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   :رشته های آزمون تئوری دروس تخصصی و تکنولوژی سئوال

  
  

  :                     کد شرکت کننده:                                                                                 خانوادگی نام و نام       
  

  دقیقه 90: زمان پاسخگویی                   90: تعداد سئوال                           3/12/1390 : تاریخ برگزاری
  

  .باشد استفاده از ماشین حساب مجاز می:     1تذکر   
  .آزمون نمره منفی دارد:     2تذکر   

  مواد آزمون و تعداد سئوال
  تا شماره  از شماره  تعداد سئوال  مواد آزمون

  8  1  8  2شیمی

  18  9  10  تشریح و فیزیولوژی 

  28  19  10  تغذیه دام

  40  29  12  پرورش دام

  52  41  12  پرورش طیور

  62  53  10  میکروبیولوژی

  72  63  10  جانورشناسی

  82  73  10  صنایع غذایی

  90  83  8  پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم
  

  امور دامی
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٢  
 

  2شیمی* 
و از دانشمندان خواست عـالوه بـر مشـاهده کـردن ،      دیکدام یک از دانشمندان زیر  شیمی را علمی تجربی نام -1

  اقدام کنند؟ زین یعمل یبه پژوهش ها اندیشیدن و نتیجه گیری
  بویل) 4      دموکریت          ) 3       تالس                ) 2                                  ارسطو            ) 1
  
  کدامیک از ترکیبات زیر انرژی شبکه ی بیشتری دارد؟ -2 
1 ( NaCl                                            2 (NaBr        3 (KCl                          4 (KI   
  
  در اتم هیدروژن ، انرژی مربوط به کدام انتقال الکترونی ، از همه بیشتر است ؟  -3
1( n6→n5                                    2( n7→n6                                             3 (n4→n3                                  4 (n2→n1  
  
   نام کدام ترکیب درست نیست ؟ -4
      ( Fe2O3 )آهن اکسید )  2                                                                      ( CaBr2 )کلسیم برمید )  1

  ( Li2O )لیتیم اکسید )  4                                                                 ( AlPO4 )آلومنیم فسفات )  3
  
  باشد، جاى آن درکجاى جدول تناوبى است؟ p33اگر آخرین تراز انرژى اتم یک عنصر -5
  گروه سیزدهم ،تناوب پنجم) 2                                                   گروه سیزدهم، تناوب سوم                    ) 1

  گروه سوم، تناوب سوم  ) 4                                                           زدهم، تناوب سوم    گروه پان) 3
  
  است؟ یچهار وجه کیکدام  یشکل هندس -6
1 ( NH3                                    2 (SF4        3 (CH4                                 4 (H2O  
  
  باشد؟ یآلکن ها م یاز دسته  دروکربنیکدام ه -7
1( CH4                                    2( C2H4                 3(C2H6                  4(C2H2  
  
  نام ترکیب زیر چیست؟ -8
  
  
  
  
  تری متیل بوتان - 2،2،3) 2                      دی متیل  پنتان – 2،3)  1

  ل بوتانتری متی – 1،2،3) 4                    دی متیل پنتان – 3،4) 3
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٣  
 

  تشریح و فیزیولوژی*
  بزرگترین غده بدن کدام است؟ -9
  فوق کلیوی )4                  کبد)3      المعدهلوز)2                        هیپوفیز)1
  

  کدام قسمت از مخ وظیفه دریافت، تقویت و انتقال پیامهای حسی دارد؟ -10
  هیپوتاالموس )4    قه مغزسا)3      تاالموس)2                          مخچه )1
  

  ؟عضو اصلی دستگاه تولید مثل دام ماده کدام است -11
  مهبل )4                 تخمدان)3      رحم)2           شاخه رحم)1
  

  معده اصلی پرندگان را چه می نامند؟ -12
  معده غده ای )4    دان چینه)3                       پاپیال)2                                             سنگدان)1
  

  ؟بیشترین مقدار تخریب گلبولهای قرمز پیر در کدام عضو صورت می گیرد  -13
  لوزالمعده )4                                طحال           )3                                                       کبد) 2                                                     کلیه)1
  
  ؟نمی شودکدام استخوان جزء استخوان بندی تنه ای محسوب  -14 
  ران)4                           جناغ)3                                         دنده ها)2                             مهره ها )1
  

  می باشد؟ دانه در سیتوپالسم خودکدام گروه از سلولهای خونی فاقد  -15
  بازوفیل ها )4                     نوتروفیل ها)3                         ائوزوفیل ها)2                               مونوسیت ها)1
  

  ؟دبه ترتیب از چه غددی ترشح می شو مون کلسیتونین در مرغ و پستاندارانهور -16
                            پاراتیروئید،تیروئید )4  اولتیموبرانکیال تیروئید،)3یموبرانکیال،تیروئید                اولت)2          اولتیموبرانکیال، پاراتیروئید )1
  

  محل اتصال مری به معده را چه می نامند؟ -17
  فم المعده )4    باب المعده)3    ناحیه کف معده)2                           ناحیه مری)1
  

