
 

 

 سٛاالت ٔتٗ فصُ اَٚ ػّْٛ ٞفتٓ

 وطف ٚ دا٘ستٗ ثٝ را اٚ ػٕز، پبیبٖ تب وٛدوی دٚراٖ اس وٝ است«  ...............» ا٘سبٖ ٞبیٚیژٌی اس یىی-1

 1ظ .دٞذٔی سٛق دا٘ص

 وٙدىبٚی

 2ظ را ٘بْ ثجزیذ. ایزا٘ی ٔتخصصبٖ ٞبی٘ٛآٚری ٚ ٞبٔٛفمیت اس ایٌٛضٝ -2

 (خبٚرٔیب٘ٝ رسی - خبوی سذ تزیٗثشري) وزخٝ سذ سبخت - فٙبٚری سیست خذیذ دارٚی ضص سبخت

 ٞذایت پز٘ذٜ"اَٚ  حزٚف اس وٝ ،سز٘طیٗ ثذٖٚ ٞٛاپیٕبٞبی( دٚر راٜ اس پذیزٞذایت پز٘ذٜ)  پٟپبدسبخت 

 .ثٙیب٘ب ٘بْ ثٝ خبٚرٔیب٘ٝ در ضذٜ سبسیضجیٝ ٌٛسبِٝ اِٚیٗ ٚاست.  ضذٜ ٌزفتٝ "دٚر راٜ اس پذیز

 2ظ چیست؟ ٟجبدپ -3

  پذیز است.سز٘طیٗ است وٝ اس راٜ دٚر ٞذایت ثذٖٚ ٞٛاپیٕبٞبی

 2ظ چیست؟ فٙبٚری سیست اس ٔٙظٛر -4

 است. حیٛا٘بت سبسیضجیٝ ٚ دارٚٞب ثزخی تٟیٝ خّٕٝ اس است ضٙبسیسیست حٛسٜ در وٝ فٙبٚری

 2ظ چیست؟ وزخٝ سذ خٙس -5

 رسی –خبوی 

 در ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبیٟٔبرت ثستٗ وبر ثٝ ٚ...................  ٚ .................. اس ٌیزیثٟزٜ ثب تدزثی ػّْٛ ٔتخصصبٖ -6

 2ظ .ا٘ذثخطیذٜ تٛسؼٝ را ػّْٛ س٘ذٌی، ٔسبئُ ثب ثزخٛرد

 تدزثٝ –تفىز 



 2ظ آیذ؟ٔی دست ثٝ چٍٛ٘ٝ ػّْٛ در پیطزفت -7

 ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبیٟٔبرت ثستٗ ثىبر ٚ تدزثٝ ٚ تفىز اس ٌیزیثٟزٜ ثب

 2ظ ٘ذارد؟ وبرثزد تدزثی ػّْٛ ٔتخصصبٖ وبر در ٔٛرد وذاْ -8

 تخیُ (د                 ٟٔبرت (ج                تدزثٝ (ة                   اِف( تفىز

 تخیُ ( د

 3ظ ثجزیذ؟ ٘بْ را ػّْٛ در یبدٌیزی ٞبیٟٔبرت -9

 اطالػبت، ثٙذی طجمٝ اطالػبت، آٚریخٕغ ػّٕی، یٔطبٞذٜ ؛اس  ػجبرتٙذ ػّْٛ در یبدٌیزی ٞبیٟٔبرت

 .... ٚ ٞبدادٜ تفسیز ٌیزی،ا٘ذاسٜ سبسی، ٔذَ سٔبیص،آ اخزای ٚ طزاحی فزضیٝ، پیطٟٙبد

 3ظ چیست؟ ػّٓ -11

 درثبرٜ ٔب ٞبیدا٘ستٝ ػّْٛ ثٍٛییٓ تٛا٘یٓٔی ِٚی است ٔتفبٚت ٔختّف افزاد ٘ظز اس سٛاَ ایٗ ثٝ پبسخ 

 .است ٞبٚالؼیت اس ایٔدٕٛػٝ ٚ ثٛدٜ ٔب اطزاف خٟبٖ درثبرٜ اطالػبتی ٚ ٔبست اطزاف چیشٞبی

 3ظ چیست؟ ػّٓ پیطزفت اِٚیٝ ػٛأُ -11

 دلیك ٔطبٞذٜ – وٙدىبٚی

  

 

