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                                               صنايع غذايي

  رود؟ بندي پرتقال به كار مي كدام ماده به عنوان ضد كپك در كاغذ بسته‐۱

  نيتريت)۴  فسفين)۳  اسيد استيك)۲  دي فنيل)۱  

  قند اختصاصي شير كدام است؟‐۲

  ساكاروز)۴  گلوكز)۳  الكتوز)۲  مالتوز)۱  

  هاي بدن است؟ ها، خون و آنزيم ها، بافت  ترميم سلولاهميت كدام ماده در ساخت و‐۳

  ويتامين)۴  پروتئين)۳  كربوهيدرات)۲  چربي)۱  

  گردد؟ ي اصلي گياهان است كه در صورت لزوم به قندها تبديل مي ساكاريد، ذخيره كدام پلي‐۴

  گليكوژن)۴  پكتين)۳  سلولز)۲  نشاسته)۱  

   شود؟ جايي استفاده مي ري غذاهاي يخ زده در صنايع، خانه و هنگام جابهدا تر براي نگه از كدام سيستم يخ زني غذا بيش‐۵

  هواي متحرك)۲    وري غوطه)۱  

  هواي ساكن)۴    اي صفحه)۳  

  شوند؟ مي ي فرآورده، بهتر حس  استفاده از كدام ماده هنگام مصرف، موجب تحريك پرزهاي چشايي شده، مواد طعم دهنده‐۶

  ديمگلوتامات س)۲    هاي مجاز فسفات)۱  

  امولسيفايرها)۴     نيترات ونيتريت)۳  

  ويتامين، محلول در آب كدام است؟‐۷

  ۱(12B  ۲(A ۳(D ۴(K 

  .باشد آنها مي) اشكال مقاوم ميكروب(زا و اسپور زا و غير بيماري هاي بيماري كدام عمليات به معني نابود كردن كليه ميكروب‐۸

    بالنچينگ)۲    استريل كردن)۱  

  سترون سازي)۴     كردن پاستوريزه)۳  

  كند؟ شوند، را محافظت مي  آساني اكسيده مي كند و اجسامي كه به كدام ويتامين نقش مهمي به عنوان آنتي اكسيدان در رژيم غذايي ايفا مي‐۹

  ۱( C ۲(D ۳( E ۴(B  

  نام ديگر پيريدوكسين، كدام ويتامين است؟‐۱۰

  ۱(2B  ۲(12B  ۳(1B  ۴(6B  

  ها استفاده شود؟ ها، از آن براي خنثي كردن فشار داخل قوطي كدام نوع اتوكالو ممكن است به هواي فشرده متصل باشند كه در حين سرد شدن بسته‐۱۱

  تاتيكهيدرواس)۴  مداوم)۳  افقي متحرك)۲  ثابت افقي يا عمودي)۱  

  اساس كاركدام نوع خشك كن، تماس مواد غذايي خميري يا مايع با يك سطح بسيار داغ است؟‐۱۲

  نواري متحرك)۴  تونلي)۳  غلتكي)۲  پاشنده)۱  

  كدام ويتامين براي لخته شدن عادي خون، ضرورت دارد؟‐۱۳

  ۱( E ۲( K ۳(D ۴(C 

» وب نيست، چه اين عوامل يا مـواد ماهيـت شـيميايي داشـته باشـند و يـا ماهيـت بيولـوژيكي        اي در مواد غذايي كه وجود آن مطل        وجود هر عامل يا ماده    «‐۱۴

  تعريف كدام گزينه است؟

  سميت)۴  سترون)۳  فساد)۲  آلودگي)۱  



  دهمين دوره مسابقات علمي عملي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كشوري ـ صنايع غذايي
 

 ٢

        هاي صنايع غذايي ماشين

  شود؟ در صنايع روغن كشي بيشتر از كدام نوع پرس استفاده مي‐۱۵

  نواري)۴  مارپيچي)۳  غلتكي)۲  هيدروليك)۱  
  شود؟  شرينك براي انجام چه كاري استفاده مي از ماشين‐۱۶