  ؟ثانه و میزراه می باشدحیوان فاقد م کدام -18
  اسب )4                               مرغ)3                                         گاو)2                                              ماهی)1
  

  تغذیه دام *
  دام کدام است؟ یمنبع عمده تامین کننده انرژی در غذاها -19

  پروتئین ها )4                      مواد ازته)3        کربوهیدرات ها)2                           چربی ها)1
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٤  
 

   کدام یک از اسیدآمینه های زیر ضروری است؟ -20
  لیزین)4                          آسپاراژین)3                           گلوتامین)2                                                آالنین)1
  

  سفالین جزء کدام دسته می باشد؟ -21
  ویتامین ها )4                                            قندها)3                                         پروتئین ها)2                                              لیپیدها)1
  

  وب می شوند؟آهن و کلر به ترتیب جزء کدام دسته مواد معدنی محس -22
  کم نیاز، کم نیاز )4                         کم نیاز، پرنیاز)3                       پرنیاز، پرنیاز)2                         پرنیاز، کم نیاز)1
  

  .گویند..............به انرژی حاصل از اکسیداسیون یک نوع خوراک انرژی  -23
  خام )4                         قابل هضم)3                       متابولیسم)2                                               خالص)1
  

    کمبود کدام ویتامین در گاو بالغ موجب سختی پوست و زبری مو می گردد؟ -24
1(A                                                2(B                           3(E                            4( K  
  

  ؟تخم مرغ از چه نوعی می باشد پروتئین موجود در سرم خون و -25
  کوالژن ها)4                        کراتین ها)3                                        آلبومین ها)2                                        ها گلوبولین)1
  

  ام دسته از مواد زیر می باشد؟اسیدهای نوکئیک جزء کد -26
  مواد پروتئینی )4                         لیپیدها)3            مواد ازته غیر پروتئینی        )2                              کربوهیدرات ها)1
  

  پکتین جزء کدام دسته می باشد؟ -27
  دوقندی ها )4              تک قندی ها)3                                  گنی همچند قند)2                               چند قندی ناهمگن)1
  

  ؟نمی شودکدام قند در دستگاه گوارش تک معده ای ها هضم  -28
  کزگلو )4                         سلولز)3                     فروکتوز)2                                                  ساکارز)1
  

  پرورش دام *
  ؟گاوهای نژاد گلپایگانی و سیستانی به ترتیب جزء کدام توده های گاو ایران محسوب می شوند -29

  گوشتی -گوشتی )4                     شیری  -گوشتی)3                                 گوشتی -شیری)2         شیری -شیری)1
  

  مربوط به کدام است؟ بیشترین مقدار وراثت پذیری در گاو -30
  قابلیت دوقلوزایی )4                              طول عمر )3                            درصدچربی شیر )2                               تیپ)1
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٥  
 

  ؟برای تشخیص آبستنی در گاو کدام روش رایج تر می باشد  -31
  توشه رکتال )4                               عدم فحلی)3                              سونوگرافی)2     آزمایش شیر)1
  

  برای تعیین میزان نیاز غذایی گاو کدام عامل مورد توجه قرار می گیرد؟ -32
  وزن هنگام از شیرگیری )4    اندازه دور سینه                 )3                               ظرافت بدن)2                          وضعیت آبستنی)1
  

  ؟نیستکدام بیماری مشترک بین انسان و دام  -33
  سل )4        بروسلوز                         )3                                  تب برفکی)2                         شاربن )1
  

  ؟طول دوره آبستنی گاومیش به طور متوسط چند روز است -34
1(315                                 2(215                                   3(280                                     4( 210  
  

  ؟نیستکدم ویژگی مربوط به خواص یک ضدعفونی کننده خوب برای دامداری ها  -35
  تاثیر در حرارت معمولی )4              ثبات طوالنی         )3                                عدم اثر بر اجسام)2                     قابلیت حل در آب )1
  

  برای کدام بیماری استفاده می شود؟B.C.G واکسن  -36
  سل )4                               شاربن)3                   بروسلوز)2                         آبله)1
  

  یکبار تکرار می شود؟وز ر سیکل فحلی در گوسفند هرچند -37
1(17                                         2(19                3(21                                 4( 24  
  

  جیره آبستنی در ماده گاو معموال از چند ماهگی محاسبه می شود؟ -38
1(1                          2(2                                 3(5                 4( 7  
  

  مناسب ترین علوفه برای سیلو کدام است؟ -39
  شبدر )4                  چاودار)3                   چغندر علوفه ای)2                                            اسپرس)1
  

  تفاوت گاو و گاو میش در کدام است؟مهمترین   -40
  زیرراسته )4                            راسته       )3      عداد قسمتهای معدهت)2               تعدادکروموزومها)1

   پرورش طیور *
  کدام مرغ جزء نژاد دو منظوره می باشد؟  -41

  براهما )4                                 هودان)3                        ردآیلندرد)2        وایت روک)1
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٦  
 

