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 نام خدابه 

 ٔیىزٚة ؽٙبعی ٔٛاد ؿذایی

 حذت وذاْ ثبوتزی ثب رؽذ در حزارت ٞبی یخچبِی ثیؾتز ٔی ؽٛد؟ -1

   ة( اضزیطیب وّی  اِف( استبفیّٛوٛوٛس اٚرئٛس

 د( وّستزیذیْٛ پز فزیٙدٙس   ج( ِیستزیب ٔٛ٘ٛسیتٛص٘ش

 وذاْ ثبوتزی ٔٛاد ؿذایی اعتفبدٜ ٔی ؽٛد؟خٟت تبییذ تؾخیـ  (Nagler test)آسٔبیؼ ٘بٌّز  -2

 ة( ثبسیّٛس سزئٛس   اِف( وّستزیذیْٛ پزفزیٙدٙس

 د( ضیٍال دیسب٘تزی   ج( ِیستزیب ٔٛ٘ٛسیتٛص٘ش

 ثٛتِٛیغٓ ٘ٛساداٖ ثٝ چٝ ؽىّی ایدبد ٔی ؽٛد؟ -3

 اِف( ٔصزف ٔٛاد غذای آِٛدٜ ثٝ سٓ ثبوتزی

 ذٖة( رضذ ٔیىزٚارٌب٘یسٓ در رٚدٜ ٚ تِٛیذ تٛوسیٗ در ث

 ج( ٔصزف ٔٛاد غذایی آِٛدٜ ثٝ فزْ رٚیطی ثبوتزی

 د( ٔصزف ٔٛاد غذایی آِٛدٜ ثٝ فزْ رٚیطی حبٚی سٓ ثبوتزی

 در فزآیٙذ تخٕیز ثبًِٙ ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ؿبِت، وذاْ یه اس ٌشیٙٝ ٞبی سیز اعت؟ -4

 ة( سبوبرٚٔبیسس سزٚیشیٝ  اِف( سبوبرٚٔبیسس ثیس پٛرسس

 ٚٔبیسس سیتزی ٔذیىبد( سبوبر   ج( سبوبرٚٔبیسس رٚوسبی

 دٚرٜ وٕٖٛ وذاْ یه اس ػٛأُ ثیٕبری ٞبی ٘بؽی اس ؿذا ثیؾتز اس ثمیٝ اعت؟ -5

 ة( آ٘تبٔجب ٞیستِٛیتیىب   اِف( ٚیزٚس ٞبی رٚدٜ ای

 د( استزپتٛوٛوٛس فبسیْٛ    ج( تٙیب سبخیٙبتب

 در ٔغٕٛٔیت ؿذایی عٍٛاتزا، وذاْ یه اس خّجه ٞبی سیز دخیُ اعت؟ -6

 ة( الیًٙ ثبیب ٔبخٛسىٛال   تیٙالاِف( ٌٛیٙبالوس وب

 د( خّجه ٞبی سجش آثی   ج( ٌٛیٙبالوس تبٔبریٛسیس

 ِٛتئٛعىٛیٗ تٛعظ وذاْ یه اس ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٞبی سیز تِٛیذ ٔی ؽٛد؟ -7

 ة( آسپزصیّٛس پبراسیتیىٛس   اِف( آسپزصیّٛس اوزاسئٛس

 د( پٙی سیّیْٛ ٚرٚوٛسْٚ   ج( پٙی سیّیْٛ ایسّٙذیىْٛ

ْ یه اس آ٘تی ثیٛتیه ٞبی سیز در ٔبٞی، ٔٛثزتزیٗ رٚػ ثبسدار٘ذٌی رؽذ تیٕبر عغحی وذا -8

 ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٞب اعت؟

 د( سٛثتیّیٗ  ج( استزپتٛٔبیسیٗ  ة( وّزتتزاسبیىّیٗ  اِف( پٙی سیّیٗ

حذاوثز خٕؼیت ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٞب در سٔبٖ پیذایؼ ثٛی ٘بٔغجٛع ٘بؽی اس فغبد در وذاْ یه اس ٔٛاد  -9

 ذ؟ؿذای سیز ٔی ثبؽ

 د( سٛسیس فزا٘ىفٛرتز  ج( ٌٛضت ٌبٚ  ة( تخٓ ٔزؽ  اِف( ٌٛضت ٔزؽ

ػبُٔ ٔتٛرْ ؽذٖ ٔبوبرٚ٘ی در ؽزایظ ٍٟ٘ذاری رعٛثت ثبال، وذاْ یه اس ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٞبی سیز   -10

 اعت؟

 ة( سٛدٚٔٛ٘بس فّٛرسٙس    اِف( ا٘تزٚثبوتز وّٛآسٝ

 د( وب٘ذیذا آِجیىب٘س    ج( ا٘ذٚٔیىٛپسیس فیجزِٚیٍزا
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ثبسدار٘ذٜ رؽذ ٔیىزٚة اؽزیؾیبوّی)ای والی( در اثز ٔٛاخٟٝ ثب ػقبرٜ پیبس، وذاْ یه اس ٔٛارد  ػبُٔ -11

 اعت؟

 د( ثٛتیُ تیٛسیٛ٘بت  ج( آِیسیٗ  ة( آوزِٚیٗ  اِف( سیٙبَٔٛ

خٟت وؾتٗ اعپٛرٞبی ثبعیّٛط عٛثتیّیظ، وذاْ یه اس   °ٔذت سٔبٖ السْ ثز حغت دلیمٝ در دٔبی  -12

 ٔٛادر سیز اعت؟

 25د(    18ج(    16ة(    11اِف( 

ریغه آِٛدٌی وذاْ یه اس ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٞبی سیز اس ٞز یه اس ٔٙبثغ آة، خب٘ٛراٖ ٚ ا٘غبٖ یىغبٖ  -13

 اعت؟

 د( یزسیٙیب  ج( استبفیّٛوٛوٛس  ة( وٕپیّٛثبوتز  اِف( سیتزیب

 وذاْ یه اس ٌٛ٘ٝ ٞبی الوتٛثبعیّٛط ثبػث فغبد ٌبسدار پٙیز عٛئیغی ٔی ؽٛد؟ -14

 د( پبستٛریب٘ٛس  ج( فزٔٙتْٛ  ة( اسیذٚفیّٛس  یساِف( ثزٚ

 ثیؾتزیٗ ٚ وٕتزیٗ ٘ٛع آ٘تزٚتٛوغیٗ اعتبفیّٛوٛوٛط اٚرئٛط، وذاْ یه اس ٔٛارد سیز اعت؟ -15

 Dٚ وٕتزیٗ  Cة( ثیطتزیٗ     Bٚ وٕتزیٗ  Aاِف( ثیطتزیٗ 

 Cٚ وٕتزیٗ  Bد( ثیطتزیٗ     Dٚ وٕتزیٗ  Aج( ثیطتزیٗ 

 وذاْ ثبوتزی، إٞیت ٚیضٜ ای دارد؟ 0:3، 0:8، 0:9عزٚتیپ ٞبی   -16

 د( ِیستزیب  ج( ثزٚسال  ة( یزسیٙیب  اِف( سبِٕٛ٘ال

 وذاْ یه اس پبتٛتبیپ ٞبی اؽزیؾیبوّی خبفیت چغجٙذٌی سیبدی دارد؟  -17

 د( ا٘تزٚپبتٛص٘یه  ج( ا٘تزٚاٌزٌٚیتیٛ  ة( ا٘تزٕٚٞٛراصیه  اِف( ا٘تزٚایٙٛیشیٛ

 ثٝ وبر ٔی رٚد؟ٚاوٙؼ وب٘بٌبٚا خٟت تؾخیـ وذاْ ثبوتزی  -18

 ة( آئزٚٔٛ٘بس ٞیذرٚفیال    اِف( ٚیجزیٛ پبرإِٞٛیتیىٛس

 د( یزسیٙیب سٛدٚتٛثز وّٛسیس    ج( ِیستزیب ٔٛ٘ٛسیتٛص٘ش

 وذاْ ٌزٜٚ اس ٔٛاد ؿذایی ٔزتجظ ثب ٔغٕٛٔیت ٞبی ؿذایی، ٘بؽی اس ثبعیّٛط اعت؟ -19

 ٛا٘ٝ سدٜ، ثز٘ح پختٝة( غالت، ٘طبستٝ، سیت سٔیٙی خ   اِف( ٌٛضت لزٔش، ٌٛضت سفیذ، ٔبٞی