  برچسب زني)۲    ها پوشش دادن بسته)۱  

  كيسه سازي)۴    بندي آسپتيك بسته)۳  
  نقش كندانسور در تبخير كننده چيست؟‐۱۷

  ي غذايي انتقال حرارت از بخار به ماده)۲    جدا كردن بخار از مايع غليظ)۱  
   مايعتبديل بخار به)۴    ايجاد خالء)۳  

  ي باال كدام هم زن مناسب است؟  هكوزيتسبراي هم زدن مايعات با وي‐۱۸
  ملخي)۴  توربيني)۳  لنگري)۲  پارويي)۱  

  باشد؟ فرآيند توليد در كدام فر به صورت پيوسته مي‐۱۹
  چرخ فلكي)۴  تونلي)۳  دوار گردشي)۲  پارويي)۱  

  شود؟  انجام ميسرد كردن هواي سردخانه توسط كدام قسمت از سيستم سرمازايي‐۲۰
  شيرانبساط)۴  كمپرسور)۳  كندانسور)۲  اواپراتور)۱  

  شود؟ اي مي مايع غذايي پس از باالنس تانك وارد كدام بخش پاستوريزاتور صفحه‐۲۱
  سرد كردن)۴  خنك كردن)۳  بازيافت گرما)۲  پاستوريزاسيون)۱  

  شود؟ يبراي توليد كرم ساالد و بستني بيشتر از كدام همگن كننده استفاده م‐۲۲
  آسياب كلوئيدي)۲    خرد كننده سريع )۱  
   همگن كننده با امواج فراصوت)۴     فشاريهموژنايزر)۳  

  باشد؟  از كدام نوع فريزرها ميكريوژنيكفريزر ‐۲۳

  سريع)۴  تند)۳  كند)۲  فوق سريع)۱  
  شود؟ از كاتر به چه منظوري استفاده مي‐۲۴

  ها دن ميوهله كر)۲  هاي مايعات ي قطر گلبول كاهش اندازه)۱  
  پاشيدن گرد در مايعات)۴    خرد كردن گوشت)۳  

        ميكروبيولوژي

  كدام جنس به نام كپك قرمز نان معروف است؟‐۲۵
  آسپرژيلوس)۴  پني سيليوم )۳  رايزوپوس)۲  نوروسپورا)۱  

  ؟نيست كننده نهاي مواد شيميايي سترو كدام مورد، جزو ويژگي‐۲۶
  اثر خورندگي)۲    قابليت نفوذ زياد )۱  

  دسترسي آسان)۴    قدرت پاك كنندگي)۳  
  .گيرند هاي تسبيح و زنجيروار كنار هم قرار مي هاي كروي هستند كه به صورت دانه در كدام گزينه باكتري‐۲۷

  ها تتراكوكوس)۲    ها استافيلوكوكوس)۱  
  ها ميكروكوكسي)۴    ها توكوكوسپاستر)۳  
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ها، مرباها يا بر روي ساير مواد خوراكي كه با اسپور مربوط آلودگي پيـدا كـرده باشـد، ايجـاد       ها، ژله   كدام قارچ به طور معمول روي مركبات، ميوه       ‐۲۸
  نمايد؟  يا آبي ميسبزهايي به رنگ  كپك

  موكور)۴  آسپرژيلوس)۳  آلترناريا)۲  پني سيليوم)۱  
  .باشد مي. . . . . . .  ي گرم مثبت قسمت اعظم ديواره از ها بوده و در باكتري. . . . . . . . هاي گرم منفي از جنس  ي سلولي باكتري قسمت سر ديواره‐۲۹

  ليپو پروتئين، گليكو پروتئين)۲    گليكو پروتئين، موكوپپتيد)۱  

  ليپو پروتئين، موكوپپتيد)۴    موكوپپتيد، ليپو پروتئين)۳  

  م است؟نوكلئيك ساخته شده، كدا ترين موجودات زنده كه از پروتئين و يك نوع اسيد ترين و ساده كوچك‐۳۰

  پروتوزوآ)۴  باكتري)۳  ويروس)۲  قارچ)۱  

  .كنند و قادر نيستند موجودات زنده را مورد تهاجم قرار دهند مي هايي هستند كه فقط روي مواد در حال پوسيدن رشد  قارچ‐۳۱