  ر گله مرغ نشانه چیست؟کاهش مصرف آب و غذا د -42
     بیماری )4                       تراکم گله)3                         گذاریشروع تخم)2                                        سرما )1
  

  آید؟ کدام قسمت ها از بدن طیور به ترتیب از الیه ی درم و کدام قسمت  ها از الیه ی اپیدرم به وجود می -43
    ریش و تاج  -ساق پا و الله ی گوش)2                                            ساق پا و تاج -الله ی گوش و تاج)1

  تاج وپر -منقار و ریش)4                                                                   پرها و منقار –ریش و تاج )3
        

  گردن آبی به ترتیب مربوط به کدام پرندگان اهلی می باشد؟ –رویال پالم  -نژادهای تولوز -44
  شترمرغ -غاز  -بوقلمون )2                                                                شترمرغ -بوقلمون  -غاز)1

  بوقلمون -شترمرغ  -غاز  )4                                                                غاز -بوقلمون -بلدرچین)3
  

  ؟نمی باشدکدام صفت از نظر اصالح نژاد طیور جزء مهمترین صفات  -45
  تولید گوشت )4    جوجه درآوری)3              پردرآوری)2                      نطفه داری)1
  

  مرغ نژاد ردکاپ جزء کدام دسته می باشد؟ -46
  انگلیسی )4                      آمریکایی)3                     آسیایی)2         مدیترانه ای)1
  

  ؟نداردخاصیت جوجه درآوری مرغ از نظر ارثی به کدام عامل بستگی -47
  مقدار تولید )4                          روش اصالح نژاد )3                   سن بلوغ )2                       اثرژنهای کشنده)1
  

  چند برابر تخم مرغ می باشد؟ میزان فسفر تخم بلدرچین -48
1(7,5                  2(5                  3(6                              4( 15  
  

  بهترین ضدعفونی کننده فیزیکی کدام است؟ -49
  فورمالدئید )4                         حرارت)3      آنتی جرم)2                  نور)1
  

  کدام است؟ون متداول ترین روش واکسیناسی -50
  آشامیدنی )4                         تزریقی)3          قطره چشمی)2                            اسپری)1
  

  مدت زمان پرورش غازهای گوشتی چند هفته است؟ -51
1(10-9                              2(6-5          3(18-13                          4( 12-10  
  

  ناسب بستر سالن پرورش مرغ چند درصد است؟رطوبت م -52
1(60-50           2(40-30            3(50-40                              4( 30-20  
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٧  
 

  میکروبیولوژی *
  عامل مولد کدام بیماری ویروس است؟ -53

  آسپرژیلوس )4                              نیوکاسل )3                         سل)2           دی.آر.سی) 1
  

  ؟عامل بیماری انفلوآنزا در کدام یک از گروهای اصلی ویروسها قرار دارد -54
  رئوویروس ها )4                               آدنوویروس ها)3           پوکسی ویروس ها)2  میکسوویروس ها    )1
  

  کدام یک جزء کوکسی ها می باشد؟ -55
  پاستورالها )4                                کلستریدیوم ها)3          نیسریاها)2                           انتروباکتری ها)1
  

  و دیواره سلولی حقیقی می باشد؟...............خصوصیات عمده اوکاریوت ها دارا بودن  -56
  DNA )4                                 هسته)3            کروموزوم)2     کلروفیل)1
 

  ؟کاربرد دستگاه کلنی کانتر برای شمارش کدام است -57
  تخم انگل )4                                پرگنه)3           باکتری)2                       ویروس)1
  

  پوشش پروتئینی در ویروسها چه نام دارد؟ -58
  کاپسومر )4                                پسولک)3                              کاپسید)2                       ویریون)1
  

  از کدام محیط کشت برای تشخیص باکتریهای خاص متحرک بکار می روند؟ -59
  نیمه جامد )4                                پودری)3                          مایع)2                            جامد)1
  
  ل بیماری آفالتوکسیکوزیس می باشد؟کدام یک از موارد زیر عام -60 
  ویروس )4                               باکتری)3                        انگل)2                   قارچ)1
  

  .می گویند..............به کشتن میکروبها به جزء اسپورها  -61
  استاتیک )4                               استریلیزه کردن)3     ضدعفونی کردن)2                 آنتی سپتیک)1 

  
   ؟باکتریوفاژها دارای چه تقارنی هستند -62

  ساده )4                              مرکب )3                                         مکعبی )2               مارپیچی)1
  

  جانورشناسی *
  گردش خون در خزندگان چگونه است؟ -63

  مضاعف و ناقص )4                               مضاعف وکامل)3         ساده و کامل)2                  قصساده و نا)1
  



                90اسفندماه-ای مرحله استانی حرفه وفنی شاخه های  مین دوره مسابقات علمی عملی هنرستانیازده
 

٨  
 

  عامل بیماری ککسیدیوز در مرغ متعلق به کدام رده می باشد؟ -64
  میستوزوآ )4                      مژه دارن)3                            تاژکداران)2                     اسپرداران)1
  