 د( ٔبٞی دٚدی، سٛسیس، وبِجبس  ج( وٙسزٚ فبرذ، وٙسزٚ سجشیدبت، وٙسزٚ ٔبٞی

 رً٘ آثی در ٌٛؽت، تٛعظ وذاْ ثبوتزی ایدبد ٔی ؽٛد؟ -20

 ة( سزاضیب ٔبرسیٙٙس    اِف( فالٚٚثبوتزیْٛ ِیٛیذیْٛ

 د( پزٚتئٛس دٍِٚبرثس    ج( سٛدٚٔٛ٘بس سیٙطیب٘ب
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 بوتزی ِیغتزیب ٔٙٛعیتٛصٖ فحیح اعت؟وذاْ ٌشیٙٝ در ٔٛرد ث  -21

 % ٕ٘ه، سجت ٟٔبر ضذٖ آٖ ٔی ضٛد.2اِف( تٕبْ ٌٛ٘ٝ ٞبی ایٗ ثبوتزی ثٝ ٕ٘ه، حسبس است ٚ غّظت ثبالی 

 درخٝ سب٘تی ٌزاد رضذ ٔی وٙذ. 42تب  1ة( ثزخی اس ٌٛ٘ٝ ٞبی ایٗ ثبوتزی در دأٙٝ حزارتی ٚسیغ ثیٗ 

 لبدر ثٝ رضذ ٞستٙذ. 4سیز  pHج( تٕبْ ٌٛ٘ٝ ٞبی ایٗ ثبوتزی در 

 د( ثزخی اس ٌٛ٘ٝ ٞبی ایٗ ثبوتزی در ٔحیظ وطت ٔه وبٍ٘ی آٌبر رضذ ٕ٘ی وٙٙذ.

 إٞیت ا٘تزٚثبوتز عبوبساوی در وذاْ یه اس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ؿذایی ثیؾتز اعت؟ -22

 د( ضیز خطه  ج( تخٓ ٔزؽ  ة( اسفٙبج  اِف( ثبداْ وٛٞی

 دریبیی در ارتجبط ٔی ثبؽٙذ؟ وذاْ ثبوتزی تٕبْ ٌٛ٘ٝ ٞبی آٖ ثب سیغتٍبٜ آثی ٚ  -23

 د( پزٚتئٛس  ج( سٛدٚٔٛ٘بس  ة( ضٛا٘ال  اِف( سزاضیب

ثبعیّٛط، پب٘ی ثبعیّٛط، وّغتزیذیْٛ، صئٛثبعیِٛظ خشٚ وذاْ ثبوتزی ٞبی ٟٔٓ در ٔٛاد  خٙظ ٞبی -24

 ؿذایی ٔی ثبؽٙذ؟

 د( سبوزٚتزٚف  ج( سبوزٚفیُ  ة( ٔشٚفیُ  اِف( تزٔٛفیُ

 فحیح اعت؟ VBNCٌب٘یغٓ ٞبی س٘ذٜ ِٚی ؿیزلبثُ وؾت در ٔٛرد ٔیىزٚار وذاْ ٌشیٙٝ -25

 در ٔحیظ ٞبی وطت غیزا٘تخبثی فبلذ ٔٛاد ثبسدار٘ذٜ رضذ، تزٔیٓ ٚ وطت ٕ٘ی ضٛ٘ذ. VBNCاِف( سَّٛ ثبوتزی ٞبی 

 در ٔحیظ ٞبی وطت ا٘تخبثی ٚ افتزالی، تزٔیٓ ٚ وطت ٔی ضٛ٘ذ. VBNCة( سَّٛ ثبوتزی ٞبی 

 یظ ٞبی وطت خبٔذ حبٚی ٔٛاد غٙی وٙٙذٜ ثزای رضذ، تزٔیٓ ٚ وطت ٔی ضٛ٘ذ.در ٔح VBNCج( سَّٛ ثبوتزی ٞبی 

 در ٔحیظ ٞبی وطت افتزالی ٔبیغ حبٚی ٔٛاد ثبسدار٘ذٜ رضذ، تزٔیٓ ٚ وطت ٔی ضٛ٘ذ. VBNCد( سَّٛ ثبوتزی ٞبی 

ٕ٘ی وذاْ ٌشیٙٝ در راثغٝ ثب ؽبخـ ٞبی ٔیىزٚثی ثزای ارسیبثی ایٕٙی ٚ ثٟذاؽت ٔٛاد ؿذایی فحیح   -26

 بؽذ؟ث

 اِف( ثٝ راحتی ٚ ثٝ سزػت لبثُ تطخیص ثبضٙذ.

 ة( دارای سبثمٝ ارتجبط ثبثت ثب ػبُٔ ثیٕبری سا ٔٛرد٘ظز ثبضذ.

 ج( ٕٞیص در صٛرت حضٛر ػبُٔ ثیٕبری سا ٔزثٛط ٞٓ خٛا٘ی داضتٝ ثبضذ

 ثبضذد( ٘یبسٞبی رضذی ثب سزػت رضذ آٖ، ٔؼبدَ یب وٕتز اس ٘یبسٞبی رضذ یب سزػت رضذ ػبُٔ ثیٕبری سا 

دِیُ ارخحیت ثیفیذٚثبوتزیْٛ ٞب ٘غجت ثٝ اؽزیؾیبوّی ثٝ ػٙٛاٖ ؽبخـ آِٛدٌی ٔذفٛػی ا٘غبٖ، وذاْ  -27

 ٌشیٙٝ ٔی ثبؽذ؟

 اِف( ٔیشاٖ ثیفیذٚثبوتزیْٛ، در ٞز ٌزْ اس ٔذفٛع ا٘سبٖ ثیطتز است.

 ة( رٚش وطت سبدٜ تز ٚ راحت تز است

 ج( سٔبٖ وٕتزی خٟت ضٙبسبیی السْ است

 ثیفیذٚثبوتزیْٛ وٕتز است د( ٘یبسٞبی غذایی

 ثیٕبری سایی وذاْ ٌشیٙٝ ٔزثٛط ثٝ تِٛیذ یه ِٕٞٛیشیٗ ٔغتمیٓ ٕٞٛدیٕز ٚ ٔمبْٚ ثٝ ٌزٔب ٔی ثبؽذ؟ -28

 ة( یزسیٙیب ا٘تزٚوٛویتیىب     اِف( سبِٕٛ٘ال ا٘تزیىب

 د( ٚیجزیٛ پبرإِٞٛیتیىٛس      ج( ٚیجزیٛ وّزا

 یٍز ثبوتزی ٞبی ٌزْ ٔثجت ثیٕبری سا چیغت؟ٟٕٔتزیٗ تفبٚت ثبوتزی ِیغتزیب ٔٛ٘ٛعیتٛص٘ش ثب د -29

 اِف( ػبُٔ ثیٕبری سای ثب وطٙذٌی ثبال است.

 ة( ػبُٔ ثیٕبری سای ثزٖٚ سِّٛی است.
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 ج( ػبُٔ ثیٕبری سای درٖٚ سِّٛی است

 د( ػبُٔ ثیٕبری سا در ٔٛاد غذایی ثب ٔٙطب ٌیبٞی ٚ حیٛا٘ی است

 ْ ٘ٛع ا٘تزٚتٛوغیٗ ثبوتزی ٔی ثبؽذ؟اوثز ٔغٕٛٔیت ٞبی ؿذایی اعتبفیّٛوٛوی ٘بؽی اس وذا -30

 Dد( ا٘تزٚتٛوسیٗ   Cج( ا٘تزٚتٛوسیٗ   Aة( ا٘تزٚتٛوسیٗ  Bاِف( ا٘تزٚتٛوسیٗ 

 

 افَٛ ٍٟ٘ذاری ٔٛاد ؿذایی

 افشایؼ رعٛثت دا٘ٝ ٞبی ٌٙذْ ثؼذ ار ثزداؽت، عجت افشایؼ وذاْ آ٘شیٓ ٔی ٌزدد؟ -31

 سد( پىتیٙب  ج( سّٛالس  آٔیالس –ة( آِفب   اِف( فسفبتبس

در لٛعی وٙغزٚ ٔیٜٛ ٞبیی وٝ ٘یبسٔٙذ حفبظت در ٔمبثُ ٕ٘ه ٞبی فّشی ٞغتٙذ، اس وذاْ الن اعتفبدٜ  -32

 ٔی ؽٛد؟

 د( اِئٛرسیٗ تغییز یبفتٝ   ج( فّٙی  ة( اِئٛرسیٗ  اِف( اپٖٛ ٞب

 درخٝ حزارت ٔٙبعت ثزای فؼبِیت اوثز آ٘شیٓ ٞبی ؿذایی ٔؼَٕٛ، وذاْ ٔی ثبؽٙذ؟ -33

 40-50  °د(   35-40  °ج(   15-30  °ة(   10-20  °اِف( 

در یه تُٛ٘ عزد وٙٙذٜ ثب ؽزایظ اعتب٘ذارد، در عَٛ عزد وزدٖ، ٔؼٕٛالً چٝ ٔمذار اس رعٛثت الؽٝ اس  -34