 3ظ .ثش٘یذ ٔثبِی چیست؟ ٞبثیٙیپیص ٘بدرستی یب درستی ثزرسی  راٜ ثٟتزیٗ  -12

ٔٛاد خبٔذ در آة ثیٙی حُ ضذٖ طزاحی ٚ ا٘دبْ دادٖ آسٔبیص ٚ ثزرسی ٘تبیح آٖ است. ٔثال ثؼذ اس پیص

 ٞب ا٘دبْ آسٔبیص است.ثٟتزیٗ راٜ خٟت اطٕیٙبٖ اس درستی پبسخ

 



 4ظ چیست؟ ػّٓ در ٘ىتٝ تزیٟٗٓٔ -13

 .است ػّٓ در ٘ىتٝ تزیٟٗٔٓ خٛاة یبفتٗ ٚ وزدٖ سؤاَ

 4ظ .است.......... در ٘ىتٝ تزیٟٗٔٓ خٛاة یبفتٗ ٚ وزدٖ سؤاَ -14

  ػّٓ

 4ظ ثٙٛیسیذ. را آٖ ٚیژٌی چٙذ چیست؟ اتبَ٘ٛ -15

 وطٛرٞب ثؼضی در) ٌیز استآتصوٝ ٔبیغ ثٛدٜ ٚ  ثبضذ ٔی (طجی اِىُ) اتیّیه سفیذ یب اِىُ اِىُ ٕٞبٖ

 .است وٙٙذٜ ػفٛ٘ی ضذ ضٛد.. در آة حُ ٔیضٛد(ٔی استفبدٜ ٞٓ ٔبضیٗ سٛخت ثؼٙٛاٖ

 4ظ است؟ ٔبدٜ وذاْ ػّٕی ٘بْ اتبَ٘ٛ -16

 اتز (د               ٕ٘ه (ج             سفیذ اِىُ (ة                 استٖٛ (اِف

 سفیذ اِىُ( ة

 4ظ ثٙٛیسیذ. را آٖ ٚیژٌی چٙذ چیست؟ وّزیذ ذیٓس -17

 .است ضذٜ تطىیُ وّز ٚ سذیٓ ٔؼبدَ ٞبی٘سجت اس وٝوٙٙذ طؼبْ است وٝ ثٝ غذا اضبفٝ ٔیٕٞبٖ ٕ٘ه 

-در آة حُ ٔی وٝاست  سفیذرً٘ خبٔذ .است تزویت ایٗ ثذِیُ ٘یش ٞبالیب٘ٛس آة ضٛری اػظٓ ثخص

  ضٛد.

 4ظ چیست؟ خٛراوی ٕ٘ه ػّٕی ٘بْ -18

  وّزیذ سذیٓ (د      ٞیذرٚوسیذ سذیٓ (ج    ٞیذرٚوسیذ پتبسیٓ (ة        خٛٞزٕ٘هاِف( 

 وّزیذ سذیٓ( د

 4ظ .ثجزیذ ٘بْ را آة در ٘بٔحَّٛ ٔبدٜ چٙذ -19

 ٘فت –ثزادٜ آٞٗ  – ٌٌٛزد



 4ظ است؟ ٔتفبٚت ثمیٝ ثب اتبق دٔبی در ٔبدٜ وذاْ حبِت -21

 آٞٗ یثزادٜ (د                اتبَ٘ٛ (ج              ٌٌٛزد (ة        وّزیذ سذیٓاِف( 

  اتبَ٘ٛ( ج

 سٝ در آة ریختٗ اس پس ٚلتی آة در ٕ٘ه ٚ ٌٌٛزد ،خٛٞزٕ٘ه اتبَ٘ٛ پذیزیا٘حالَ ثزرسی سٔبیصآ رد -21

 4ظ وزد؟ استفبدٜ یخچبَ اسآة ٘جبیذ چزا ضذ لطغ آة ثطز

     آسٔبیص  ی٘تیدٝ ثز دٔب تفبٚت ٌذاضتٗ اثز (2            آسٔبیص ٍٞٙبْ آسٔبیص ٔحیط ضذٖ آِٛدٜ (1