  کدام غده ی داخلی در تنظیم متابولیسم نقش دارد؟-65
  فوق کلیوی )4                                        تیروئید)3                     پانکراس )2                   پاراتیروئید)1
  

  زالو وکرم کپلک به ترتیب در کدام یک از کرمهای زیرطبقه بندی می شوند؟ -66
  حلقوی –برگی شکل  )4                     قالبدار -برگی شکل)3                                 برگی شکل -حلقوی)2          برگی شکل -قالبدار)1
  

  کدام باله در ماهی فرد می باشد؟ -67
  پشتی و دمی )4                     دمی و شکمی)3                                پشتی و سینه ای)2                     سینه ای و شکمی)1
  

  کدام یک از پستانداران زیر تخم گذارند؟ -68
  خفاش )4                                        کانگورو )3                                   اکیدنه )2                     موش)1
  

  طوالنی ترین بخش مجاری تخمدان کدام است؟ -69
  شیپور )4                                        اتروس)3                                  واژن)2                                     مگنوم)1
  

  ههای خونی انسان وجود دارد؟وچند نوع فنوتیپ و ژنوتیپ به ترتیب از راست به چپ در گر -70
  شش -شش )4                      چهار -شش )3              شش -هارچ )2                   چهار -چهار)1
  

  به رطوبت محیط را چه می نامند؟واکنش جانور  -71
  ترموتروپیسم )4                       هیدروتروپیسم)3               گالوانوتروپیسم)2                   ژئوتروپیسم)1
  

  ن کدام می باشد؟کوچک ترین و ابتدایی ترین جفت دارا -72
  بی دندانان )4                                            خفاشان)3                                 جوندگان)2                   حشره خواران)1
  

  صنایع غذایی *
  کدام موارد زیر منوساکارید می باشد؟ -73

  فروکتوز )4                                               الکتوز)3                                     مالتوز)2                        ساکارز)1
  

  ؟نمی باشدکدام مورد نقش چربیها  -74
  کمک به حرکت غذا در دستگاه گوارش   )2                                                                                                               تولید انرژی     )1   
  در آبتامین ویتامین محلول  )4                                                                                             تامین اسیدچرب ضروری  )3  
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٩  
 

  کدام عنصر به عنوان بخشی از ساختمان بدن مورد استفاده قرار می گیرد؟ -75
  کلر )4                                             سدیم)3                                            پتاسیم)2                        فسفر)1
  

  ؟مواد غذایی دارد درکدام  ویتامین  زیر نقش آنتی اکسیدانی  -76
1( C                 2(D                                 3( E                                           4( K  
  

  فاسد شدن فرآورده های دامی بیشتر به وسیله کدام عامل اتفاق می افتد؟ -77
  ویروس ها )4                      آنزیمهای طبیعی)3                                باکتری ها)2               آفات انباری)1
  

  نمی باشد؟رای رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها کدام مهمترین عامل ب -78
  نور )PH                                          4)3                                                       دما)2                  آب)1
  

  شود؟برای خشک کردن مواد غذایی نظیرشیر،تخم مرغ و چای از کدام نوع  خشک کن استفاده می  -79
  تونلی )4                                        پاشنده)3                                     کابینی)2             غلطکی)1
  

  رنگ زرد برخی از نمکها به دلیل وجود کدام یون ها می باشد؟ -80
  ید کلر و )4                          مس و کلر)3                       آهن و ید)2             آهن و مس)1
  

  حرارت داده می شود؟ دمای چند درجه سانتیگراددر پاستوریزه کردن سریع شیر تا  -81
1(63                       2(66                              3(72                                            4( 85  
  

  ینگ از بین بروند کدام است؟مقاوم ترین آنزیمهایی که باید در بالنچ -82
  پروتئاز وکاتاالز )4                          پراکسیداز و لیپاز)3                                کاتاالز وپراکسیداز)2                      کاتاالز ولیپاز)1
  

  پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم*
  غده ترشح می شود؟ژله شاهانه از کدام -83

  مخزنی )4                            شیری)3                                                         زیرآرواره ای)2                                  یبزاق)1
  

 ؟افراد کلنی را تشکیل می دهنداز نظر چثه کوچکترین .............زنبورهای  -84
  نر )4                             ملکه)3                                                                          ماده)2                 کارگر)1
  

  نقش شاخک در زنبور عسل چیست؟ -85
  لمس کردن وشنیدن )4                  بوییدن وشنیدن)3                                   بوییدن وچشیدن)2                لمس کردن و بوییدن)1
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  در کندوی بدون ملکه کدام حالت دیده می شود؟-86
  کاهش میزان نظافت)2                                                                                           بی میلی تغذیه الروها)1

  نقصان میزان حمل شهد وگرده )4                                                                                                   کاهش زنبوران نگهبان)3
  