 دعت ٔی رٚد؟

 درصذ 10د(   درصذ 7ج(   درصذ 5ة(   درصذ 2اِف( 

 پبیذاری حزارتی وذاْ یه اس آ٘تی اوغیذاٖ ٞبی سیز ثبالتز ٔی ثبؽذ؟  -35

 Galatد(   TBHQج(   BHAة(   BHTاِف( 

 وذاْ یه اس ٌشیٙٝ ٞبی سیز در ٔٛرد اثز ٘ٛر ثز ٍٟ٘ذاری ٔٛاد ؿذایی فحیح اعت؟  -36

 اِف( سجت ٘بثٛدی تٕبْ ٚیتبٔیٗ ٞبی ٔٛخٛد در ٔبدٜ غذایی ٔی ضٛد

 ة( سجت ٘بثٛدی تٕبْ اخشای رٍ٘ی، ٔٛخٛد در ٔبدٜ غذایی ٔی ضٛد

 زی در ٔبدٜ غذایی ایدبد ٔی ضٛدج( در عَٛ ٔٛج وٛتبٜ تز، اثز سٛء ثیطت

 د( تٕبْ عَٛ ٔٛج ٞبی ٘ٛر، دارای اثزات تخزیجی یىسبٖ در ٔٛاد غذایی ٞستٙذ

 وذاْ یه اس تزویجبت سیز خشٚ ػٛأُ ضذ وّٛخٝ ؽذٖ ٔی ثبؽذ؟  -37

 ة( پزٚپّیٗ ٌّیىَٛ    اِف( سیّیىبت وّسیٓ

 د( پّی ٚیٙیُ پیزِٚیذٖ    ج( استزٞبی پّی ٌّیسزَٚ

، وذاْ ٌشیٙٝ فحیح (HHP)ٔبٖ ٔب٘ذٌبری ٔٛاد ؿذایی ثٝ رٚػ فؾبر ٞیذرٚعتبتیه ثبال در افشایؼ س  -38

 اعت؟

 ، عؼٓ ٔبدٜ غذایی ثٝ دِیُ حفظ پیٛ٘ذٞبی وٛٚاالٖ تغییز ٕ٘ی وٙذ.HHPاِف( در وبرثزد 

 ، عؼٓ ٔبدٜ غذایی ثٝ دِیُ ضىست پیٛ٘ذٞبی ٞیذرٚص٘ی تغییز ٔی وٙذ.HHPة( در وبرثزد 

 ٍٔبپبسىبَ، پزٚتئیٗ ٞب د٘بتٛرٜ ٕ٘ی ضٛ٘ذ. 400-600ج( در فطبر ثیٗ 

 ٍٔبپبسىبَ، آ٘شیٓ ٞبی اوسیذاتیٛ ٔیٜٛ ٞب ثٝ سزػت غیزفؼبَ ٔی ضٛ٘ذ. 400-600د( در فطبر ثیٗ 

در افشایؼ سٔبٖ ٍٟ٘ذاری ٔٛاد ؿذایی، وذاْ ٌشیٙٝ  (PEE)در خقٛؿ وبرثزد ٔیذاٖ اِىتزیىی پبِغی   -39

 فحیح اعت؟

 حسبس تز اس ٌزْ ٔٙفی ٞب ٞستٙذ. PEEثٝ اثز اِف( ثبوتزی ٞبی ٌزْ ٔثجت 
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 حسبس تز اس فبس سىٖٛ ٞستٙذ. PEEة( سَّٛ ٞبی ثبوتزیبیی در فبس ٍِبریتٕی رضذ ثز اثز 

 سَّٛ است. DNAثٝ دِیُ اثز ثز  PEEج( ٔزي سَّٛ ٞبی ثبوتزیبیی ثز اثز 

 ستٙذ.، سَّٛ ٞبی ثبوتزیبثی آسیت دیذٜ لبدر ثٝ رضذ ٔدذد PEEٞد( پس اس لغغ اثز 

 در وذاْ یه اس خؾه وٗ ٞبی سیز، وٕتزیٗ افت ویفیت در تٛت فزٍ٘ی ٚخٛد دارد؟ -40

 Tunnel dryerة(     Prcc, dryerاِف( 

 Belt dryerد(     Cabinet dryerج( 

 وذاْ یه اس خؾه وٗ ٞبی سیز ثٝ ػٙٛاٖ خؾه وٗ تىٕیّی اعتفبدٜ ٔی ؽٛد؟  -41

 د( خطه وٗ وٛرٜ ای وبثیٙی ج( خطه وٗ ة( خطه وٗ تّٛ٘ی اِف( خطه وٗ ٘ٛاری

 ثیؾتز اعت؟ pH;5/2-4اثز ضذٔیىزٚثی وذاْ یه اس ٍٟ٘ذار٘ذٜ ٞبی سیز در دأٙٝ   -42

 د( اسیذ پزٚپیٛ٘یه  ج( اسیذ استیه  ة( اسیذ سٛرثیه  اِف( اسیذ ثٙشٚئیه

 ؽبخـ فحت ػُٕ ثال٘چیًٙ عیز ٚ عجشی ٞب، وذاْ آ٘شیٓ ٞب ٞغتٙذ؟ -43

 ِیپٛوسی ص٘بس ٚ پّی ٌبالوتٛرٚ٘یذاسة(     اِف( وبتبالس ٚ پزاوسیذاس

 د( وبتبالس ٚ پّی فُٙ اوسیذاس   ج( پّی فُٙ اوسیذاس ٚ ِیپٛاوسی ص٘بس

 ٔٙبعت تزیٗ رٚػ ا٘دٕبد ٘خٛد عجش، وذاْ اعت؟  -44

 Immersion freezingة(     Sill air freezingاِف( 

 Air blast freezingد(    Fluidized bed freezingج( 

 ستىِٙٛٛصی ٞبی ؿؾبیی فمظ اس ػجٛر ِٔٛىَٛ ٞبی ثغیبر ثشري خٌّٛیزی ٔی ٌزدد؟در وذاْ ٔٛرد ا  -45

 د( اسٕش ٔؼىٛس  ج( ٔیىزٚفیّتزاسیٖٛ ة( اِٚتزا فیّیتزاسیٖٛ  اِف( ٞیپٛفیّتزاسیٖٛ

 دی اوغیذ ٌٌٛزد در وذاْ ؽزایظ ثٟتزیٗ فؼبِیت ضذٔیىزٚثی را دارد؟ -46

 یهد( ایشاٚاِىتز   ج( خٙثی  ة( اسیذی  اِف( لّیبیی

10)اٌز ٔبدٜ ؿذایی در ٞز لٛعی، یه ثیّیٖٛ   -47
12

ٔیىزٚارٌب٘یغٓ داؽتٝ ثبؽذ ثؼذ اس فزایٙذی ثٝ ٔمذار  (

D12  ......... ٝا٘تظبر ٔی رٚد و 

 اِف( در ٔیبٖ یه ثیّیٖٛ لٛعی، فمظ صذ لٛعی غیزاستزیُ ثبلی ٔب٘ذٜ ثبضذ

 ثبضذة( در ٔیبٖ یه ثیّیٖٛ لٛعی، فمظ دٜ لٛعی غیزاستزیُ ثبلی ٔب٘ذٜ 

 ج( در ٔیبٖ یه ثیّیٖٛ لٛعی، فمظ یه لٛعی غیزاستزیُ ثبلی ٔب٘ذٜ ثبضذ

 د( در ٔیبٖ یه ثیّیٖٛ لٛعی، ٞیر لٛعی غیزاستزیُ ثبلی ٕ٘ب٘ذٜ ثبضذ

 حذالُ درخٝ حزارت ٍٟ٘ذاری در خقٛؿ ٔٛس چمذر ٔی ثبؽذ؟ -48

 درخٝ سب٘تی ٌزاد 12-13ة(     درخٝ سب٘تی ٌزاد 2-3اِف( 

 درخٝ سب٘تی ٌزاد 4-8د(     ٌزاددرخٝ سب٘تی  7-10ج( 

 پبراپٗ ٞب ثیؾتز ثز رٚی وذاْ یه اس ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٞبی سیز ٔٛثز ٔی ثبؽٙذ؟  -49

 ة( ثبوتزی ٞبی ٌزْ ٔثجت    اِف( ثبوتزی ٞبی ٌزْ ٔٙفی

 د( اٍُ٘ ٞب     ج( لبرذ ٞب

 وبرثزد وذاْ تزویت ضذٔیىزٚة در پٙیزٞبی ػُٕ آٚردٜ ؽذٜ ٔٙبعت ٔی ثبؽذ؟  -50

 ة( ٘یسیٗ    ی تتزاسبسیىٙیٗاِف( اوس

 د( وّز تتزاسیىّیٗ     ج( ٘بتبٔبیسیٗ
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 تٟٙب اعیذ ؿیزآِی ٚاخذ وبرثزد ٌغتزدٜ در ٔٛاد ؿذایی، وذاْ ٔٛرد ٔی ثبؽذ؟ -51