 سزد آة در ٔٛاد سیبد ضذٖ حُ (4             آسٔبیص ٔٛرد آة ٚ یخچبَ آة ٘ٛع تفبٚت (3

 آسٔبیص  ی٘تیدٝ ثز دٔب تفبٚت ٌذاضتٗ اثز (2

 4ظ دارد؟ آة در ٔٛاد ضذٖ حُ ثز اثزی چٝ ٌزٔب ٚ سزٔب -22

  ضٛد.حُ ضذٖ ٔٛاد در آة ٚ سزٔب ثبػث وبٞص حُ ضذٖ ٔی سزػت ٔؼٕٛال ٌزٔب ثبػث افشایص

 4ظ را ٘بْ ثجزیذ. ػّٕی رٚش ثٝ ٔسئّٝ حُ )ٔزاحُ( چٍٍٛ٘ی -23

 وٙیٓ. حس افتبدٔی وٝ را اتفبلبتی خٛدٔبٖ پٙدٍب٘ٝ حٛاس اس استفبدٜ ثب ٔب یؼٙی:  ٔطبٞذٜ -1

 وٙیٓ. یبدداضت وزدیٓ، یبفت در حٛاس اس استفبدٜ ثب وٝ را اطالػبتی ٔب ایٙىٝ یؼٙی: اطالػبت آٚری خٕغ -2

-پبسخ یب ٚ پبسخ آٔذٜ پیص ثزایٕبٖ وٝ سٛاِی ٚ ٔسئّٝ ثٝ ٔزحّٝ ایٗ در: (سبسی فزضیٝ) حُ راٜ یب پیطٟٙبد -3

 . دٞیٓٔی احتٕبِی ٞبی

 . ضٛد ٔی رد یب پذیزفتٝ ٔب فزضیٝ ، آسٔبیص ا٘دبْ ثب:  ٞبفزضیٝ آسٔبیص -4

 تب وٙیٓ آسٔبیص ثبر چٙذیٗ ثبیذ پس. دٞٙذٕ٘ی خٛاة درست ضزایطی در ٞبآسٔبیص اس ثؼضی: آسٔبیص تىزار -5

 . ضٛیٓ ٔطٕئٗ

 .ضٛدٔی ػّٕی ٘ظزیٝ ثٝ تجذیُ ٔب فزضیٝ رسیذ، ٘تیدٝ ثٝ ٚ ضذ ثبثت آسٔبیص چٙذ ا٘دبْ ثب ٔب فزضیٝ ٚلتی( 6

 (ٌیزی٘تیدٝ)



 4ظ چیست؟ دٞٙذٔی ا٘دبْ ػّٕی رٚش در دا٘طٕٙذاٖ وٝ ٔزحّٝ اِٚیٗ -24

  □ ٌیزی٘تیدٝ( د             □ اطالػبت آٚریخٕغ( ج              □ فزضیٝ ارائٝ( ة             □ٔطبٞذٜ( اِف

 ٔطبٞذٜ( اِف

 4ظ ٌٛیٙذ؟ٔی چٝ ػّٕی رٚش در حٛاس تٕبْ اس استفبدٜ ثب دلیك ثزرسی ٝث -25

 □ ٔطبٞذٜ( د             □ فزضیٝ ارائٝ( ج             □ ٌیزی٘تیدٝ( ة             □آسٔبیص( اِف

 ٔطبٞذٜ( د

-دادٜ ........... ٚالغ در دٞیٓٔی احتٕبِی ٞبیپبسخ یب ٚ پبسخ آٔذٜ پیص ثزایٕبٖ وٝ سٛاِی ٚ ٔسئّٝ ثٝ لتیٚ -26

 4ظ. ایٓ

   □ آسٔبیص( د             □ ٌیزی٘تیدٝ( ج             □ فزضیٝ( ة             □٘ظزیٝ( اِف

 فزضیٝ( ة

 4ظ چیست؟ دٞٙذٔی ا٘دبْ ػّٕی رٚش در دا٘طٕٙذاٖ وٝ ٔزحّٝ خزیٗآ -27

 □ اطالػبت آٚریخٕغ( د             □ ٌیزی٘تیدٝ( ج             □ آسٔبیص( ة             □فزضیٝ( اِف

 ٌیزی٘تیدٝ( ج

 4ظ وٙٙذ؟ استفبدٜ ػّٕی رٚش اس تٛا٘ٙذٔی وسب٘ی چٝ -28

 □ ٔحممبٖ ٕٞٝ( د             □ استبداٖ( ج             □ ٟٔٙذسبٖ( ة             □پشضىبٖ( اِف

