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  صنایع غذایی* 
  ترکیبات زیر محسوب میشود؟ از کلسترول جزءکدامیک- 1
  پلی ساکارید)4                             اسید چرب )  3                  نها       یپروتی)  2                           لیپیدها  )1
  
  کدامیک از امالح زیر دراثر گرم شدن آب رسوب میکند؟- 2
  سولفات منیزیم) 4                     بی کربنات کلسیم  ) 3                پتاسیم رکلرو)2                    سولفات کلسیم )1
    

  فراورده های دامی و میوه وسبزیها به ترتیب توسط کدامیک ازعوامل زیردچار فساد میشود؟- 3
  باکتریها و آنزیمها) 4             آنزیمهاوباکتریها )3              آفات انباری وآنزیمها ) 2               باکتریهاوآفات انباری )1
  
  نیست؟جزءعوامل فرعی مؤثربرفساد موادغذایی کدامیک ازموارد زیر -4
  عوامل مکانیکی)4                                نور ) 3                                            دما )2                        میکروارگانیسم ها  )1
  
  ؟ندارددر کدام روش سالم سازی موادغذایی نقطه سرد وجود -5
  بالنچینگ) 4                                    استفاده از اتوکالو)3                           میکرویو )2                              قیم  شعله مست)1
  
  کدام یخ زن برای نگهداری غذای یخ زده در صنایع استفاده میشود؟-6
  صفحه ای     )4                هوای ساکن     ) 3                  رکهوای متح) 2                               غوطه وری )1
  

  ؟میگیردندرکدامیک ازخشک کن های زیر انتقال گرماجهت خشک کردن مواد غذایی توسط هوای داغ صورت - 7
  تونلی)  4                           بخارآب  )3                                 غلتکی)2                                    ه  دپاشن)1
  
  میکند؟چینگ طعم وبوی ماده غذایی تغییر ندرکدامیک ازروشهای بال-8
  هوای داغ)4                          بخارآب  )   3                                 خشک )2                                 آب داغ )1
  
  سنترمیکند؟بیشترای باالچه ترکیباتی را مخمرهاطی عمل تخمیردردم-9
  متابولیتهای مؤثر درطعم وبو)2اسید های آلی             )1

  دی اکسید گوگرد)4اسیدهای معدنی           )3
  

  درفراورده های تخمیری مانند پنیر بهتراست از چه ترکیباتی به عنوان نگه دارنده استفاده میشود؟-10
  بنزوات سدیم) 4                                  اسید پروبیونیک  )3                استیک اسید  )2                                    دی سدیم استات )1
  

کدامیک از ترکیبات مورد استفاده درتهیه سوسیس وکالباس باعث تثبیت رنگ قرمزگوشت ونیزمانع فساد میکروبی -11
  محصول می شود؟

  الکتات پتاسیم)4                                گلوتامات سدیم  )  3                               نیتریت سدیم)2                          فسفات پتاسیم )1
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هستندکه مقدار کافی مواد مغذی برای رشد آنهادر رشد  میکروارگانیسم هاتنهادر صورتی قادربهاز کدامیک-12
    اختیارشان باشد؟

  باکتریهای گرم مثبت)4خمرها              م)  3                          کپکها   )2                   منفی  گرم اکتری های ب)1
  

   ؟به حداکثر میرسدpHقدرت جذب آب گوشت درخمیر سوسیس وکالباس درکدام -13
1( 4/6                     2(4/7                         3(9/6                     4(7                                                                    

  مهمترین مرحله در تهیه ماست کدام است؟-14
  سردکردن بعد از انعقاد ماست) 4گرمخانه گذاری    )3      پاستوریزه کردن شیر )2مایه زنی             )1
  

  ماشینهای صنایع غذایی* 
  کنند؟ام دستگاه شستشودهنده گاهی از مواد کف کننده استفاده میدر کد  - 15

  نوار مشبک) 4شناوری                           ) 3ای                              استوانه) 2برسی                           ) 1
  

  ؟شودینمهای مختلف استفاده ها در اندازهکدام دستگاه برای پوست گیری میوه -16
  پوست گیر با بخار) 4پوست گیر مکانیکی           ) 3پوست گیر سایشی             ) 2پوست گیر قلیایی           ) 1
  