  انگل اجباري)۴  انگل اختياري)۳  گندروي اختياري)۲  گندروي اجباري)۱  

  د؟شو ي ويروسي، چه ناميده مي ه هر ذر‐۳۲
  كپسيد)۴  نوكلئوتيد)۳  كپسومر)۲  ويريون)۱  

  د؟نباش ها خميده بوده و شبيه موز مي كدام باكتري‐۳۳
  ديپلوباسيل)۴  ويبريو)۳  توباسيلپاستر)۲  اسپيريل)۱  

كـشد؟   سـاعت طـول مـي   ۸تا  ۵شود و معموالً  ها به طور منظم و با حداكثر سرعت انجام مي ها در كدام مرحله تقسيم باكتري   در منحني رشد و نمو باكتري     ‐۳۴

  مرگ نهايي)۴  رشد لگاريتمي)۳  وقفه)۲  رشد ثابت)۱  

  . هستندكلروپالست. . . . . . . . . . هاي پروكاريوتيك  كلروپالست و سلول. . . . . . . . . هاي اوكاريوتيك  سلول‐۳۵

  فاقد ـ داراي)۴  فاقد ـ فاقد)۳  داراي ـ داراي)۲  داراي ـ فاقد)۱  

  يابند؟ هاي چهارتايي تجمع مي ي كروي به صورت گروهها كدام باكتري‐۳۶

  ها ميكرو كوكسي)۴  ها ديپلوكوكوس)۳  ها تتراكوكوس)۲  ها استرپتو كوكوس)۱  

       بهداشت و ايمني كار در كارخانجات

  بهترين راه مبارزه با مگس كدام است؟‐۳۷
  ي الكتريكي استفاده از تله)۲    جلوگيري از تكثير مگس)۱  
  هاي ساختماني كشنده حشرات استفاده از رنگ)۴    دود گوگرداستفاده از )۳  

  توان با حرارت دادن آب از بين برد؟  مي راسختي آب حاصل از كدام تركيب‐۳۸

    كلرور كلسيم)۲    سولفات كلسيم)۱  
  سولفات منيزيم)۴    بيكربنات كلسيم)۳  

  شود؟ يميايي استفاده ميي ش سازي فضاي سالن توليد و انبارهاي بسته از كدام ماده  سالميبرا‐۳۹
  بخار آلدئيد فرميك)۴  يدوفور)۳  و تركيبات آن كلر)۲  فنل)۱  

  شود؟  سنگ شير از كدام دترژان استفاده ميجدا كردنبراي ‐۴۰
  تري سديم فسفات)۲    هيدروكسيد سديم)۱  
    ي اسيدي كننده  مواد پاك)۴    ي قليايي مواد پاك كننده)۳  

  غير عمدي است؟كدام تركيب جزو مواد افزودني ‐۴۱

  مواد معطر)۴  ها اسانس)۳  ها آنتي اكسيدان)۲  ها آنتي بيوتيك)۱  
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  تر است؟ براي ساختن سطوحي كه با مواد غذايي در تماس هستند، كدام فلز مناسب‐۴۲
    ۳۱۶زنگ  فوالد ضد)۲    ورق مس)۱  
  ورق نيكل)۴    ورق آلومينيوم)۳  

هـا و   هـا در ميـوه    مربوط به آنزيم اي شدن آنزيمي و ساير واكنش زدايي، جلوگيري از قهوه شرهسازي، ح از كدام گاز در صنايع غذايي براي سترون  ‐۴۳
  شود؟ ها استفاده مي ي ها و سفيد كردن شكر در قندريز سبزي

  ۱(2SO  ۲(كلر)۴  فرئون)۳  آمونياك  
  شود؟ ماند و همچنين در حكم غذا براي پرنده استفاده مي ه بدون غذا زنده ميكدام آفت انباري در برابر گرسنگي مقاومت داشته و تا حدود هشت ما‐۴۴

