض                      –الف 

  گًَِ دسضت ٌٍّذی–د                  *  گًَِ دسضت ٍسیض – ج 

 ًژاد ایزاًی اس کذام گًَِ هی باشذ ؟ (7

 گًَِ دسضت                                                                                    –ة    گًَِ سیض                              –الف 

  *  گًَِ هؼوَلی– د   گًَِ ٌّذی                              –ج 

 بال ٍپا در کذام قسوت بذى سًبَر قزار دارًذ؟ (8

  سیٌِ                                                                                                         – ة    ضىن                                  –الف 

   سیٌِ ٍضىن–د    سش                                         –ج 

 قفسِ سیٌِ اس چٌذ حلقِ تشکیل شذُ است؟ (9

                                                                                          *  پٌج حلمِ –ة    دٍ حلمِ                                –الف 

   سِ حلمِ– د      ضص حلمِ –ج 

 دٍرُ تکاهل هلکِ چٌذ رٍس بَدُ ٍ شفیزگی هلکِ چِ هذت هی باشذ؟ (10

  * سٍص7  سٍص ٍضفیشگی 16 تىبهل –ة   سٍص                   7سٍص ٍضفیشگی 21 تىبهل –الف 

 12  سٍص ٍضفیشگی 16 تىبهل –د   سٍص                           12  سٍص ٍضفیشگی 24 تىبهل –ج 
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 کوتزیي دٍرُ تکاهل هزبَط بِ کذام سًبَر هی باشذ؟ (11

                                                                                                *   هلىِ –ة     وبسگش                                        –الف 

   هلىِ ٍ ًش–د    وبسگش ٍهلىِ                                        –ج 

 آة چىًَِ ٍاسد وٌذٍ هی ضَد؟ (12

  خشطَم                                                                                           –ة                                           * داى   ثب ػسل–الف 

   خیس وشى لسوتی اص ثذى–د   سجذ گشدُ                                           –ج 

 کذام کٌذٍ اس ًَع بَهی  ًوی باشذ ؟ (13

 سفبلی                                                                                                    –ة     تٌِ دسختی                                   –الف 

  *  الًگستشٍت–د  وَصُ ای                                              –ج 

  

 

 کذام کٌذٍّای سیز دارای قابْای هتحزکٌذ؟ (14

                                                                          *  وٌذٍی الًگستشٍت –ة   وٌذٍی سجذی                            –الف 

  وٌذٍی وذٍیی–د                                   وٌذٍی گلی–ج 

 عزض بذًِ کٌذٍی استاًذارد چٌذ ساًتی هتز هی باشذ؟ (15

  سبًتی هتش49 –ة    سبًتی هتش48 –الف 

  *  سبًتی هتش43–د    سبًتی هتش40–ج 

 بْتزیي فصل بزای تبذیل کٌذٍی بَهی بِ هذرى  چیست (16

  تبثستبى–د     پبییض–ج     *   ثْبس–ة      صهستبى–الف 

ٍسیلِ ای بزای آرام کزدى کٌذٍ چِ ًام دارد؟  (17

   لجبس وبس–د   اّشم–ج     والُ–ة     *   دٍدی–الف 

 

 کذام شزبت خَری در بیزٍى کٌذٍ ًصب ٍبِ اًذاسُ هصزف سًبَراى تخلیِ هی شَد؟ (18

  *  ضشثت خَسی لبثی–ة    ضشثت خَسی ثشدهي–الف 

 ضشثت خَسی لبثی پالستیىی –د    ضشثت خَسی ثطغبثی–ج 

 

 بزای جذا کزدى شاًْای بْن چسبیذُ  ٌّگام باسدیذ اس چِ ابشاری استفاد ُ هی کٌین؟ (19

  سین گبلَاًیضُ–      د  * اّشم–ج    دست    –ة     چىص  –الف 

کذام هَرد اس ابشار االت هَم  دٍسی ًوی باشذ؟  (20

   تختِ هَم دٍصی – هَم دٍص        د –ج   هَم سیض     –ة      *   اّشم–الف 

 