  روزاست؟ زنبورکارگرچند و دوران شفیرگی زنبورعسل به ترتیب درملکه، زنبورنر -87
  12و7،15 )4                            12و15،7) 3                                      15و7،12) 2                         15و12،7) 1
  

  نیش زدن زیاد از خصوصیات کدام نژاد می باشد؟ -88
  خاکستری )4                                قفقازی)3                         سیاه)2                                             ایرانی)1
  

  ؟تولید موم می کنند زنبوران کارگر در چه سنی اقدام به -89
  سیزدهم تا هیجدهم )4                هیجدهم تا بیست و یکم)3                          پنجم تا دوازدهم)2                          سوم تا پنجم)1
  

  زنبور نر از روز چندم به بعد قادر به جفت گیری می باشد؟ -90
  دوازدهم )4                                         هشتم)3                                                             دهم)2                  هفتم)1
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 بسمه تعالی
  1390اه م اسفند –حرفه ای مرحله استانی  های شاخه فنی و عملی هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی یازدهمین

    :نام پدر   :نام خانوادگی   :نام
   :شماره صندلی    امور دامی :رشته تحصیلی 



  وزارت آموزش و پرورش

  ..................آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 

  

  ایای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان یازدهمین

  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 

  1390اسفند  
  

  

  

   یامور دام: های آزمون عملی رشته سئوال

  
  

  
  
  

  :                     کد شرکت کننده:                                                                                 خانوادگی نام و نام       
  
  

  

  دقیقه  120 :    آزمون عملی  مدت                                                17/12/1390 :     تاریخ برگزاری 

  نمره 30:  جمع بارم                                                                              6 :  تعداد سئوال                          

  : 1کار عملی شماره 
 پرورش دام



  )نمره7 (.دنمای را شناساییداده شود و آنها توضیحات کامل  مواد تشکیل دهنده آنکنستانتره را تعریف کرده، و در مورد  - 1

  )نمره2.(دانجام ده ه به شیر خوردن ازسطل راطرز عادت دادن گوسال -2

  )نمره5.(دنشان ده زاء ماشین شیردوش سیار رااج - 3

  )نمره5(د؟انجام ده قطعات دستگاه شیر دوش را د و  مراحل نظافت وسایل وماشین شیر دوش سیار را روشن کن -4

قسمت های مختلف را نشان داده و تمام خصوصیات آنها را شرح ) معده نشخوارکنندگان(گوارش  تشریح کامل دستگاه -5
  )نمره5/8( .دهد

  )نمره5/2.(درانشان ده کانتینر ازت-پایت-)تفنگ تلقیح(پیپت-سوز برقی شاخ - قیچی سُم چین -6



  وزارت آموزش و پرورش

  ..................اداره کل آموزش و پرورش استان 

  نت آموزش متوسطهمعاو

  

  ایای ی فنی و حرفه های شاخه یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان

  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 

  1390اسفند  
  
  
  
  

  امور دامی: های آزمون عملی رشته سئوال

  
  

  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                                                               :                  خانوادگی نام و نام       
  

  
  

  دقیقه 120  :    مدت آزمون عملی                          17/12/1390 :     تاریخ برگزاری 
  

  نمره 30:  جمع بارم                  7 :  تعداد سئوال 

  : 2کار عملی شماره 
 پرورش طیور



 –دستی بشکه ای  -مسطح یا اولیِه(و انواع دانه خوری  )اتوماتیک نی پل  –اتوماتیک مدور  –کله قندی  (انواع آبخوری  - 1
  )نمره3( .درانشان ده) ناودانی دستی 

  )نمره 3.(درا نشان دهد واهمیت آنرا بیان کنتاج وریش  -2

  )نمره3.(دانواع پردرطیوررانشان ده - 3

  )نمره3.(دو قسمتهای مخلتف آن رانشان ده سدمادر مصنوعی  رابشنا -4

  )نمره5.(درابه روش قطره چشمی واکسینه نماییک یا چند جوجه  -5

  )نمره4. (دوک چینی طیور را کامالً انجام دهطرز ن -6

  )نمره9( .فرمل ضدعفونی نماید گازیک اتاق مناسب برای جوجه کشی را با  - 7
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  و پرورشوزارت آموزش 

  ..................اداره کل آموزش و پرورش استان 

  معاونت آموزش متوسطه

  

  ایای ی فنی و حرفه های شاخه یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان

  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 
  1390اسفند  

  
  

  

  امور دامی: های آزمون عملی رشته سئوال

  
  

  
  
  

  :                     کد شرکت کننده:                                                                                 خانوادگی نام و نام       
  

  
  

  دقیقه   90:   مدت آزمون عملی                                             17/12/1390:    تاریخ برگزاری 
  

  نمره 20:  جمع بارم                                                             5:      تعداد سئوال 

  : 3کار عملی شماره 
 تشریح و فیزیولوژی



  )نمره4(. تقسیم بندی انواع استخوان ها بر حسب شکل ظاهری را کامالً نشان داده و توضیح دهد - 1