  ي برنج شهشپ)۴  ي آرد شپشه)۳  سوسك آرد)۲  سوسك نان)۱  

      اصول تغذيه

  هاي رنگي در اطراف گردن كه به گردنبند كازال معروف است، از عالئم كمبود كدام ويتامين است؟ تشكيل لكه‐۴۵
 Aويتامين )۴  اسيد اسكوربيك)۳  اسيد فوليك)۲  نياسين)۱  

  ي معدني است؟ ها از عالئم كمبود كدام ماده قاشقي شدن ناخن‐۴۶
  سلنيوم)۴  آهن)۳   روي)۲  مس)۱  

   خون شود؟pHي مغذي قادر است با دادن يا گرفتن هيدروژن باعث حفظ  كدام ماده‐۴۷
  پروتئين)۴  قندهاي ساده)۳  گليكوژن)۲  چربي)۱  

  كند؟ عنصر كبالت در ساختمان كدام ويتامين شركت مي‐۴۸

  ۱(12B  ۲(1B  ۳(2B  ۴(6B  
  گردد؟  در حيوانات موجب بروز سرطان در كدام عضو ميبات و غذاهاي آلوده به افالتوكيسنمصرف حبو‐۴۹

  ريه)۴  كبد)۳  ودهر)۲  كليه)۱  
  هاي نباتي به دليل وجود كدام ويتامين در برابر اكسيداسيون مقاوم هستند؟ روغن‐۵۰

  ۱(E ۲(D  ۳( A ۴(K  
  ؟دنشو نميها، عامل اصلي فساد مواد غذايي هستند، ولي باعث مسموميت غذايي  ميسارگان كدام ميكرو‐۵۱

  ها باكتري)۴  ها قارچ)۳  ها كپك)۲  مخمرها)۱  

  شود؟  ايجاد مي1Bاري در اثر كمبود ويتامين كدام بيم‐۵۲
  شبكوري)۴  اسكوربوت)۳  پالگر)۲  بري بري)۱  

  اند؟ مواد معدني كم مقدار و عمده به ترتيب كدام‐۵۳
  آهن، مس)۴  يد، منيزيم)۳  پتاسيم، مس)۲  پتاسيم، سديم)۱  

  .تندهس. . . . . . . . . هاي استا فيلوكوك طاليي  باكتري‐۵۴
  هوازي اجباري بي)۴  هوازي اختياري بي)۳  هوازي اجباري)۲  هوازي اختياري)۱  

        اصول كنترل كيفيت

  شود؟ از محلول نيترات نقره به چه منظوري در كنترل كيفيت مواد غذايي استفاده مي‐۵۵
  گيري رطوبت اندازه)۲    تشخيص فساد ماهي )۱  
  زده الت و حبوبات حشره شناسايي غ)۴    گيري فعاليت آنزيمي اندازه)۳  

  باشند؟ هاي قندي نيمه كريستاليزه جزو كدام سياالت مي محلول‐۵۶
  رئوپكتيك)۴  پالستيك)۳  منبسط شونده)۲  شبه پالستيك)۱  
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   نهايي از كنترل كيفيت آماري چيست؟ هدف‐۵۷
  نشان دادن ميزان توليد روزانه به صورت نمودار)۲  تجزيه و تحليل نمودارهاي توليد)۱  
  كنترل كيفيت مواد اوليه)۴    ي نقايص ي بردن به ريشهپ)۳  

  ي غذايي بيشتر است؟ ي نيكل در كدام ماده مانده احتمال وجود باقي‐۵۸

  روغن زيتون مايع)۲  هاي نباتي هيدروژنه شده روغن)۱  
  سوسيس و كالباس)۴    هاي حيواني روغن)۳  

  شود؟  چه ناميده مي نقاطي از فرآيند توليد كه بايد كنترل كيفيت اعمال شود،‐۵۹
  نقاط اساسي)۴  نقاط مهم)۳  نقاط كليدي)۲  نقاط بحراني)۱  

  تر است؟ براي اطمينان از پاستوريزه شدن شير كدام آزمون كاربردي‐۶۰
  هاي گوناگون ميكروبي تعيين متابوليت)۱  
  شمارش كلي آلودگي ميكروبي شير)۲  
  جستجوي آلودگي شير به ميكروب سل)۳  