 د( اسیذ تبرتبریه  ج( اسیذ فسفزیه  ة( اسیذ الوتیه  اِف( اسیذ سیتزیه

 وذاْ ٌشیٙٝ در ارتجبط ثب خؾه وزدٖ ا٘دٕبدی فحیح ٔی ثبؽذ؟  -52

 اِف( در ایٗ رٚش، د٘بتٛرٜ ضذٖ پزٚٚتئیٗ ٞب اتفبق ٔی افتذ

 ة( افت عؼٓ ٚ ػغز ٔٛاد غذایی اتفبق ٔی افتذ

 درصذ است 8ج( رعٛثت ثبلی ٔب٘ذٜ در ٔحصَٛ، حذٚد 

 د( ٔٛاد ٔٙدٕذ ضذٜ، ٔستؼذ فسبد اوسیذاتیٛ ٞستٙذ

 وذاْ یه اس ٔٛارد سیز در ٔٛرد خؾه وٗ ٞب فحیح اعت؟  -53

 ی ٚ سخت ضذٖ سغحی در خطه وٗ ٞبی تّٛ٘ی ٕٞسٛ ثٝ غیز ٕٞسٛ ثیطتز استاِف( احتٕبَ سٛختٍ

 ة( در خطه وٗ تّٛ٘ی غیزٕٞسٛ، پذیذٜ سخت ضذٖ سغحی اتفبق ٕ٘ی افتذ أب احتٕبَ سٛختٍی سغحی ٚخٛد دارد

 ج( در خطه وٗ تّٛ٘ی ٕٞسٛ ٘سجت ثٝ غیزٕٞسٛ ٔی تٛاٖ ٔحصِٛی ثب رعٛثت وٕتز ثٝ دست آٚرد

 تّٛ٘ی ٕٞسٛ، را٘ذٔبٖ خطه وزدٖ ثیطتز اس غیزٕٞسٛ است ِٚی احتٕبَ سخت ضذٖ سغحی ٚخٛد دارد د( در خطه وٗ ٞبی

 وذاْ ٌشیٙٝ در ارتجبط ثب فزایٙذٞبی تبثؼ دٞی فحیح ٔی ثبؽذ؟  -54

اِف( ٞذف در رادٚریشاسیٖٛ، افشایص ٔب٘ذٌبری ٔٛاد غذایی اس عزیك وبٞص تؼذاد وّی وپه ٞب، ٔخٕزٞب ٚ ثبوتزی ٞبی غیز 

 سا استاسپٛر

 ة( رادیسیذاسیٖٛ ٔؼبدَ استزیّیشاسیٖٛ تٛسظ اضؼٝ است

 ج( راداپزتیشاسیٖٛ ٔؼبدَ پبستٛریشاسیٖٛ تٛسظ اضؼٝ است

 د( ٞذف اس تبثص دٞی در راداپزتیشاسیٖٛ، ٘بثٛدی ٔیىزٚارٌب٘یسٓ ٞبی خغز٘بن اس ٘ظز ثٟذاضتی، ٘ظیز سبِٕٛ٘ال است.

 فحیح اعت؟ (Perigo Factor)وذاْ ٌشیٙٝ در ٔٛرد فبوتٛر پزیٍٛ   -55

اِف( در ٌٛضت ٞبی ػُٕ آٚری ضذٜ، اثز ٔتمبثُ ٘یتزیت ٚ ٕ٘ه عؼبْ سجت ٔی ضٛد اثز ثبسدار٘ذٌی در ثزاثز رضذ وّستزیذیْٛ ٞب 

 ثزاثز افشایص یبثذ. 10

ذیْٛ ٞب ة( در ٌٛضت ٞبی ػُٕ آٚری ضذٜ، اثز ٔتمبثُ ٘یتزیت ٚ پّی فسفبت سجت ٔی ضٛد اثز ثبسدار٘ذٌی در ثزاثز رضذ وّستزی

 ثزاثز افشایص یبثذ. 10

ثزاثز  10ج( در اثز حزارت دادٖ ثٝ ٔبدٜ غذایی لجُ اس اضبفٝ وزدٖ ٘یتزیت، اثز ثبسدار٘ذٌی آٖ در ثزاثز رضذ وّستزیذیْٛ ٞب 

 افشایص ٔی یبثذ.

 ثزاثز افشایص ٔی یبثذ. 10د( در اثز حزارت دادٖ ثٝ ٔبدٜ غذایی حبٚی ٘یتزیت، اثز ثبسدار٘ذٌی آٖ در ثزاثز ضذ وّستزیذیْٛ ٞب 
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 وذاْ یه اس تزویجبت دٚد، ٘مؼ آ٘تی اوغیذا٘ی دار٘ذ؟ -56

 د( اسیذ استیه  ج( ٞیذرٚوزثٗ آرٚٔبتیه  ة( فُٙ اِف( آِذٞیذ فزٔیه

، وذاْ یه اس ػٛأُ سیز، ٔٛخت ایدبد اعیذ «ٌبری»در عی فزآیٙذ تخٕیز در تِٛیذ ٔبدٜ ؿذایی   -57

 ٞیذرٚعیب٘یه ٔی ؽٛد؟

 د( ٌٛسیپَٛ  ج( ِیٙبٔبسا  ة( وٛریٙٝ ثبوتزیْٛ ٔبیٟٙٛت  اِف( ِیٙبٔبریٗ

 وذاْ تزویت در ٔمبثُ ٞز عٝ ٌزٜٚ ثبوتزی ٞب، وپه ٞب ٚ ٔخٕزٞب فؼبَ ٚ ٔٛثز ٞغتٙذ؟  -58

 د( دی اوسیذ ٌٌٛزد ٚ سِٛفیت ٞب  ج( اسیذٞبی ززة  ة( اسیذ پزٚپیٛ٘یه  اِف( اسیذ سٛرثیه

 ب٘یغٓ ٞب ثٝ چٝ فٛرت ٔی ثبؽذ؟تزتیت اعتفبدٜ ٔٛاد ؿذایی خٟت رؽذ ٔیىزٚارٌ -59

 اِف( اَٚ وزثٛٞیذرات ٞب، سپس ززثی ٞب ٚ ثؼذ اس آٖ پزٚتئیٗ ٞب

 ة( اَٚ ززثی ٞب، سپس پزٚتئیٗ ٞب ٚ ثؼذ اس آٖ وزثٛٞیذرات ٞب

 ج( اَٚ وزثٛٞیذرات ٞب، سپس پزٚتئیٗ ٞب ٚ ثؼذ اس آٖ ززثی ٞب

 ٞبد( اَٚ ززثی ٞب، سپس وزثٛٞیذرات ٞب ٚ ثؼذ اس آٖ پزٚتئیٗ 

 ٔیشاٖ فؼبِیت آثی وذاْ یه اس ٔٛاد ؿذایی سیز اس ثمیٝ وٕتز اعت؟ -60

 د( زیپس سیت سٔیٙی  ج( ٔبوبرٚ٘ی   ة( ػسُ   اِف( ٔزثب

 ؽیٕی ٔٛاد ؿذایی

 ثزای تؾخیـ وذاْ ٔبدٜ در ػغُ اعت؟ (Fiehe's test)« فی»آسٖٔٛ  -61

 ستبسد( دیب ٞیذرٚوسی ٔتیُ فٛرآِذئیذ -5ج(   ة( سبوبرٚس  اِف( لٙذ ایٙٛرت

 ثزای تؾخیـ وذاْ ٔبدٜ در خبٔٝ ا٘دبْ ٔی ٌیزد؟ (stokes)آسٔبیؼ اعتبوی  -62

 د( ززثی ٘جبتی   ج( ٘طبستٝ ة( ا٘ٛاع ٔٛاد لٛاْ دٞٙذٜ  اِف( صالتیٗ

 ثزای تؾخیـ ٚخٛد ٔٛاد ٘فتی در رٚؿٗ، وذاْ آسٖٔٛ ا٘دبْ ٔی ٌیزد؟ -63

 ٛ٘یة( تؼییٗ ٔمذار ٔٛاد غیزلبثُ صبث    اِف( تؼیییٗ ا٘ذیس صبثٛ٘ی

 د( تؼییٗ ػذد ا٘سیُ    ج( تؼییٗ ا٘ذیس یذی

ثیٗ رؽتٝ ٞبی خب٘جی اعیذٞبی آٔیٙٝ، وذاْ « ثتب»ثٟتزیٗ ٘ٛع اتقبَ در عبختٕبٖ ففحٝ ای چیٗ دار   -64