  های نرم کننده در آسیاب غلتکی چه ویژگی دارند؟غلتک -17
  باشد           ت غلتک میجف 4-2شامل) 2                   دارای شیارهای گود ودرشت                           ) 1
                است  7دهانه شیار شبیه عدد )4در ریزتر کردن اجزای دانه استفاده میشود                     )3 

  
  برای پاشیدن گرد در مایعات از کدام هموژنایزر استفاده میشود؟    - 18

  قیمه کننده)4هموژنایزر فشاری              )3        همگن کننده با امواج فرا صوت   )2آسیاب کلوئیدی           )1
  

  از کدام مخلوط کن برای پوشش دادن مواد نیز استفاده میشود؟- 19
  پره ای)4مارپیچی                         )3نواری                                )2گهواره ای                         )1
  

  فاده برای تهیه تافی چیست؟جنس قالب های مورد است -20
  آلومینیم)4تفلون                              ) 3پلی وینیل کلراید                )2فلزی                                ) 1
  

  کدام پرس ها برای افزایش بازدهی استخراج روغن مجهز به گرمکن میباشد؟-21
  غلتکی ) 4مخزنی                           ) 3                             مارپیچی )2نواری                              ) 1
  

  بعد از پاستوریزه کردن مایعات در صورت عدم احراز شرایط، مایع غذایی به کدام قسمت برگشت داده میشود؟ - 22
  پاستوریزاسیون)4باالنس تانک                    ) 3  هولدر                             )2بازیافت گرما                    ) 1
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  کدام سترون کننده برای مایعات غلیظ مناسب تر است؟-23
  ری تورت ثابت)4صفحه ای                      ) 3تزریق بخار                   )2ریزش غذا دربخار                  ) 1
  

  میشود؟ از کدام فر برای پخت پیتزا استفاده - 24
  سینی دار)4تونلی                            )3دوار گردشی                    )2پارویی                                  )1

  میکروبیولوژی* 
  باکتری مولد وبا توسط چه کسی کشف شد؟  -25

  فلوری) 4لیستر                             ) 3کخ                             ) 2پاستور                          ) 1
  
  کدام مورد زیر از وظایف غشاء سیتوپالسمی باکتری میباشد؟ -26 
  واکنش های بیو سنتز            ) 2قابلیت رنگ آمیزی                     ) 1

  واکنش در برابر باکتریوفاژ) 4ویژگی آنتی ژنی                        ) 3
  

  ین دمای رشد برای باکتریهای انگل حیوانات چقدر میباشد؟  بهتر -27
1(20-35                  2( 45 -55         3(10-20                        4(  35-40              
  

  کدام باکتری را میتوان در مواد غذایی بسته بندی شده در خالء جدا کرد؟ -28
  مایکوباکتریوم) 4سودوموناس                  )3یا                  یرسین)2       کلسبیال           )1
  

  کدام گزینه در مورد کلستریدیوم بوتولینوم صحیح است؟ -29
 .رودقلیایی در دمای پاستوریزاسیون از بین می pHاسپور آن  در مواد غذایی با ) 2.              باشدای میروده - عامل ایجاد التهابات معده) 1

 .مبنای سنجش صحت پاستوریزاسیون است) 4             .شودمقادیر ناچیز اکسیژن موجب مرگ آن می) 3

  
  مخمرها چه ویژگی دارند؟ -30

 .کنندیها روی آگار ایجاد مکلنی شبیه به کلنی باکتری) 2                                .                                        پرسلولی هستند)1

  .تر استها از باکتریها مستحکمدیواره سلولی آن) 4.    کنندمعموال به صورت قطعه قطعه شدن تولید مثل می) 3
  

  ترکیبات دیواره اسکلتی کپکها چه جنسی دارد؟ -31
  کیتین و سلولز )4موکوپپتید             ) 3مواد غیر سلولزی                 ) 2سلولز                            ) 1
  

  گردد؟کدام قسمت سلول مخمر، هنگام قرار گرفتن در محیط جدید ناپدید می -32
  کپسول) 4های چربی            دانه) 3گلیکوژن                         ) 2سانتروزوم                      ) 1
  

  روش تولید مثل جنسی و غیر جنسی پنی سیلیوم  کدام است؟ -33
  و کنیدیوسپورزیگوسپور ) 2     وسپور و اسپورانژیوسپور                       زیگ) 1