 ٔحممبٖ ٕٞٝ( د

 حذس ٚ خبدٌٚزی خزافبت، ثٝ ثزرسی ٚ تحمیك ٚ دا٘ص ٚ ػّٓ اس استفبدٜ خبی ثٝ ا٘سبٖ ٌبٞی ػّت چٝ ٝث -29

 4ظ آٚرد؟ٔی رٚی ٌٕٚبٖ

 □ رٚش ایٗ ٔفیذثٛدٖ( د              □ فمز( ج             □ اخجبر( ة             □دا٘ص وٕجٛد( اِف

 دا٘ص وٕجٛد( اِف



 5ظ وٙیذ. تؼزیف را ٙبٚریف -31

...  دارٚ ٚ ای،٘یزٌٚبٜ ٞستٝ تّفٗ، وبٔپیٛتز، خٛدرٚ، سبخت ضٛد.ٔی ٘بٔیذٜ فٙبٚری ػُٕ، ثٝ ػّٓ تجذیُ

 .ٞستٙذ ػُٕ ثٝ ػّٕی دا٘ص تجذیُ اس ٞبییٕ٘ٛ٘ٝ

 5ظ .ٌٛیٙذٔی فٙبٚری را.................  ثٝ ..............  تجذیُ -31

 ػُٕ - ػّٓ

 5ظ □ غّط □ صحیح  است ػُٕ ثٝ ػّٓ تجذیُ اس ایٕ٘ٛ٘ٝ ٞٛاپیٕب سبخت -32

 صحیح

 5ظ ثجزیذ. ٘بْ ضٛدٔی تمسیٓ ضبخٝ چٟبر ثٝ تدزثی ّْٛػ -33

 ضٙبسیسٔیٗ – ضٙبسیسیست – ضیٕی – فیشیه 

 دا٘طٕٙذاٖ آٖ در وٝ است فٙبٚری ثٝ ػّٓ تجذیُ اس ایٕ٘ٛ٘ٝ آٖ اس استفبدٜ ٚ ایٞستٝ سٛخت تِٛیذ -34

 □غّط  □صحیح      5ظ .ٞستٙذ سٟیٓ آٖ در ٞبرضتٝ سبیز ٚ تدزثی ػّْٛ ٞبیضبخٝ ٕٞٝ

 صحیح

 5ظ چیست؟ فسیّی سٛخت اس ٙظٛرٔ -35

 ثمبیبی اس فسیّی ٞبیسٛخت .ضٛدٔی طجیؼی ٌبس ٚ سًٙ سغبَ ٘فت، ضبُٔ فسیّی ٞبی سٛخت  

 .ا٘ذرفتٝ ثیٗ اس لجُ سبَ ٞبٔیّیٖٛ وٝ ا٘ذٔذٜآ ٚخٛد ثٝ ٚخب٘ٛرا٘ی ٌیبٞبٖ

 5ظ ثٙٛیسیذ. را فسیّی سٛخت فبیذٜ یه ٚ ػیت هی -36

 تٕبْ اٌز ٚ وٙٙذ ٔی آِٛدٜ را سیست ٔحیط: ٔؼبیت ثبضٙذ ٔی ارساٖ ٚ ٞستٙذ ٘مُ ٚ حُٕ لبثُ ثزاحتی 

 .آیٙذ ٔی ٚخٛد ثٝ ثبضذ ٟٔیب ضزایط اٌز دیٍز  سبَ ٔیّیٖٛ صذ چٙذ ضٛ٘ذ

  



 دٞیذ. ٘طبٖ را سیز خٕالت ثٛدٖ غّط یب صحیح -37

 ؽ               ظ             . است ػّٓ در ٘ىتٝ تزیٗدادٖ، ٟٔٓ خٛاة ٚ وزدٖ سٛاَ - اِف

 صحیح

 ؽ                 ظ             .  ٘ذارد ضزری أزٚس د٘یبی خٛدرٚ، در اس استفبدٜ ٚ اختزاع -ة

 غّط

 5ظ وزد؟ چزا؟ ایدبد فٙبٚری تدزثی، ػّْٛ ٞبیضبخٝ اس یىی وٕه ثٝ تٟٙب تٛأٖی آیب -38

دٞٙذ وٝ ٔٛفمیت ٚ پیطزفت سزیغ ػّٓ، ٘تیدٝ فؼبِیت ٔطتزن ٕٞٝ ٞب ٘طبٖ ٔی٘خیز؛ چٖٛ پژٚٞص

 دا٘طٕٙذاٖ ثب یىذیٍز است.
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