 اعت؟

 د( ثب٘ذٞبی دی سِٛفیذی ج( ثب٘ذٞبی اِىتزٚستبتیه  ة( ٞیذرٚص٘ی  اِف( ٞیذرٚفٛثیه

 دِیُ ػذْ د٘بتٛرٜ ؽذٖ صالتیٗ، وذاْ اعت؟  -65

 اِف( ػذْ ٚخٛد سیستیٗ ٚ سیستئیٗ ٚ ٔمذار ثبالی پزِٚیٗ ٚ ٞیذرٚوسی پزِٚیٗ

 ة( ٔمذار ثبالی پیٛ٘ذٞبی دی سِٛفیذ ٚ اسیذ آٔیٙٝ پزِٚیٗ ٚ ٞیذرٚوسی پزِٚیٗ

 ج( ٔمذار وٓ پیٛ٘ذٞبی دی سِٛفیذ ٚ اسیذٞبی آٔیٙٝ پزِٚیٗ ٚ ٞیذرٚوسی پزِٚیٗ

 ٟب در درٖٚ ِٔٛىَٛد( ٚخٛد ٌزٜٚ ٞبی ٞیذرٚفیُ اسیذٞبی آٔیٙٝ آ٘

 وذاْ ٌشیٙٝ در ٔٛرد رتزٌٚزاداعیٖٛ فحیح اعت؟ -66

 اِف( در رتزٌٚزاداسیٖٛ، ثیٗ ِٔٛىَٛ ٞبی آٔیّٛسی وٝ ثٝ ثیزٖٚ ٘طت وزدٜ ا٘ذ، پیٛ٘ذ ٞیذرٚص٘ی ثزلزار ٔی ضٛد.

 ة( در اثز رتزٌٚزاداسیٖٛ، اثز آ٘شیٓ ٞبی آٔیالسی ثز رٚی ٘طبستٝ وبٞص ٔی یبثذ

 یّٛپىتیٗ، فزایٙذ پیص رفتٝ ی ثیب٘ی است وٝ ثیٗ ِٔٛىَٛ ٞبی آٔیّٛپىتیٗ، پیٛ٘ذ ٞیذرٚص٘ی ثزلزار ٔی ضٛدج( رتزٌٚزاداسیٖٛ آٔ

 د( در اثز رتزٌٚزاداسیٖٛ، ٚیسىٛسیتٝ ٚ حالِیت ٘طبستٝ وبٞص ٔی یبثذ
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 در ؽیز حزارت دیذٜ، ؽبخـ ا٘دبْ چٝ ٚاوٙؾی اعت؟ Furosineٚخٛد  -67

 د( ٔیالرد  ج( اوسبیص ٚیتبٔیٗ ثیة( اوسیذاسیٖٛ زز اِف( وبرأیّیشاسیٖٛ

 چیغت؟ Furcellaranتزویت   -68

 اِف( پّیٕز لٙذی اس ٔٙطب ٔخٕز است

 ة( تزویت سٍٙیٗ رٍ٘ی وٝ اس وبرأّٝ ضذٖ سبوبرس ایدبد ٔی ضٛد

 ج( ٞیذرٚوّٛئیذ ثب ٔٙطب حّجه لزٔش

 د( تزویت فٛرا٘ی وٝ اس اوسبیص ٚیتبٔیٗ در حزارت ثبال تطىیُ ٔی ضٛد.

 آٔیٙٛاعیذٞبی سیز در ؽبخٝ خب٘جی، دارای ٌزٜٚ لغجی ٚ ؿیزثبردار ٞغتٙذ؟ وذاْ یه اس -69

 د( آال٘یٗ   ج( پزِٚیٗ   ة( سزیٗ  اِف( تزیپتٛفبٖ

 اعت؟ (Heme)عبختبر وذاْ ٚیتبٔیٗ ٔؾبثٝ رٍ٘ذا٘ٝ ٞٓ   -70

 B2د( ٚیتبٔیٗ   B6ج( ٚیتبٔیٗ   Cة( ٚیتبٔیٗ   B12اِف( ٚیتبٔیٗ 

 خؾه عجت ایدبد عؼٓ ٘بٔغّٛة ٔی ؽٛد؟ در ٔیٜٛ ٞبی SO2چٝ ٔیشا٘ی اس   -71

 ppm500د(   ppm100ج(   ppm200ة(   ppm300اِف( 

 آعتب٘ٝ ؽیزیٙی در وذاْ لٙذ وٕتز اعت؟  -72

 د( ٌبالوتٛس  ج( الوتٛس  ة( سبوبرس  اِف( ٌّٛوش

 اعت؟ Xantophyllsرً٘ سرد در وذاْ یه اس ٔٛاد ؿذایی، ٘بؽی اس ٌزٜٚ رً٘ ٞبی  -73

 د( ٔٛس  ج( سٛیب ٚ ٘خٛد  زؽة( تخٓ ٔ  اِف( ٔزوجبت

 فزاٚاٖ تزیٗ لٙذ در عجیؼت، وذاْ اعت؟  -74

 د( فزٚوتٛس   ج( ٔبِتٛس  ة( سبوبرس  اِف( تبٌبتٛس

 ٟٕٔتزیٗ ٔحقَٛ تدشیٝ پزاوغیذٞب، وذاْ اعت؟ -75

 د( اِىُ   ج( اسیذ   ة( وتٖٛ  اِف( آِذئیذ

 ٕ٘ی افتذ؟در وذاْ رٚؿٗ، ثزٌؾت عؼٓ اتفبق  -76

 د( وّشا   ( سٛیبج   ة( وتبٖ  اِف( ثذرن

 وذاْ اعیذ چزة، ؽبخـ رٚؿٗ وٙدذ اعت؟  -77

 د( پبِٕیتیه  ج( ِیِٙٛئیه  ة( آراضیذٚ٘یه  اِف( رسیِٙٛئیه

 ٔزثٛط ثٝ وذاْ اعیذ چزة اعت؟ 18:3 (W3) 3 –فزَٔٛ أٍب   -78

 د( آراضیذیه  ج( آراضیذٚ٘یه  ة( ِیِٙٛئیه  اِف( ِیِٙٛئیه

 َٛ ِجٙی دیذٜ ٔی ؽٛد؟در وذاْ ٔحق (sandiness)پذیذٜ ؽٙی ؽذٖ   -79

 د( خبٔٝ  ج( ضیز استزیُ  ة( ضیز خطه اِف( ضیز تغّیظ ضذٜ

 وذاْ ٚیتبٔیٗ در ؽزایظ فزآٚرری، ٔب٘ٙذ فؾبر ٚ دٔبی ٘غجتبً ثبال، پبیذاری ثبالتز دار٘ذ؟  -80

 Dد(    ج( تیبٔیٗ  ة( ریجٛفالٚیٗ   Kاِف( 

 ػّت ثذ رٍ٘ی عیبٜ در وٙغٛر ٔبرچٛثٝ عجش چیغت؟  -81

 ة( ایدبد وٕپّىس اسیذاٌشاِیه ثب آٞٗ   وٕپّىس آٞٗ ثب فالَٚٚ٘ٛ اِف( ایدبد

 د( ایدبد وٕپّىس لّغ ثب فالَٚٚ٘ٛ   ج( ایسبد وٕپّىس اسیذاٌشاِیه ثب لّغ
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 یىذیٍز٘ذ؟« اپی ٔز»وذاْ لٙذٞب   -82

 ة( فزٚوتٛس ٚ سٛرثٛس    اِف( ریجٛس ٚ ٌبالوتٛس

 د( تبِٛس ٚ تبٌبتٛس     ج( ٌّٛوش ٚ ٔب٘ٛس

 ز در فؼبَ وزدٖ ثؼضی آ٘شیٓ ٞبی ٌّیىِٛیتیه ٚ تٙفغی ٘مؼ دارد؟وذاْ ػٙق  -83

 د( ٔٙیشیٓ   ج( وّسیٓ  ة( پتبسیٓ  اِف( سذیٓ

 وذاْ ٌشیٙٝ، تؼزیف اعتز وزدٖ داخّی اعت؟ -84

 اِف( اس دست دادٖ ٌزٜٚ آسیت ٚ دریبفت ٌزٜٚ آسیُ خذیذ در داخُ یه ِٔٛىَٛ تزی ٌّیسزیذ

 ٌزٜٚ آسیُ خذیذ در ثیٗ ِٔٛىَٛ ٞبی تزی ٌّیسزیذ ٔختّفة( اس دست دادٖ ٌزٜٚ آسیُ ٚ دریبفت 

ج( اس دست دادٖ ٌزٜٚ آسیُ ٚ دریبفت ٌزٜٚ آسیُ خذیذ در داخُ یه ِٔٛىَٛ تزی ٌّیسزیذ یب ٔیبٖ ِٔٛىَٛ ٞبی تزی 