  بازیدیوسپور و بالستوسپور) 4و کنیدیوسپور                                   آسکوسپور ) 3
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  شود؟کدام مخمر باعث فساد کره می -34
  رودوتوروال) 4          کاندیدا   ) 3هانسنیا                ) 2هانسنوال        ) 1
  

  شود؟ها دیده نمیها به چه صورت در بافتتغییرات ناشی از صدمات ویروس -35
  تغییر رنگ هسته            ) 2ها                                      افزایش تعداد سلول) 1
  هادن سلولدار شحفره) 4کاهش حجم سلول                                       ) 3 

  
  کدام گزینه صحیح است؟ -36

  .های غذایی حضور میکروارگانیسمها ضروری استدر مسمومیت) 1
  شوداگزوتوکسین با متالشی شدن پیکر میکروارگانیسمها آزاد می) 2
  های غذایی کوتاهتراز عفونت  استمدت زمان ظهور عالئم در مسمومیت) 3
  .ساس هستندها در برابر دما حسموم استافیلوکوک) 4
 

  بهداشت وایمنی کار در کارخانجات* 
  شود؟ یدچار استفراغ م ریانسان با خوردن کدام سم ز   -37

  کیارسن دیاکس یتر)4                      لییرد اسکو)3                    یفسفور رو)2آنتو                    )1
  

  .شود یهم گفته م شیسوسک کش. . . . . . . . به سوسک - 38
  عدس)4                                ایلوب)3گندم               ییایاسترال)2آرد                    )1
  

  .شود یساخته م. . . . . . . . . به نام  یدر بدن جوانان چرب-39
  سبوم)4                         یجلد ریز)3                       یونیپروپ)2آکنه                   )1
  

  شود؟ یتر به عنوان دترژان استفاده م شیب ریز یدهایاز اس کیامروزه کدام-40
  کیترین)4                         کیسولفام)3                     کیدریکلر)2           کیسولفور)1
  

  باشد؟     یمناسب نم ییدر ظروف مواد غذا ریاستفاده از کدام فلزات ز-41
  میکادم)4                               میتانیت)3                           کلین)2برنز                   )1
  

  است؟ یکروبیم دیشد یشده نشان دهنده آلودگ یدر گوشت بسته بند ریز ییایمیش بیوجود کدام ترک- 42
  کیالکت دیاس)4                           لیتاس ید)3                       نیکاداور)2         نیستامیه)1
  

  شود؟ یم ریکدام ماده ز شیدایسرخ کردن موجب پ یباال برا یدما-43
  کلین)4                             نیسوالن)3                       نیگدالیآم)2         نیآکرولئ)1
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  کارکنان است؟ یبهداشت ریفتار غر یدستگاه ها نشان دهنده  یبر رو یوجود کدام باکتر- 44
  پرفرنژان ومیدیکلستر)4        وسیواریاسترپتوکوک سال)3                    لوکوکیاستاف)2آنتروکوک        )1
 

  اصول تغذیه* 
  .نامیده می شوند. . . . . . . . قند هایی که از نظر تغذیه ای اهمیت بیشتری دارند  -45

  لیگنین)4هگزوز                              )3ریبوز                             )2پنتوز                )1
  

  ؟نمی باشدکدام عارضه زیر از عالئم گاالکتوزمی -46
  اسهال)4عقب افتادگی ذهنی                )3استفراغ                       )2کاهش وزن           )1
  

  ؟شدنمی باکدام اسید آمینه ضروری -47
  لوسین)4لیزین                                 )3والین                         )2آالنین                  )1
  

  .در کودکان ایجاد می شود Dاین بیماری به علت کمبود ویتامین -48
  کرتینیسم)4       کم خونی                     )3ریکت                        )2کواشیورکور            )1
  

  کدام عنصر عمدتاً در منابع گیاهی یافت می شود؟-49
  ید)4روی                                  )3منیزیم                        )2آهن                     )1
  

  کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟-50
  .سرولوپالسمین به جذب مس از روده به خون کمک می کند)1
  .در ساختن و تولید پروستاگلندین ها ید الزم است)2
  .به جذب بهتر آهن کمک می کند Dویتامین )3
  .در انتقال جریان عصبی کلسیم ضروری است)4
  