 ٍسیلِ بزای جلَگیزی تخوزیشی هلکِ در طبقات کٌذٍ چِ ًام دارد؟ (21

   لفس هلىِ–ة     تَسی هلىِ –الف 

   لفس فطبسی–د     پٌجشُ هلىِ–ج 
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 در هٌاطق هختلف اس چِ سهاًی آغاس هی شَد ؟ فعالیت سًبَر داری (22

   فشٍسدیي ٍاسدیجْطت ٍخشداد–ة    تبثستبى                  –الف 

   صهستبى–د      *  ثْبس ّش هٌطمِ–ج 

 کذام هَرد اس هَارد باسدیذ خارجی ًوی باشذ؟ (23

   سفتبس ًگْجبًبى–د             *  رخیشُ غزا –ج    غبست وٌذٍ– ة     هیضاى ػجَس ٍهشٍس–الف 

 چشا دس ٌّگبم ووجَد ضْذ ٍگشدُ دس طجیؼت ًجبیذ  وٌذٍ سا ثبصدیذ وشد؟ (24

   ثبػث افضایص هصشف ػسل ٍ گشسٌگی–ة                     *   احتوبل ثشٍص غبست–الف 

  دهبی وٌذٍ وبّص ًٍَصاداى هی هیشًذ –د    تْبجن صًجَساى صیبد هیطَد –ج 

 چشا ٌّگبم ثبصدیذ ثْتش است آفتبة پطت فشد لشاس گیشد ؟ (25

  ثِ  ًَصاداى آفتبة ًگیشد–ة     تب چطوْبی فشد سا اریت ًىٌذ–الف 

  *   تب دیذى داخل سلَلْب ساحتش ضَد –د    تب ضبى ثب آفتبة رٍة ًطَد–ج 

 ثشای جلَگیشی اص ضیَع غبست تغزیِ چِ صهبًی اص سٍص ثبیذ اًجبم گیشد؟ (26

   ثب غلظت ووتش ظْش ّش سٍص–ة    دس ّش صهبى اص سٍص هبًغ ًذاسد                     –الف 

  ضت ٌّگبم تبسیىی وبهل –د                                                  *  غشٍة –ج 

 سیختي سشوِ اطشاف صًجَسستبى چِ صهبًی اًجبم هیگیشد؟  (27

  هحیط ثَی ًب هطجَع داضتِ ثبضذ                                                              –  صهبًی ثیوبسی ضبیغ ضَد               ة –الف 

  ثشای دفغ حولِ هَسچِ ّب–                  د  * غبست اتفبق افتبدُ ثبضذ–ج 

 هْوتشیي دلیل اًىِ ٌّگبم وَچ ضبًْبی ػسل هبصاد سا اص وٌذٍ خبسج هی وٌٌذ چیست؟ (28

   ٍصى هبضیي ووتش ضَد–الف 

  *   اص پبسُ ضذى ػسل دس حیي جبثجبیی جلَگیشی ضَد–ة 

  هصش ف ػسل دسٌّگبم وَچ تَسط وبسگشاى افضایص هی یبثذ–ج 

   پیطگیشی ثشٍص اص غبست دس هٌطمِ جذیذ وَچ  –د 

 دس صَست هسبػذ ثَدى پَضص گیبّی هٌطمِ تَجِ ثِ چِ ػبهلی ثسیبس پش اّویت هی ثبضذ؟ (29

   گیبّبى سوی–  افبت ٍ جبًَساى ضىبسچی صًجَس ػسل                          ة –الف 

  دستشسی ثِ جبدُ–                                                        د  *  ٍضؼیت جَی–ج 

 ٍجَد ػلفْبی سٍییذُ جلَی وٌذٍ چِ اّویتی داسد؟ (30

  جلَگیشی اص حولِ هَش ثِ وٌذٍ–الف 

  غجبس ثِ وٌذٍ *   جلَگیشی اص ٍسٍد سشهب ٍگشهب ٍگشد–ة 

  ّیچ اّویتی ًذاسد ثبیذ ثشداضتِ ضَد–ج 

   ػبهل اًتمبل ثیوبسیْبی هختلفٌذ ٍ ثبیذ ثشداضتِ ضًَذ –د 

 اگش ضبًْبی ػسل حبٍی تخن ٍالسٍ اوستشاوتَس ضَد هوىي است سجت چِ هطىلی ضَد؟  (31

   افضایص اسصش غزایی ػسل –      ة  *  هشي ًَصادى ٍافضایص سطَثت ػسل ٍتخویش سشیؼتش–الف 