 ٌّیسزیذ ٔختّف

ِٔٛىَٛ تزی  د( اس دست دادٖ ٌزٜٚ آسیُ ٚ دریبفت ٌزٜٚ آسیُ خذیذ در داخُ یه ِٔٛىَٛ تزی ٌّیسزیذ یب ٔیبٖ یه

 ٌّیسزیذ

 وذاْ یه اس ٔٛاد سیز، پیؼ عبس ثزخی اس ٞٛرٖٔٛ ٞبی خٙغی ٚ اعیذٞبی ففزاٚی ٔی ثبؽذ؟  -85

 د( استیٍٕبستزَٚ  ج( ارٌٛستزَٚ  ة( وّستزَٚ  اِف( وّسیٓ

 وذاْ فٕؾ ؿذایی سیز را اس خشٜ ایزِٙذی اعتخزاج ٔی وٙٙذ؟  -86

 ٖد( صال  ج( ٌشا٘تبٖ  ة( وبراٌیٙبٖ  اِف( تزاوبٌب٘ت

 پزٚتئیٗ وذاْ ؿّٝ اس ٘ظز خٛاؿ تىِٙٛٛصی ؽجیٝ پزٚتئیٗ ٌٙذْ اعت؟  -87

 د( زبٚدار   ج( خٛ   ة( ارسٖ  اِف( سٛرٌْٚٛ

 ٔمذار آة را دارد؟ وٓ تزیٗوذاْ ٔبدٜ ؿذایی   -88

 د( ٔیٜٛ  ج( ٌٛضت   ة( ٔزثب  اِف( سجشی

 وذاْ ٌشیٙٝ در ٔٛرد خقٛفیبت ِغیتیٗ فحیح اعت؟ -89

 اس تزی ٌّیسزیذٞب ثب فسفبتیذیُ وِٛیٗ استاِف( ِسیتیٗ خبْ، ٔخّٛعی 

 ج( ثب ٞیذرِٚیش ِسیتیٗ خبِص، خبصیت أٛسیفبثزی آٖ را اس رٚغٗ در آة ثٝ آة در رٚغٗ تغییز پیذا ٔی وٙذ

 آٖ افشایص ٔی یبثذ HL-Bج( ثب ٞیذرِٚیش ِسیتیٗ خبِص، ضبخص 

 در ززثی وبرثزد داردد( ثخص ٔحَّٛ در اتبَ٘ٛ ِسیتیٗ ثزای پبیذار وزدٖ أِٛسیٖٛ ٞبی آة 

 ثزای تؾخیـ وذاْ رٚؿٗ اعتفبدٜ ٔی ؽٛد؟ (Renard)آسٔبیؼ ر٘برد  -90

 د( رٚغٗ وٙدذ  ج( رٚغٗ سیتٖٛ  ة( رٚغٗ پٙجٝ دا٘ٝ اِف( رٚغٗ ثبداْ سٔیٙی
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 وّیبت ثٟذاؽت ٚ ایٕٙی ٔٛاد ؿذایی

 ػبُٔ رً٘ لزٔش در فزآٚردٜ ٞبی حزارت دیذٜ، وذاْ اعت؟  -91

 د( ٔتٟٕٛ ٌّٛثیٗ  ج( ٘یتزٚس ٔیٌّٛٛثیٗ ة( ٘یتزٚس ٔیٛروزٔٛصٖ  اِف( ٔیٌّٛٛثیٗ

 ٔىب٘یغٓ ضذٔیىزٚثی ٍٟ٘ذار٘ذٌی اعیذ ثٙشٚئیه ٚ اعیذ عٛرثیه در ٔٛاد ؿذایی، وذاْ اعت؟  -92

 اِف( ٔب٘غ اس فسفزدار ضذٖ اوسیذاتیٛ در ٔیىزٚارٌب٘یسٓ ٔی ضٛ٘ذ.

 ٌب٘یسٓ ٔی ٌزد٘ذة( ٔٛخت ا٘تمبَ ثیطتز اِىتزٖٚ در ٔیىزٚار

 ج( ا٘تمبَ سذیٓ ٚ پتبسیٓ را در ٔیىزٚارٌب٘یسٓ ثیطتز ٔی وٙٙذ

 د( فؼبِیت آ٘شیٓ ِیپبس را در ٔیىزٚارٌب٘یسٓ افشایص ٔی دٞٙذ

 ٚ تجذیُ آٖ ثٝ وذاْ ٔبدٜ اعت؟ ATPایدبد ثٛ ٚ عؼٓ ٔؾخـ ٌٛؽت در اثز تدشیٝ  -93

 ٗد( ٔیٌّٛٛثی  ج( اٚٔٛسیٗ  ة( وبداٚریٗ  اِف( ٞیپٌٛشا٘تیٗ

در ثیٗ ٔٛاد ؿذایی، احتٕبَ آِٛدٌی ثٝ وذاْ ثبوتزی در ثز٘ح چّٛ خٛرؽت ٚ ا٘ٛاع پّٛٞب ثیؾتز ٚخٛد  -94

 دارد؟

 ة( ثبسیّٛس سزئٛس   اِف( استبفیّٛوٛوٛس اٚرئٛس

 د( ِیستزیب ٔٛ٘ٛسیتٛص٘ش    ج( وّستزیذیْٛ پزفزیٙدٙس

 درخٝ ٚ سٔبٖ پخت ثٛتِٛیْٙٛ در تِٛیذ وٙغزٚ، وذاْ اعت؟  -95

 1/121  °دلیمٝ در حزارت  25ة(    1/121 °دلیمٝ در حزارت  5/2اِف( 

 1/111 °دلیمٝ در حزارت  10د(    1/111 °دلیمٝ در حزارت  15ج( 

 ایدبد ِىٝ ٞبی عیبٜ رً٘ در تخٓ ٔزؽ در اثز آِٛدٌی ٚ رؽذ وذاْ ثبوتزی اعت؟ -96

 Proteusد(   Enterobacterج(  Lactobacillusة(   Serratiaاِف( 

وذاْ یه اس ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٞبی سیز در ٔبدٜ ؿذایی، ٔٛخت لزار ٌزفتٗ آٖ ٔبدٜ در دعتٝ ٔٛاد حضٛر   -97

 ؿذایی ثغیبر خغز٘بن ٔی ؽٛد؟

 ة( سبِٕٛ٘ال پبراتبیفی    اِف( سبِٕٛ٘ال تبیفی ٔٛریْٛ

 د( ثبسیّٛس سزئٛس    ج( اضزیطیبوّی ا٘تزٚپبتٛصٖ

 اس ثمیٝ ثیؾتز اعت؟ -18 °ؽزایظ ٍٟ٘ذاری در ٔذت سٔبٖ ٍٟ٘ذاری وذاْ یه اس ٔٛاد ؿذایی سیز در  -98

 د( ٌٛضت ززخ وزدٜ  ج( ٌٛضت ٔبٞی وٓ ززة  ة( ٌٛضت ٌبٚ  اِف( ٌٛضت ٔزؽ

 وذاْ یه اس ٌشیٙٝ ٞبی سیز، خشٚ رٚػ ٞبی ؽیٕیبیی ٍٟ٘ذاری اس ٔٛاد ؿذایی ٔحغٛة ٔی ٌزدد؟  -99

 اسیٖٛد( پبستٛریش  ج( خطه وزدٖ در ا٘دٕبد  ة( اضؼٝ ٌبٔب  اِف( دٚد دادٖ

 السْ ثزای رؽذ وذاْ یه اس ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٞبی سیز اس ثمیٝ وٕتز اعت؟ pHحذالُ  -100

 د( ثبسیّٛس سٛثتیّیس   ج( پزٚتئٛس  ة( آسپزصیّٛس اِف( سبوبرٚٔبیسس

 در وذاْ رٚػ ا٘ذاسٜ ٌیزی پزٚتئیٗ دٚ ثبر تیزاعیٖٛ السْ اعت؟ -101

 د( رٚش ثزاد فٛرد  ًج( رٚش خذة ر٘ ة( رٚش تتیزاسیٖٛ ثب فزُٔ  اِف( رٚش وّذاَ

 وذاْ یه اس تزویجبت ٔٛخٛد در تخٓ ٔزؽ، خبفیت ضذ ٔیىزٚثی ػّیٝ ٌزْ ٔثجت ٞب دارد؟ -102

 د( اٚٚآِجٛٔیٗ   ج( اٚٚٔٛوٛئیذ  ة( وٙبآِجٛٔیٗ  اِف( آٚیذیٗ

 وذاْ یه اس ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٞبی سیز ٔغئَٛ ایدبد رً٘ لزٔش در عفیذٜ تخٓ ٔزؽ اعت؟ -103