  از عوامل زیر کدامیک باعث کاهش متابولیسم پایه می شود؟- 51
  رشد)4                    تب       )3استرس                           )2سوء تغذیه                 )1
  

  سانتی متر در کدام وضعیت تغذیه ای زیر قرار دارد؟ 165کیلوگرم وزن و قد  70فردی با -52
  چاق)4اضافه وزن                   )3مطلوب                           )2کم وزن                     )1
  

  لبنیات از نظر کدام ماده مغذی فقیر می باشد؟-53
  پروتئین )4کلسیم                         )3ریبوفالوین                      )2اسید اسکوربیک           )1
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  کدام اسید آمینه در حبوبات محدود کننده می باشد؟-54
  نیل آالنینف)4ترئونین                        )3متیونین                          )2لیزین                       )1
    

  اصول کنترل کیفیت* 
  اولین نمودار های آماری با چه هدفی ابداع ومعرفی شد؟-55

  بهبود وکیفیت محصول       )1
  کاهش ضایعات درتولید)2
  بهبود روش های کنترل کیفیت  )3

  جداسازی محصوالت معیوب از سالم)4 
  

  ود؟مصرف کدامیک از مواد غذایی زیر باعث بیماری گواتر می ش- 56
  ادویه جات)4کلم     )3دانه های روغنی        )2حبوبات         )1
  

  رعایت بهداشت عمومی وشخصی باعث جلوگیری از کدام بیماری می شود؟- 57
  مسمومیت استافیلوکوکی)2مسمومیت کلی فرمی      )1

  بوتولیسم)4عفونت سالمونالیی         )3
  

  وده شده به مواد غذایی می باشد وچه رنگی ایجاد میکند؟فلوروسین جزءکدام دسته از رنگهای افز-58
  قرمز –سنتزی )2نارنجی         –معدنی )1

  آبی-طبیعی)4قرمز            –طبیعی )3
  

  برای اندازه گیری ویسکوزیته رب گوجه فرنگی کدام ویسکومترمناسب می باشد؟-59
  چرخشی)4                 لوله مویین   )3                  اسوالد       )2               بوستویچ      )1
  

  ایجاد شده توسط فنیل آالنین وبروسین به ترتیب کدام است؟طعم - 60
  شیرین –تلخ )4              تلخ  –شیرین )3           شیرین  –شیرین )2          شور    -شیرین)1
  

  ونی استفاده می شود؟برای مقایسه محصول تولیدی با محصول رقبا از چه آزم-61
  اسمی)4                             رتبه بندی ترسیمی)3             نقطه ای لذت    9)2                             درجه بندی     )1
  

  در کدام آزمون سه نمونه مورد ارزیابی قرارمی گیردودر نهایت دونمونه یکسان شناسایی ومعرفی می شود؟-62
  مثلث)4                     جفتی      )  3              دواز سه      )2                  تبسمی )1
  

  فضای باز اطراف وسایل ودستگاههای خط تولید مواد غذایی باید چه میزان باشد؟-63
  مترسانتی 30)4          متر     1)3                  متر      5/1)2           سانتیمتر     15)1
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٨  
 

  عمل مؤثر درحفظ خواص تغذیه ای مواد غذایی دربرابر فرایند ها کدام است؟ - 64 
  ویژگی های فیزیکی ماده غذایی)2                        بافت لطیف وجوان      )1

     گونه انتخاب شده)4                                          عطر وطعم )3

  
   سردخانه و انبار*  
  باشد؟کدام گزینه صحیح می - 65

  .درصد رطوبت نسبی محیط بر میزان سرمازدگی برخی میوه ها مؤثر است)1
  .درصد رطوبت نسبی محیط بر سرعت رسیدن میوه ها اثری ندارد)2
  .درصد رطوبت نسبی محیط در از دست دادن آب میوه ها اثری ندارد)3
  .شودت تنفس میکاهش گاز اتیلن در میوه های کالیماکتریک موجب شد)4
  

  گزینه صحیح کدام است؟ -66
  .الکتوفرین، یک آنزیم شناخته شده ضد میکروبی است)1
  .الکتوفرین در ساختمان خود دارای آهن میباشد)2
  .کندلیزوزیم از رشد و تکثیر  باکتریها جلوگیری می)3
  .باشدرایجترین فساد باکتریایی پنیر فساد سطحی می)4
  