  )مرهن5(. را نشان دهد قلب را تعریف کرده و قسمت های مختلف آن -2

  )نمره5.()از خارج به داخل. (را کامالً تشریح کند) گاو یا گوسفند(دستگاه تناسلی دام ماده  - 3

  )نمره2(د ؟ه و میزنای را نشان دهکلیه گاو و گوسفند را بشناسد و ناف کلی -4

نشان  وکلوآک را کورروده های پانکراس، کیسه صفرا،ان ، پیش معده ، سنگدان ،  د چینه مری،  طیور کالبد گشایی در  -5
  )نمره 4(د ؟ ده

 



 اصول پرورش دام  :نام کارگاه              امور دامی : رشته  مورد نیاز و تجهیزات  لیست مواد مصرفی

  )صفحه2(   توسط حوزه آزمون تهیه گردد***
  مشخصات فنی   مقدار/تعداد  مصرفی مورد نیاز وادنام م ردیف

    راس 1  ههگوساله شیری یک ما  1
    لیتر20  شیر گاو  2
    کیلوگرم 1  جو  3
    گرمکیلو1  دمنسبوس گ  4
    کیلوگرم1  تفاله خشک چغندر  5
    کیلوگرم1  )پس مانده کارخانه نیشکر(باگاس  6

    کیلوگرم1  کنجاله تخم پنبه دانه  7
    کیلوگرم1  کنجاله آفتابگردان  8
    کیلوگرم1  کنجاله سویا  9
    عدد کامل 2  دستگاه گوارش گوسفند  10
    به مقدارالزم  شیردوشآب معمولی وگرم جهت شستشوی ماشین   11
    لیتر1  ضدعفونی کنندهماده   12
    عدد2  سطل شیر گوساله  13
    دستگاه1  دستگاه شیر دوش سیار  14
    عدد1  )بیدون( مخزن شیر دستگاه شیردوش   15
    عدد1  سطل بزرگ  برای قرار دادن خرچنگی  16
    عدد1  قیچی سم چین  17
    عدد1  شاخ سوز برقی  18
    عدد1  )حتفنگ تلقی(پیپت  19
    عدد1  پایت  20
    عدد1  کانتینر ازت  21
  

   اصول پرورش طیور: نام کارگاه                امور دامی :رشته   مورد نیاز وتجهیزات  لیست مواد مصرفی
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی   مقدار/تعداد  مصرفی مورد نیاز  نام مواد  ردیف

    قطعه 2  مرغ زنده   1
    قطعه 50  زه جوجه یک یا چند رو  2
    کیلو گرم10  پرمنگنات  3



    لیتر 20  درصد 40فرمالین   4
   آزمون دهندگان به تعداد   ماسک  5
    لیتر1  آب مقطر   6
    عدد1  )قطره چشمی(واکسن   7
    عدد2  آبخوری کله قندی  8
    عدد2  آبخوری اتوماتیک مدور  9
    عدد2  آبخوری اتوماتیک نی پل  10
    عدد2  دانه خوری مسطح  11
    عدد2  بشکه ای دستیدانه خوری   12
    عدد2  دانه خوری ناودانی  دستی  13
    عدد1  گازی  مادر مصنوعی الکتریکی یا  14
    عدد4  )قطره چکان (شیشه های قطره چشمی  15
   عدد 1 نوک چین برقی  16
   عدد 1 ترازو   17
   عدد1 بشر  18
   عدد 5 ظرف لعابی یا سفالی  19
  

  تشریح وفیزیولوژی:  نام کارگاه     امور دامی: رشته   مورد نیاز جهیزات و ت لیست مواد مصرفی
  مشخصات فنی   مقدار/تعداد  مصرفی مورد نیاز  نام مواد  ردیف

    آزمون دهندگان به تعداد  و ماسک روپوش  1
    آزمون دهندگان به تعداد  مخصوص تشریح دستکش  2
    عدد4  سینی تشریح  3
    سری1  ست کامل تشریح  4
 ،استخوان ران (انواع استخوان های بدن گاو یا گوسفند   5

ساق، دنده ها،  ،،کشکک ، مهره کمر،جمجمه بازو، کتف
  )گوسفند ی دست و پا مچ

    عدد 3 تا  2

   عدد2 یا1  هر کدام کلیه گاو و گوسفند از  6
   عدد2  قلب گاو  7

    عدد2یا 1  )ماده یا گوسفند گاو (دستگاه تناسلی کامل  8
    قطعه2   کالبد گشایی مرغ جهت  9
  



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  )صفحه3( اصول پرورش دام :کارگاه                            1   :کارعملی شماره                                  اموردامی: رشته 

شماره منتخب               عوامل امتیازآور
  بارم

            
    

  نمره1  .به موادی گفته می شود که دارای انرژی زیاد وفیبر کم باشدنسانتره ک
                

 انرژیو میزان پروتئینو  نوع حیوانمواد کنسانتره را با در نظر گرفتن 
تهیه ودر اختیار  تغذیه ایو  محدودیتهای بهداشتیمورد نیاز و با رعایت 