   ثبػث ثَی ثذ دس ػسل هی ضَد– ًَصاداى هبًغ خشٍج ػسل هی ضًَذ                                 د –ج 
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 کٌذٍ را تزک هی کٌذ؟............. در بچِ طبیعی  (32

  *  هلىِ لذین –ة     هلىِ جذیذ–الف 

  ضفیشُ گبسگش–د    ضبخَى –ج 

 یکی اس هْوتزیي هشکالت در درهاى ٍپیشگیزی اس بیواریْای سًبَر عسل چیست؟ (33

   حولِ ثِ اًسبى ٌّگبم دسهبى–الف 

   ثِ ػلت ػسل خَس ثَدى توبیلی ثِ خَسدى داسٍ ًذاسًذ–ة 

  سٍضی ثشای داسٍ دادى ثِ صًجَس ػسل ٍجَد ًذاسد –ج 

  *  جوؼیت صیبد داسًذ ٍوٌتشل ٍدسهبى هطىل است–د 

قزار دادى کٌذٍّا رٍی پایِ چِ تاثیزی در سالهت کٌذٍ دارد؟  (34

    ایوي هبًذى اص حولِ توبم جبًَساى هْبجن –الف 

   وٌذٍ اسام ضذُ ٍدسهبى ساحتش هی ضَد–ة 

   * . ثبػث جشیبى یبفتي َّا دس صیش وٌذٍ ضذُ ٍاص پَسیذى ًٍفَر هَش جلَگیشی هی وٌذ–ج 

 ثبػث هی ضَد  ػسل ثیطتشی ثِ وٌذٍآٍسدُ ضذُ ٍثب خَسدى ػسل ثیوبس ًطًَذ–د 

بْتزیي راُ پیشگیزی  ٍدرهاى بیواریْا چیست  (35

   پیطگیشی  ٍدسهبى  اًفشادی تَسط صًجَس داسى–الف 

   *    پیطگیشی  ٍدسهبى ّوگبًی تَسط صًجَس داسى–ة 

    پیطگیشی  ٍدسهبى فمط دس فصَل خبظ تَسط صًجَس داسى–ج 

    پیطگیشی  ٍدسهبى ثؼذ اص ضیَع ثیوبسی ثب داسٍی هَثش–د 

 اًتشار کٌِ ٍارٍا در جْاى بِ چِ شکل بَدُ است؟ (36

  *    هْبجشت دادى صًجَس ّب–ة      اص طشیك َّا–الف 

  اثضاس االت آلَدُ –د      پشٍاص طَالًی –ج 

 عوَها کٌِ ٍارٍا کذام قسوت بذى سًبَر را بزای استقزار هی پذیزد؟ (37

   ساى صًجَس–ة      ثبفت ًشم دس سش صًجَس–الف 

   اًتْبی ضىن –د   *   ثبفتْبی ًشم حلمِ ّبی ثیي ضىن ٍسیٌِ–ج 

ًِ اکاریي اس چِ تغذیِ هی کٌذ؟ ک (38

   اصثبفت ثذى صًجَس–د     *   اص خَى– ج    اص ضْذ–ة     اص گشدُ –الف 

 عسل چیست؟ (39

   ػسل آة ضىش غلیظ ضذُ است–ة     *  ضْذ گل گیبّبى است–الف 

  ضجٌن سٍی گلْبست–د    هذفَع صًجَس ػسل است–ج 

 کذام هَرد صحیح است؟ (40

   ػسل طجیؼی ّشگض ضىشن ًوی ثٌذد–ة   ثیطتشیي هبدُ تطىیل دٌّذُ ػسل پشٍتئیي است–الف 

  *  ثیطتش حجن ػسل اص لٌذّبست–د    ػسل ٍ ػسله فشلی ثبّن ًذاسًذ–ج 

 