  شود؟افزایش دما داخل انبار میکدام گزینه باعث -67
  جنوبی در مناطق با عرض جفرافیایی کم -سطح زیاد دیوارهای شمالی )1
  رنگ سفید سطح بیرونی دیوارها)2
  بکاربردن آهن گالوانیزه در انبارهای فلزی )3
  عدم وجود سایبان برای پنجره ها) 4
  

  باشد؟ز ناهمجنس میکدام دماسنج بر پایه اختالف پتانسیل در محل اتصال دو فل-68
  دماسنج عقربه ای)4ترموستات                     )3ترموکوپل                       )2دماسنج مقاومتی                    )1
  

  تر است؟برای کاهش گاز دی اکسید کربن در اتمسفر انبار کدام ماده مناسب -69
  سوزاندن گاز پروپان) 4برومین                   )3ل آمین               دی فنی) 2منو اتانول آمین                   ) 1
  

  گیرد؟کدام قسمت سیستم سرمازا گرمای نهان تبخیر را از ماده سرمازا می -70
    پراتوراوا) 4شیر انبساط                         ) 3کندانسور                           ) 2کمپرسور                      ) 1
 
  

  زیست شناسی و آزمایشگاه*  
  .................. وجود دارند، بجز  RNAبازهای آلی زیر در ساختمان  -71
 تیمین) 4آدنین                   ) 3سیتوزین                   ) 2اوراسیل                   ) 1      



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

٩  
 

  .اشدمحل ساخته شدن آنزیم ها کدام اندامک سلولی می ب -72
  سانتریول) 4ریبوزوم           ) 3واکوئل                      ) 2لیزوزم                         ) 1      

  
  .نام دارد......................  قندی که در سرتاسر گیاه جابجا می شود  -73
  سلولز) 4     نشاسته     ) 3ساکاروز                        ) 2گلوکز                       ) 1      

  
  .سلول های این بافت ها دیواره نازک، هستۀ بزرگ، سیتوپالسم متراکم و واکوئل های نسبتاً کوچکی هستند -74
  اسکلرانشیم) 4      کالنشیم  ) 3             پارانشیمی  ) 2           مریستمی           ) 1      

  
  .در یک حلقه قرار دارند................. ش در دسته های آوندهای چوبی و آبک - 75

 زنبق) 4            ذرت ) 3                   لوبیا          ) 2                     گندم        )1     

  
  ؟می باشد نادرستاز عبارات زیر کدام  -76
  .اتیلن باعث رشد بیشتر و مانع رسیدگی میوه می شود) 1      
  .اسید آبسزیک جلوگیری کننده از رشد است) 2      
  .اسید آبسزیک در خواب دانه ها مؤثر است) 3      
  .جیبرلین در تشکیل گل و رویش دانه در برخی گیاهان مؤثر است) 4     

  
  .انجام می شود................... عمل امولسیون چربی ها به وسیلۀ  -77
  الکتاز) 4                      بیلیروبین    ) 3           نمک های صفراوی             )2لیپاز                     ) 1      

  
  .تولید می شود................ نقش دارد و در ............. فیبرینوژن پروتئینی است که در  - 78
  ایجاد غلظت، گلبول های سفید) 4خون، کبد    انعقاد) 3ایجاد غلظت، کبد         ) 2انعقاد خون، گلبول های سفید      ) 1      

  
  .حجم کدام گاز در هوای دم و بازدم تغییر نمی کند - 79
  نیتروژن) 4                            بخار آب  ) 3دی اکسید کربن                    ) 2اکسیژن                     ) 1      

  

  .می باشد................... و بندیکت برای ........ .........محلول بیوره برای شناسایی  -80
  گلوکز، پروتئین) 4                  پروتئین، گلوکز ) 3               نشاسته، پروتئین   ) 2پروتئین، نشاسته      ) 1      
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١٠  
 

  2ریاضی *  

باشد در این صورت قدر نسبت  می  52و  جمله ی  هفدهم آن برابر     32یک دنباله ی حسابی   هفتمجمله ی  - 81
  :دنباله برابر است با