   .دام قرار می گیرد

  نمره5/0هرمورد

  )هنمر5/2جمع (

            
    

جو، سبوس گندم، تفاله :  را نشان دهد کنسانتره گاوی  موادتشکیل دهنده
تخم (، کنجاله ها)پس مانده کارخانه نیشکر(خشک چغندر قند، باگاس 

  )پنبه دانه، آفتابگردان، سویا

  نمره5/0هرمورد

  )نمره5/3جمع (

            
    

                  نمره 5/0   لیتر به داخل سطل2انتخاب سطل تمییز و ریختن شیر حدود

                  نمره 5/0  گرفتن صحیح سر گوساله با دست

                  نمره 5/0  قرار دارن انگشت میانی در دهان گوساله 

                  نمره 5/0   هدایت سر گوساله به داخل سطل

  نمره1  ) بیدون (مخزن شیر 
                

  فنجانک یا سر پستانک 
                 نمره1

    زنبض ساپولساتور یا 
                 نمره1



  خرچنگی یا کاسه انشعاب لوله های سر پستانک 
                 نمره1

  پمپ خالء 
                 نمره1

  نمره1  روشن کردن دستگاه شیر دوش 
                

  با آب سرد  ابتداء شستشوی دستگاه
                 نمره1

 گرم لخته شده و به دیواره لوله ها و چون پروتئنهای شیر با آب(  : لیلد
  )  قطعات می چسبد 

             نمره1
    

  گرم   آب و  یکبار شستشو با یک محلول پاک کننده
                 نمره1

  )گرم یا  سرد ( با آب ی  نهایی یکبار شستشو
                 نمره1

  است قسمت تشکیل شده  4اوالً نشان دهد که معده نشخوارکنندگان از 
                 نمره 1

                  هنمر 5/0  نگاری را نشان دهد 

توضیح جدارنگاری دارای انقباظات شدیدی است که باعث برگردان غذا 
بیه حجره های به دهان می شود و شکل و ساختمان دیواره داخلی آن ش

  زنبور عسل می باشد

  نمره 1
            

    

                  نمره 5/0  هدشکمبه را نشان د

های  جدار شکمبه نازک بوده و دیواره داخلی آن دارای بر آمدگی
 آن است و جذب قسمتی از مواد غذایی در) پرز( یستونی نوک تیز

  صورت می گیرد 

  نمره 1
            

    



                  نمره 5/0  ال را نشان دهد هزار

که در اندازه های مختلف  ه ال از تعدادی الیه های موازی تشکیل شدهزار
  می باشد 

  نمره 5/0
            

    

                  نمره 1  دهد ی از آب خود را از دست میال موادغذایی خرد شده مقداردر هزار

                  نمره 5/0  شیر دان را نشان دهد 

                  نمره 5/0  شیردان از نظر شکل مثل گالبی است 

                  نمره 5/0  نقش آن هضم مواد غذایی است 

  نمره 1  کندمخاط شیر دان پر از غدد ترشحی است که شیره معده راترشح می
                

                  نمره 5/0  قیچی سم چین
                  0نمره / 5  شاخ سوز برقی 

                  نمره 5/0  )تفنگ تلقیح(پیپت 
                  نمره 5/0  پایت

  نمره 5/0  کانتینر ازت
                

 کلجمع
30  

                

  
  یس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر نام و نام                                 و امضاء       2انوادگی آزمونگرخ نام و نام                                و امضاء      1خانوادگی آزمونگر نام و نام

  
  



    1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  )صفحه 3( اصول پرورش طیور :کارگاه                      2:   کارعملی شماره                                   اموردامی:   رشته 

شماره منتخب             عوامل امتیازآور
  بارم

            
    

  نمره5/0  آبخوری کله قندی  
                

  نمره5/0  آبخوری اتوماتیک مدور
                

  نمره5/0  آبخوری اتوماتیک نی پل
                

  نمره5/0  دانه خوری مسطح یا اولیِه
                

  نمره5/0  دانه خوری بشکه ای دستی
                

  نمره5/0  دانه خوری ناودانی دستی
                

  نمره1  تاج
                

  ریش
                 نمره1

  درتشخیص نژاد ها اهمیت دارد
                 نمره1

  نمره1  پرهای بزرگ یا شاه پر ها 
                

  پرهای کوچک یا پوش پر
                 نمره1

  پرهای سوزنی شکل 
                 مرهن1



                  نمره1  مادر مصنوعی 

  منبع حرارتی 
                 نمره1

  سرپوش فلزی چترمانند
                 نمره1

  نمره1  دز واکسن را از روی بروشور تشخیص دهد
                

  مقدار آب مقطر را محاسبه کند
                 نمره1

  طریقه صحیح گرفتن جوجه دردست 
                 نمره1

اسب قطره چکان رادرست به دست بگیرد و از فاصله من
  یک قطره در چشم جوجه بچکاند 

              نمره1
    

                  نمره1  باقیمانده واکسن را به طریق صحیح معدوم نماید

به برق دستگاه نوک چین را روی میز قرار داده و آنرا 
  وصل کند تا تیغه قرمز شود

  نمره1
            

    