 د( استبفیّٛوٛوٛس   ج( آسیٙتٛثبوتز  بة( سزاضی  اِف( پشٚدٚٔٛ٘بس
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رٚػ ا٘تخبثی ثزای ا٘ذاسٜ ٌیزی رعٛثت در ا٘ٛاع آة ٘جبت، ؽىالت ٚ عجشیدبت خؾه، ٔزثٛط ثٝ  -104

 وذاْ ٌشیٙٝ ٔی ثبؽذ؟

 ة( دسیىالتٛر ثب خال  اِف( وٛرٜ اِىتزیىی ثب خال

 د( رٚش ٞبی ضیٕیبیی  ج( وٛرٜ ٔبدٖٚ لزٔش

ٔخبعزات ٔٛاد ؿذایی رادیٛاوتیٛ، وذاْ یه اس ٌشیٙٝ ٞبی سیز  ثٟتزیٗ رٚػ تٛفیٝ ؽذٜ ثزای وبٞؼ -105

 اعت؟

 د( وجبة وزدٖ ج( ا٘دٕبد وٛتبٜ ٔذت  ة( سزخ وزدٖ  اِف( پختٗ ٚ دٚر ریختٗ آة

ٔحُ تدٕغ اعتزا٘غیْٛ ٚ عشیٓ احتٕبِی ٔٛخٛد در ٔٛاد ؿذایی ثٝ تزتیت در وذاْ یه اس ا٘ذاْ ٞبی  -106

 ثذٖ اعت؟

 وّیٝ –ة( وجذ     ظٔبٞیسٝ ٔخغ –اِف( استخٛاٖ 

 ٔغش -د( پٛست      ٘خبع –ج( ٔبٞیسٝ صبف 

 ػبُٔ ثیٕبری ٔیٙبٔبتب، وذاْ یه اس ػٛأُ سیز اعت؟ -107

 د( رٚی   ج( خیٜٛ  ة( وبدٔیْٛ  اِف( سزة

 اعتزیٍٕبتٛوغیٗ تٛعظ وذاْ یه اس لبرذ ٞبی سیز تِٛیذ ٔی ؽٛد؟ -108

 ة( آسپزصیّٛس ٚردیىبتْٛ    اِف( آسپزصیّٛس ٘یذٚال٘س

 د( فٛساریْٛ ٔٛ٘یّیفٛرْ     فٛساریْٛ رٚسئْٛج( 

 خغز٘بن تزیٗ ٚ ؽذیذتزیٗ ػفٛ٘ت ؽیٍالیی، تٛعظ وذاْ یه اس ٌٛ٘ٝ ٞبی سیز ایدبد ٔی ؽٛد؟ -109

 د( سٛ٘ٝ ای  ج( دیسب٘تزیٝ  ة( ثٛیذی  اِف( فّىسٙزی

 ٔمبْٚ تزیٗ ٌٛ٘ٝ عبِٕٛ٘ال در حزارت ثبال، وذاْ یه اس ٔٛارد سیز اعت؟ -110

 د( تبیفی ٔٛریْٛ  ج( وّزاسٛئیس  سفتٙجزي ة(  اِف( ٞبیذِجزي

در ثبسرعی ثٟذاؽتی لجُ اس وؾتبر داْ در فٛرت تؾخیـ وذاْ یه اس ثیٕبری ٞبی سیز دعتٛر  -111

 ثٟذاؽتی ٔٙغ وؾتبر ٚ ٔؼذْٚ وزدٖ فبدر ٔی ؽٛد؟

 د( وّی ثبسیّٛس  ج( سیبٜ سخٓ  ة( ثزٚسّٛس   اِف( سُ

 بد ٌٛؽت تبسٜ ٚ ػُٕ آٚری ؽذٜ ٔحغٛة ٔی ؽٛد؟وذاْ یه اس ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٞبی سیز، ػبُٔ فغ -112

 د( الوتٛثبسیّٛس   ج( سزاضیب  ة( آسیٙتٛثبوتز  اِف( ٔٛراوسیال

 ػّت پذیذٜ فٛرتی ثٛدٖ ٚعظ فزآٚردٜ عٛعیظ، وذاْ اعت؟ -113

 ة( وٕجٛد ٔمذار ٌٛضت در فزٔٛالسیٖٛ ٚ ٘یتزیت ثیص اس حذ   اِف( پخت ٘بوبفی ٚ ٘یتزیت ثیص اس حذ

 د( ززثی ثیص اس حذ ٚ ٘یتزیت ٘بوبفی   ٘بس ٚ ٘یتزیت ٘بوبفیج( رضذ سٛدٔٛٔٛ

 وذاْ آ٘تی اوغیذاٖ ثیؾتز اس ثمیٝ در تِٛیذ عٛعیظ ٚ وبِجبط اعتفبدٜ ٔی ؽٛد؟ -114

 د( اسیذ پزٚپیٛ٘یه  ج( اسیذ سٛرثیه ة( اسیذ آسىٛرثیه  اِف( آِفبتٛوٛفزَٚ

 اعت؟ HACCP، ٔزثٛط ثٝ وذاْ افُ پبیٝ ریشی ا٘ذاسٜ ثبیغتٝ ثزای ٟٔبر یه ٔخبعزٜ ثبِمٜٛ ثٟذاؽتی -115

 د( پٙدٓ   ج( زٟبرْ   ة( سْٛ   اِف( دْٚ

 آِٛدٌی تٗ ٔبٞیبٖ ثٝ ثبوتزی ٞبی ِٔٛذ وذاْ آ٘شیٓ، ثبػث ایدبد ٞیغتبٔیٗ اس ٞیغتیذیٗ ٔی ٌزدد؟ -116

 د( وٛآٌٛالس  ج( دوزثٛوسیالس  ة( ٞیبِٛریٙذاس  اِف( فسفبتبس

 ٚردٜ ٞبی خبْ ٚ تبسٜ ٔبٞی ثٝ ا٘غبٖ ٔٙتمُ ٔی ؽٛد؟وذاْ یه اس اٍُ٘ ٞبی سیز در اثز ٔقزف فزآ -117
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 د( فبسیٛال  ج( سبروٛسیت  ة( سیتی سزي  اِف( آ٘یشاویس

در ٔیٍٛثبعز، ٔؼٕٛالً اس وذاْ ٔبدٜ اعتفبدٜ ٔی  (Black spot)ثٝ ٔٙظٛر خٌّٛیزی اس ثزٚس ِىٝ ٞبی عیبٜ  -118

 ؽٛد؟

 د( پزٚپیٛ٘بت وّسیٓ  ج( سیتزات سذیٓ ة( ٔتبثی سِٛفیت سذیٓ  اِف( ٘یتزات سذیٓ

 اعت؟ HACCPٔزثٛط ثٝ وذاْ افُ  CCPsپبیٝ ریشی ٔمزرات پبیؼ در  -119

 د( زٟبرْ   ج( سْٛ   ة( دْٚ   اِف( اَٚ

 وذاْ ػجبرت سیز فحیح اعت؟ -120

 اِف( ٔمبٚٔت حزارتی وّستزیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ ثیطتز اس وّستزیذیْٛ اسپٛرٚص٘ش است.

 تز اس وّستزیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ است.ة( ٔمبٚٔت حزارتی وّستزیذیْٛ اسپٛرٚص٘ش وٕ

 ج( ٔمبٚٔت حزارتی وّستزیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ وٕتز اس وّستزیذیْٛ اسپٛرٚص٘ش است.

 د( ٔمبٚٔت حزارتی وّستزیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ ٚ وّستزیذیْٛ اسپٛرٚص٘ش ثزاثز است.

 

 سثبٖ ػٕٛٔی
Part One: Vocabulary Questions 

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer. 