1(3              2 (3-               3(2-                    4(2 

  
fدر یک تابع خطی -82 f=3و 1-=(5) fدر این صورت  (7)   ت؟کدام اس (6)

1(1 -               2(0                  3(1                    4( 2 

  
  کدام است؟ این صورت حاصلدر  اگر- 83

1(2                   2(4                     3(8                 4(2  
  

  است؟ کدام  a  همواره مثبت باشد در این صورت حدود اگر -84
1  (              2  (               3 (                 4(  

  
x +  ٢جواب نا معادله-85   کدام است؟  

1      (              2  (               3 (                 4(  

  
  کدام است؟ و  =fدرتابع-86

1(2-              2(1-                  3 (0                      4(1  
  

  :برابر است با در این صورت حاصل  اگر- 87
1(2m             2(-2m                 3(0                  4(m  
  

  کدام است؟ مساحت مثلث متساوی االضالعی به ارتفاع -88
1 (               2 (3                        3   (3                  4(2 

  

 :عبارت برابر است با حاصل -89
1(4               2(6               3(8                  4(10   
  

  است؟ کدام 3nدر این صورت مقدار   15=اگر-90
1(5    2(6               3(7                  4(8 



  
4 3  2  1    4  3  2  1    4  3  2  1    4  3  2  1     

تذکر 
 :

استفاده از ماشین حساب
  

معمولی
در 

 
آزمون مجاز می باشد 

 .
در ضمن سو

االت نمره منفی دارد 
.  

91   61  31   1  
92   62  32  2  
93   63  33  3  
94   64  34   4  
95   65  35  5  
96   66  36  6  
97   67  37  7  
98   68  38  8  
99   69  39   9  
100   70  40  10  
101   71  41  11  
102   72  42  12  
103   73  43   13  
104   74  44  14  
105   75  45  15  
106   76  46  16  
107   77  47  17  
108   78  48  18  
109   79  49   19  
110   80 50 20  
  21 51 81   دراین کادر چیزی ننویسید
    پاسخ صحیح
    پاسخ غلط
    سفید

    نمره نهایی
  

 82  52  22  
 83  53   23  
 84  54  24  
 85  55  25  

   86  56  26  

  
 87  57  27  
 88  58  28  

   89  59  29  
 90  60  30   

 

 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    صنایع غذایی :رشته تحصیلی 



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

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملی دهمینیاز
 اجرای هماهنگ کشوری  –مرحله استانی 

  1390اسفند  
  
  
  
  
  
  

  صنایع غذایی :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

    دقیقه120  :  مون عملیمدت آز                                            17/12/1390    : تاریخ برگزاری 
  

  نمره 30   :جمع بارم                                                         2    :تعداد سئوال        
  
  
  
  

  : 1 کار عملی شماره
  دامیفراورده های 



  
  

   )نمره 20(ین شیر   اندازه گیری کازئ - 1
  
  

    )نمره 10(تعیین اسیدیته شیر   -2                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان دهمینیاز
 اجرای هماهنگ کشوری  –مرحله استانی 

  1390اسفند  
  

  صنایع غذایی :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

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

  نمره 30   :جمع بارم                                                                      2:   تعداد سئوال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : 2   کار عملی شماره
  گیاهیفرآورده های 



  )نمره15(     تهیه ژله  از آب زرشک-1          
  
  
  

  )نمره 15(                 تهیه خیار شور-2          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان دهمینیاز
 اجرای هماهنگ کشوری  –مرحله استانی 

  1390اسفند  
  

  صنایع غذایی :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

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

  20   :جمع بارم                                                                    2:   تعداد سئوال 
  
  
  
  

  :  3  کار عملی شماره
  عملیات میکروبیولوژی



  )نمره 10(رنگ آمیزی باکتریهای موجود در پلیت کشت شده به روش گرم         -1     
  
  
  
 

  )نمره 10(آگار  تنمونه شیرخشک توسط محیط کشت نوترین   1/0 ز رقتکشت سطحی ا       -2    
 



  که توسط حوزه آزمون تهیه می گردد             صنایع غذایی  :رشته مورد نیاز  و تجهیزات ست ابزار لی