اده کرده و بحالت مخصوص در دست مرغ یا جوجه را آم
  بگیرد 

  نمره1
            

    

دهان مرغ را باز کرده و نوک باالئی را در روی تیغ نوک 
داده چین قرار داده و اندازه کافی را مورد بازرسی قرار 

  و شروع به نوک چینی نماید

             نمره1
    

  نوک را درست خون بندی نماید 
                 نمره1

  نمره1  تاق محاسبه کند فضای کامل داخل ا
                



بستن و مسدود کردن تمام روزنه ها و شکاف ها درب و 
  پنجره ها 

             نمره1
    

  کردن وسایل و ابزار مورد نیاز  فراهم کردن
                 نمره1

اتاق مذکور که حجم آن سه دروسطمناسب  گذاشتن ظرف
  برابر حجم موادباشد 

  نمره1
            

    

  ان مورد نیاز پرمنگنات وزن کردن میز
                 نمره1

  نمره1  میزان مورد نیاز فرمالین  وزن کردن 
                

   استفاده از ماسک 
                 نمره1

  اوالً ریختن پرمنگنات داخل ظرف 
                 نمره1

دوماً ریختن فرمالین روی پرمنگنات ،آمدن بیرون فوری 
  و درب را ببندد

             نمره1
    

                  30  جمع کل
  
  

 خانوادگی و مهر و امضاء رئیس حوزه نام و نام                          و امضاء     2خانوادگی آزمونگر نام و نام                           و امضاء     1خانوادگی آزمونگر نام و نام
 

  
  
  
  



  
   1390ند ای مرحله استانی اسف جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه

  )صفحه3( تشریح وفیزیولوژی :کارگاه                  3:  کارعملی شماره            اموردامی:  رشته 

شماره               عوامل امتیازآور
  منتخب بارم

              
  

                  نمره 5/0  استخوان های دراز را نشان دهد 

                  نمره 5/0  ست هاآناستخوان های دراز طولشان بیشتر از عرض و ضخامت 

                  نمره 5/0  استخوان های کوتاه را نشان دهد

                  نمره 5/0  ی هستند که طول و عرض و ضخامت آنها یکسان می باشدیاستخوانها

                  نمره 5/0  استخوان های پهن را نشان دهد 

                  نمره 5/0  شان می باشد ضخامت آنها کمتر از طول و عرض که  ندی هستن هایاستخوا

                  نمره 5/0  استخوان های نامنظم را نشان دهد 

                  نمره 5/0  ند و  شکل منظمی ندارندای باال قرار نمی گیرههیچ یک از گروهدر ،این استخوان ها

است که  یک پمپ ماهیچه ایو عبارت از  عضو اصلی دستگاه گردش خونتعریف قلب 

  قرار دارد) پریکارد( هیک پرده دو الیه بنام آبشام در و حفره قفسه سینهدر 

                نمره 1
  

                  نمره 5/0  پریکارد  نشان دادن 

                  نمره 5/0  دهلیز چپ و راست  –نشان دادن بخش دهلیزی 



                  نمره 5/0  بطن چپ و راست  -نشان دادن بخش بطنی

                  نمره 5/0  نشان دادن آئورت 

                  نمره 5/0  ن سرخرگ ششینشان داد

                  نمره 5/0  نشان دادن سیاهرگ ششی 

                  نمره 5/0  نشان دادن طناب های وتری 

                  نمره 5/0  نشان دادن دریچه دو لتی و سه لتی 

                  نمره 1  و کلیتوریس و توضیحات کامل آنها ) فرج(نشان دادن 

                  نمره 1  توضیحات کلی در مورد آن  و) واژن(نشان دادن مهبل عقبی 

                  نمره 1  و توضیحات کلی در مورد آن) گردن رحم(نشان دادن مهبل جلویی 

                  نمره 1  با توضیحات کامل ) جسم رحم(نشان دادن 

                  نمره 1  نشان دادن شاخ های رحم و کار آنها با توضیحات کامل 

                  نمره 5/0  کلیه گاو 

                  نمره 5/0  کلیه گوسفند 

                  نمره 5/0  ناف کلیه 

                  نمره 5/0  میزنای

                  نمره 5/0  مری



                  نمره 5/0  چینه د ان

                  نمره 5/0  پیش معده

                  نمره 5/0  سنگدان

                  نمره 5/0  پانکراس

                  نمره 5/0  کیسه صفرا

                  نمره 5/0  رروده های کو

                  نمره 5/0  کلوآک

                  20  جمع کل

  

  
 خانوادگی و مهر و امضاء رئیس حوزه نام و نام                  و امضاء             2خانوادگی آزمونگر نام و نام                               و امضاء     1خانوادگی آزمونگر نام و نام

  
 