  آنزيم فسفاتاز قليايي  تعيين فعاليت)۴  
  باشند؟ سموم طبيعي جزو كدام دسته از عوامل مؤثر بر كيفيت مواد غذايي مي‐۶۱

  حسي)۴  رئولوژيكي)۳  شيميايي)۲  بيولوژيكي)۱  
  آيد؟ شلغم خام جزو كدام تركيبات به حساب مي‐۶۲

  سيانوژن)۴  عامل بيماري فاويسم)۳  گواتروژن)۲  زا آلرژي)۱  
  دسته از سياالت تعلق دارد؟مايعات رقيق به كدام ‐۶۳

  شبه پالستيك)۴  نيوتني)۳  رئوپكتيك)۲  منبسط شونده)۱  
  شود؟ ي محصول با محصول رقبا استفاده مي از كدام نوع مقياس براي مقايسه‐۶۴

  دو از سه)۴  رتبه بندي ترسيمي)۳  تصويري صورت)۲  اي لذت  نقطه۹)۱  

        سردخانه و انبار

  جنس در دماهاي مختلف است؟ اختالف پتانسيل الكتريكي در محل اتصال دو فلز غير همروش كار كدام دماسنج، ايجاد ‐۶۵
  اي عقربه)۴  مقاومتي)۳  ترموستات)۲  ترموكوپل)۱  

  داري مواد غذايي و انتقال آن به مايع سرمازا را بر عهده دارد؟ ي جذب گرما از محيط نگه كدام قسمت از سيستم توليد سرماست كه وظيفه‐۶۶

  واپراتورا)۴  كمپرسور)۳  كندانسور)۲  اتترموست)۱  
  شود؟ در كدام روش برفك زدايي، ترموستات به تبخير كننده متصل مي‐۶۷

        دمايي)۲    معكوس كردن جريان گاز)۱  
  ي سرمازا تغيير فشار ماده)۴    استفاده از جريان الكتريكي)۳  

  .هستند . . .  . . . . . . .و . . . . . . .  هاي  موز و انگور به ترتيب ميوه‐۶۸
  كاليماكتريك ـ غير كاليماكتريك)۱  
  كاليماكتريك ـ كاليماكتريك)۲  
  غيركاليماكتريك ـ غير كاليماكتريك)۳  

  كاليماكتريك غيركاليماكتريكـ )۴  
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  توان استفاده كرد؟ ها از كدام گاز مي در سردخانه انگور براي پيشگيري از پوسيدگي حاصل از كپك‐۶۹

  ۱(2NO  ۲(2SO  ۳(2CO  ۴(3NO  

  هاست؟ نقش كدام ماده، تجزيه و تخريب جدار سلولي باكتري‐۷۰
  ليپاز)۴  ليزوزيم)۳  توفرينالك)۲  آويدين)۱  

        زيست شناسي و آزمايشگاه

  باشد؟  ميموادآمينواسيد واحد ساختماني كدام ‐۷۱
  هيدرات كربن)۴  اسيد نوكلئيك)۳  ليپيد)۲  پروتئين)۱  

  شود؟ شناسي معموالً به چگونگي نفوذ آب به داخل يا خارج سلول چه گفته مي در زيست‐۷۲
  انتقال فعال)۴  آندوسيتوز)۳  اسمز)۲  توزاگزوسي)۱  

    شوند؟ هاي گوارشي هستند، چه ناميده مي هاي كوچكي كه داراي آنزيم كيسه‐۷۳
  سانتريول)۴  اجسام گلژي)۳  واكوئل)۲  ليزوزوم)۱  

  ي پيكر گياهان از كدام بافت تشكيل شده است؟ قسمت عمده ‐۷۴
  اسكرانشيم)۴  پارانشيم)۳  مريستم)۲  كالنشيم)۱  

  شود؟  هاورس در كدام بافت جانوري ديده مي سيستم ‐۷۵
  استخواني)۴  پيوندي)۳  غضروفي)۲  اي ماهيچه)۱  