 

121- When the balance the immune system is ……….., the system may become our 

enemy rather than our friend. 

a) integrated  b) reinforced  c) maintained  d) disturbed 
122- One reason of difficulty in breathing is the ………. Of airways which hinders the 

smooth flow of oxygen. 

a) constriction  b) dilatation  c) expansion  d) inspection 
123- To relieve the pain, the doctor prescribed some drugs to ……… the tension in the 

patient's shoulder muscles. 

a) retain  b) resume  c) release  d) restore 
124- The assessment of pain ………… a consideration of the physical and psychological 

aspects of the individual. 

a) involves  b) dissolves  c) evolves  d) revolves 
125- Hospitals and health systems are nowadays under constant pressure to reduce 

costs while also improving quality and ……… a qualified workforce. 

a) containing  b) maintaining  c) remaining  d) restraining 
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126- A breathing-related sleep disorder is a disorder that …………. Sleep due to 

irregular breathing patterns. 

a) elevates  b) induces  c) disrupts  d) determines 
127- Physical activities are strongly recommended for their ………… effects on our 

health. 

a) suspicious  b) desirable  c) disastrous  d) bizarre 
128- Aspirin taken in high doses for long time can stomach ……….. and bleeding. 

a) stamina  b) repair  c) safely  d) ulcer 
129- Pneumonia symptoms become ……….. when there is a high concentration of 

pollutants in the air. 

a) contaminated b) constricted  c) exacerbated  d) devastated 
130- Despite his ………... efforts made during a year, he could not find a joh. 

a) intense  b) deficient  c) scarce  d) sluggish 
131- He suffered a serious injury that …………him to give up work. 

a) disappointed b) disintegrated c) obscured  d) obliged 

132- The dust in the air in this part of the country certainly ……… a threat to the 

resident's health and life. 

a) enacts  b) ceases  c) poses  d) harvests 
133- When a contaminated needle ………. A client's skin, germs might enter the body. 

a) immunize  b) disinfects  c) defends  d) pierces 
134- Sterile supplies have labels that indicate the date when sterilization 

period………… . 

a) subsides  b) reduces  c) expires  d) emerges 
135- The nurse inserted a needle in the patient's ………. Leg to examine the extent of 

paralysis. 

a) numb  b) calm  c) sound  d) robust 
136- Due to the poor medical services of this hospital, the physician advised the 

patient's parents to ……….. him to a different hospital. 

a) allocate  b) confer  c) dedicate  d) transfer 
137- Learning a foreign language is a major ……… for students in the medical fields 

with shortage of time to practice. 

a) comfort  b) merit  c) concern  d) suspect 
138- Medical students should sufficiently develop their knowledge and skills to ……….. 

the time and money they spend to get their degree. 

a) justify  b) refuse  c) confuse  d) jeopardize 

139- Because of some chemical and physical factors, most drugs are not ……….. equally 

in all parts of the body. 

a) dispatched  b) distributed  c) discarded  d) disoriented 
140- By the emergence of personal computer, typewriters became………. 

a) abundant  b) absolute  c) abused  d) obsolete 

 

Part two: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some 

questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases(a, b, c or d). 

Base your answers on the information given in the passage only. 

 

Passage 1 

Patients usually report stress management strategies along three lines, First, they may identify 

behavioral approaches, ranging from fleeing the situation(for example, a crowded shopping 

mall) to problem solving(for example, "I wait for an elevator that is not full".) Second, they 
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may use a variety of cognitive approaches. A patient frightened do flying may tell himself or 

say out loud, "This plane has been flying safely for years. My mother flies out to see me 

twice a year. This year I can make it once to see her." Another may try strategies that help 

him "not think about it." On an airplane, this may involve watching the movie. Third, patients 

may use physiological approaches. Patients afraid of driving downtown may practice muscle 

relaxation or breathing exercises as they begin driving. More often than not, patients combine 

some of these strategies to be more effective. 

 

141- Stress management strategies in this text …………. Adopted by patients. 

a) seem to be the most common methods 

b) seem to be the least applicable approaches 

c) are formally-instructed mechanisms 

d) are considered to be the only approaches 

142- Behaviors like avoiding the stressful situation or finding a way to deal with it 

successfully are …………. In stress management strategies. 

a) the writer's favorite method 

b) the writer's lest advisable methods 

c) the methods belonging to different lines 

d) various forms of the same line 

143- A patient's positive view about the safety of a flight could……… . 

a) guarantee the safe landing of the plane 

b) help the pilot have more confidence 

c) help the patient overcome this worries 

d) enhance the quality of the given flight 

144- According to the passage, behavioral approaches …………. Cognitive ones. 

a) could be used to substitute  

b) are the initial manifestations of 

c) are more practical and manageable than 

d) deal with activities different from 

145- The underlined "this" (line 6) refers to ………. . 

a) the mother's safe flight 

b) the safe flight of the plane 

c) avoiding thinking about the flight's dangers 

d) starting watching the movie and having fun 

 

Passage 2 

Women had always served in secondary roles as nurses and doctors. The professionalization 

of medicine forced them increasingly to the sidelines. However, the breakthrough to the 

knowledge of advanced practice was initiated by Florence Nightingale in England. She 

resolved to provide more advanced training. Her solution involved the support of upper class 

women, and they proved eager to serve. But today the new profession appears highly 

attractive to women of all backgrounds, and her model was widely accepted in most other 

countries. 

The same trend was observed with women wishing to become doctors before the 1970s. 

Elizabeth Blackwell(1821-1910) pioneered ad the first female doctor in the United States. 

While Blackwell viewed medicine as a means for social and moral reform, her student Mary 

Putnam Jacobi(1842-1906) focused on curing disease. At a deeper level of disagreement, 

Blackwell felt that women would succeed in medicine because of their humane female 

values, but Jacobi believed that women should participate as the equals of men in all medical 

specialties using identical methods, values and insights. Despite these movements, women 
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were still paid less as doctors and nurses. For example, although the majority of medical 

doctors were women in the Soviet Union, they were paid even less than most male factory 

workers. 

 

146- Florence Nightingale was the first person to ………. In nursing education. 

a) receive advanced and professional training 

b) provide women with more advanced training 

c) force women increasingly to the sidelines 

d) avoid supporting the upper class women 

147- According to the passage. Elizabeth Blackwell disagreed with Mary Putnam Jacobi 

on ………… doctors. 

a) how women could succeed as  b) the use of identical methods by 

c) how women resisted becoming  d) the waged paid to female 

148- The passage provides us with a ……….. view of attracting women to nursing and 

medical professions. 

a) prospective  b) historical  c) pessimistic  d) humane  

149- The passage mainly discusses how ………… nursing and medical professions. 

a) female pioneers reformed the role of women in 

b) employers welcome the roles of women in 

c) women were paid in the past in 

d) women are currently admitted to 

150- The writer has mentioned "the Soviet Union" in the passage to indicate ………… 

of female doctors. 

a) breakthrough in the employment  b) discrimination in the payment 

c) successful participation   d) professional behavior 

 

Passage 3 

The excess storage of fat is surpassingly difficult to define and to measure accurately. In 

practice, an experienced eve is a good judge of the presence of obesity especially in the 

unclothed patient. To measure it, one requires data on weight and height. Life insurance 

companies have published tabled showing the desired or ideal weights of men and women of 

different heights, that is the weights associated with the best life expectancy. A person with a 

body weight of 10 percent greater than this ideal is said to have a relative weight of 110 

percent, some say 120 percent. Various obesity indices have been in vented, the best being  

W/H
2
, where W is the weight in kg and H is the height in meters. 

 

151- The numbers mentioned in the text are intended to define……….. . 

a) body weight    b) excess weight  

c) a relative weight    d) weight definition 

152- The tables published by life insurance companies are intended to show the……… . 

a) desired life expectancy in men and women 

b) differences between the obese and slim people 

c) fat storage in men and women of different heights 

d) relation between weight and the best life expectancy 

153- The underlined pronoun "it" in line 3 refers to …………. . 

a) data  b) obesity  c) weight  d) the patient 

154- "W/H
2
" is an index for …………. . 

a) estimating life expectancy   b) diving height by weight 

c) measuring obesity    d) challenging obesity 
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155- The underlined word "eve" (in line 2) implies a(n)…………. . 

a) person b) measure  c) study  d) index 

 

Passage 4 

Even in healthy persons, reaching an advanced age is associated with reduced strength, 

power, and speed of muscle contraction. Although these changes can be subtle, they can be 

marked in very old age and they are measurable. Because of the relative rapid loss in the 

speed of muscle contraction, aged persons typically show greater loss in power than in peak 

force alone. 

Although changes are highly variable, in general, healthy aged persons experience an 

approximate 10% per decade decline in peak strength after 60 years of age, with a more rapid 

decline after 75 years of age. 

Loss in strength is generally more pronounced in the muscles of the lower limbs, such as the 

quadriceps, as compared with the upper limbs. If marked lower weakness can interfere with 

functions required for independent living such as safely walking, or rising from a chair. Such 

age-related decrements in muscle strength are often accelerated in sedentary older adults or 

those with underlying pathology. 

 

156- The passage is mainly about aging and……… . 

a) speed of muscle contraction  b) strength of body limbs 

c) muscle weakness    d) sedentary lifestyle 

157- According to the passage, a loss of about 10%, every ten years, happens in ……… 

of the body between the age 60-75.7. 

a) general mobility    b) maximum power 

c) general health    d) the upper limbs 

158- Muscle loss when reaching an advanced age is …………… . 

a) typically measurable in upper limbs 

b) noticeable in the feet, thighs and hips 

c) associated with subtle muscle contractions 

d) accelerated in peak speed and force 

159- According to the text, muscle weakness speeds up in ……….. . 

a) inactive people    b) rising position 

c) major functional limbs   d) rapid muscle contraction 

160- Elderly people need to be aided in daily living because they have a ……….. . 

a) prominent underlying disease  b) significant weakness in lower limbs 

c) relatively independent sedentary living d) subtle decrement in peak muscle strength 

 

 ٔٛفك ثبؽیذ

 


