
 

 

 5سالهت ٍ تْذاضت دسس 

 تیطتشیي آلَدگی هَاد غزایی دس چِ هشاحلی ایجاد هی ضَد ؟  (1

 دس هشاحل فشآٍسی ٍ تَلیذ ٍ ًگِ داسی ٍ حول ٍ ًقل ٍ ػشضِ هَاد غزایی

 افشاد ضاغل دس هکاًْای تْیِ ٍ تَصیغ غزا تایذ چِ اصَلی سا سػایت کٌٌذ ؟  (2

 سػایت تْذاضت فشدی  –داضتي کاست تْذاضتی     

 ًکاتی سا کِ افشاد ضاغل دس هکاًْای تْیِ ٍ تَصیغ غزا دس صهیٌِ تْذاضت فشدی تایذ سػایت کٌٌذ سا تیاى کٌیذ ؟هْوتشیي  (3

  -تیٌی ٍ دّاى ٌّگام ػغسِ ٍ سشفِ  پَضاًذى –ًذاضتي صیَس آالت  -پَضیذى لثاس تویض ٍ پَضاًذى هَی سش   

 –صحیح دست ّا قثل اص کاس ضستطَی –ّا ٍ اًگطتاى  گزاضتي پَضص تْذاضتی تش سٍی خشاضْا ٍ صخن ّای دست

 کَتاُ ًگِ داضتي ًاخي ّا ٍ دس صَست اهکاى استفادُ اص دستکص تْذاضتی 

 تشای سالن هاًذى غزا دس هشحلِ عثخ ٍ ًگِ داسی تَجِ تِ چِ ًکاتی الصم است ؟ (4

 دسجِ ساًتیگشاد حشاست دیذُ تاضٌذ . 07الف( پختي کاهل غزا تِ عَسیکِ توام قسوت ّای آى حذاقل  

 ب( ًگِ داسی غزا تِ صَست سشد یا داؽ 

 تشای تْذاضت هحیظ دس هحل تْیِ  ٍ تَلیذ هَاد غزایی چِ اصَلی سا تایذ سػایت کشد ؟ (5

 پیطگیزی اس ورود گزد و غبار و مواد خارجی در غذا –ارسه با حطزات و جوودگان واقل بیماری مب–دفع صحیح سباله و مواد دفعی  _تهیه آب سالم و کافی 

 هٌظَس اص فساد هَاد غزایی چیست ؟  (6

ضده یی دچار فساد اگز یک ماده غذایی اس وظز روگ و طعم و بو و مشه دچار تغییزاتی ضود و ارسش غذایی آن اس بیه رفته یا کاهص یابد می گوییم ان ماده غذا

 است .

 تِ عَس کلی چِ ػَاهلی سثة ایجاد فساد دس هَاد غزایی هی ضًَذ ؟ (0

 ػَاهل هکاًیکی  –ػَاهل فیضیکی  –ػَاهل تیَلَطیکی –ػَاهل ضیویایی 

 دٍ هَسد اص ػَاهل ضیویایی کِ هیتَاًٌذ تِ عَس ًاخَاستِ هَاد غزایی سا آلَدُ کٌٌذ ًام تشیذ ؟   (8

 سوَم دفغ آفات ًثاتی ٍ حطشُ کص ّا 

 هْن تشیي ػَاهل تیَلَطیکی کِ تاػث فساد هَاد غزایی هیطًَذ سا ًام تثشیذ ؟  (9

 جًَذگاى  –حطشات  –اًگل ّا  –هیکشٍب ّا 

 سَسک ّای خاًگی چگًَِ تاػث اًتقال هیکشٍب ّا تِ غزا هی ضًَذ ؟  (17

 ّا سا اص هٌاتغ آلَدُ تِ هَاد غزایی هٌتقل هی کٌٌذ .تِ ٍسیلِ کشکْا ٍ تشضحات  دّاًی ٍ هذفَع خَد هیکشٍب 



 

 

 تْتشیي ضیَُ ّای هثاسصُ تا هگس سَسک ٍ اهثال آى سا تیاى کٌیذ ؟ (11

 دفغ تِ هَقغ صتالِ ّا -سش پَضیذُ ًگِ داضتي هجاسی فاضالب –ًصة دس ٍ پٌجشُ ّای تَسی -ًظاٍفت هذاٍم هحیظ

 کذاهٌذ ؟ هْوتشیي ػَاهل فیضیکی هَثش دس فساد هَاد غزایی  (12

 صهاى –سعَتت  - -حشاست –ًَس 

 ضشتِ چگًَِ تاػث فساد هیَُ ّا هیطَد ؟ (13

 دس هیَُ ّای ضشتِ دیذُ تِ تذسیج اص ًقاط آسیة دیذُ کپک ّا ٍ تاکتشی ّا تِ دسٍى هیَُ ًفَر کشدُ ٍ تاػث فساد اى ّا هیطَد 

 تیواسی ّای ًاضی اص غزا  ) غزا صاد ( تِ چِ دالیلی ایجاد هی ضًَذ ؟  (14

  -غزا ّای اهادُ   -فشآٍسی ًاهٌاسة غزا–ػذم دستشسی تِ آ ب سالن –پاییي تَدى سغح تْذاضت فشدی ٍ تْذاضت هحیظ 

     -هخلَط ضذى فاضالب خاًگی ٍ صٌؼتی تا اب کطاٍسصی     –گستشش استفادُ اص غزا ّای خیاتاًی ٍ ػذم کٌتشل هٌاسة آًْا  

 تاقی هاًذى داسٍ ّای داهی دس هحصَالت گَضتی ٍ ٍفشآٍسدُ ّای ضیشی –استفادُ تی سٍیِ اص آفتکطْا  ٍ سوَم دفغ افات  

 ضشایظ ًاهٌاسة ًگِ داسی تؼضی اص هحصَالت هثل غالت ٍ داًِ ّای سٍػٌی ٍ حثَتات ٍ هیَُ ّای خطک 

 

 

 

 

 