  ست؟كدام اليه ا منشاء تارهاي كشنده،‐۷۶
  آوند چوبي)۴  آندودرم)۳  روپوست)۲  پوست)۱  

  .كنند را هدايت مي. . . . . . . . . . و آوندهاي آبكش . . . . . . . آوندهاي چوبي ‐۷۷
   ي خام ي پرورده ـ شيره شيره )۱  
    ي خام ي خام ـ شيره شيره)۲  
  ي پرورده  ـ شيره ي پرورده شيره)۳  
    ي خام ـ شيره ي پرورده  شيره)۴  

  شود؟ ي كافي رشد كرد، مانع رشد بيشتر و باعث رسيدگي ميوه مي ها وقتي ميوه به اندازه دام هورمون در ميوهك‐۷۸
  سيتوكنين)۴  اتيلن)۳  اكسين)۲  جيبرلين)۱  

  .خواهد بود. . . . . . . . است و هر قدر فشار هوا كمتر باشد، تعرق . . . . . . . . هر قدر سرعت جريان هوا بيشتر باشد، مقدار تعرق ‐۷۹
  بيشتر ـ كمتر)۲    بيشتر ـ بيشتر )۱  
  كمتر ـ كمتر)۴    كمتر ـ بيشتر)۳  

  كند؟ كدام اندام، صفرا را از بدن خارج مي‐۸۰
  كبد)۴  شش)۳  كليه)۲  پوست)۱  

       ۲رياضي 

11اي  اگر جمله ي عمومي دنباله‐۸۱ −= )n(anي دوم اين دنباله كدام است؟  باشد، جمله  

  ۱(
2
1  ۲(2  ۳(2   ۴(

2
1

−  

   باشد، قدر نسبت دنباله كدام است؟۵۴ي نهم آن   و جمله۲ي ششم يك دنباله هندسي  اگر جمله‐۸۲
  ۱(۳‐  ۲(۹  ۳(۳  ۴(۹‐  



  دهمين دوره مسابقات علمي عملي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كشوري ـ صنايع غذايي
 

 ٧

f)},,(),,(),{(اگر ‐۸۳ 113220 g)},,(),,(),( و =− 104312 f)(g)( مقدار =− 01    كدام است؟+
  ‐۱)۴  ‐۲)۳  صفر )۲  ۲)۱  

دامنه تابع‐۸۴
x

xy 1+
   كدام است؟=

  ۱(R    ۲({}0−R  

  ۳([ )+∞− ,1    ۴([ ) ),(, +∞− 001 U  
  ن کدام است؟ي آ ضابطه. باشد  ميx تابعي نمايي برحسب yدر جدول زير ‐۸۵

  ۱(232 +×= xy    ۲(123 +×= xy  

  ۳(53 +−= xy    ۴(125 −×= xy  
  

11233ي لگاريتمي  هاي معادله يا جواب(جواب ‐۸۶ =++ )x(loglogxكدام است؟  

  ۱(
2
)۲  −1 و 3

2
3

)۳  1 و −
2
3  ۴(1  

   کدام است؟۳ره به شعاع يان در داي راد۲ ي مرکزي هيطول کمان مقابل به زاو‐۸۷
  ۱(۲  ۲(۳  ۳(۴  ۴(۶  

   كدام است؟AB=5  وBC=12 و o120=B با ABCمساحت مثلث ‐۸۸

  ۱(230  ۲(330  ۳(215  ۴(315  

اگر ماتريس ‐۸۹
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a

a
   كدام است؟a وارون پذير نباشد، مقدار 

  ‐۳ و ۲)۴  ۱ و‐۶)۳  ۳ و‐۲)۲  ‐۱ و ۶)۱  
   پرستار زن انتخاب كرد؟۳ پرستار مرد و ۲توان   پرستار زن به چند طريق مي۵ پرستار مرد و ۷ين از ب‐۹۰

  ۱(۱۶۹  ۲(۱۴۴  ۳(۱۸۲  ۴(۲۱۰  

  

۶  ۴  ۲  ۰  x 
۱۹۳  ۴۹  ۱۳  ۴  y 

 