  به ازای هر هنرجو***

  مشخصات فنی   تعداد  نام ابزار یا تجهیزات ردیف

   عدد 1  الم آزمایشگاهی 1

    عدد 1  آنس یا لوپ 2

    عدد 1  چراغ الکلی یا شعله گاز 3

    عدد 1 وص رنگ آمیزیصفحه سیمی مخص 4

    عدد 1  آب فشان 5

   عدد3  قطره چکان 6

    عدد 1 میکروسکوپ 7

   عدد 2 پلیت کشت شده آماده حاوی باکتریهای گرم مثبت و منفی 8

   عدد 2 پلیت  9

   عدد 3 پیپت  10

   عدد 1 میله شیشه ای  11

   عدد 1 گرمخانه  12

   عدد 1 ترازو  13

   عدد 1 ظرف جوشاندن آب نمک-شیشه ساعت- ظرف پالستیکی یا شیشه ای-سبر-چاقو -سبد–ظرف بلوری   14

   عدد 1 رفراکتومتر  15

16  pH عدد 1  متر   

    عدد 1  اجاق گاز  17

    عدد    1هر کدام  سی سی 100بالن ژوژه و ارلن    20

    عدد 1  کاغذ صافی    21

    عدد1  بورت  22

    عدد1  پایه و گیره   23



  که توسط حوزه آزمون تهیه می گردد                         صنایع غذایی   : رشته  یازمورد ن مواد مصرفیلیست 

  به ازای هر هنرجو**

  )درصورت لزوم (مشخصات فنی   مقدار/تعداد  مصرفی مورد نیاز  نام مواد  ردیف

    بطری 1  ریستال ویولهک  محلول  1

    بطری 1  محلول  کربول فوشین یا سافرانین  2

    بطری 1  %95الکل   3

    بطری 1  محلول  ید گرم  4

    سی سی500  آب مقطر  5

    شیشه 1  روغن سدر  6

    سی سی 20  آماده شدهمحیط کشت نوترین آگار  7

    سی سی 45  محلول  رینگر  8

    بسته 1  شیر خشک  9

    گرم 20  پکتین  10

    لیتر 1  آب زرشک  11

    کیلو 1  شکر  12

    کیلو 1  خیار سبز  13

    کیلو 5/0  سبزی ترخون  14

   بوته 1  سیر  15

   گرم 10  فلفل سیاه و قرمز -نمک  16

   گرم 20  اسید خوراکی  17

   سی سی 250  سرکه  18

   سی سی 10  % 10اسید استیک   19

   سی سی 20  نرمال 0,1سود   20

   به میزان الزم  معرف فنل فتالئین  21

  



  1390اسفند ای مرحله استانی  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  فرآورده های دامی :کارگاه                            1-1 :کارعملی شماره                                 صنایع غذایی:    رشته 

  

نتخب مشماره           عوامل امتیازآور
                  بارم   

                  2  بالن وافزودن آبانتخاب 

                  1  سید واستات سدیم1افزودن 

                  2   40در بن ماری ادن بالن قرار د

به حجم  محلولخنک کردن 
                  2  رساندن محلول 

به وزن ثابت رساندن کاغذ 
                  3  سرد کردن افی و ص

وتشخیص صاف کردن محلول 
  پروتیین وچربی

4                  

شستشو کاغذ صافی وخشک 
                  3  کردن ورساندن به وزن ثابت

محاسبه درصد کازئین با احتساب 
                  3  درصد چربی 

                  20  جمع
  

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

  



  1390اسفند ای مرحله استانی  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  دامیفرآورده های : کارگاه                           1-2:  کارعملی شماره                                   صنایع غذایی:  رشته 

  

شماره منتخب               عوامل امتیازآور
                  بارم

برداشتن شیر و ریختن 
                  1  داخل ارلن

جوشاندن آب مقطر و 
                  1  سرد کردن آن

                  1  افزودن آب به شیر

                  1  افزودن فنل فتالئین

                  2  تیتراسیون

                  2  محاسبه عدد اسیدیته

عمل و رعایت سرعت 
                  2  نظم

                  10  جمع
  

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



   ی 1390ای مرحله استانی اسفند  عملی مسابقات فنی و حرفهجدول بارم بندی آزمون 
  فرآورده های گیاهی: کارگاه                             2-1:  صنایع غذایی                                                کارعملی شماره:  رشته 

 نتخب مشماره               عوامل امتیازآور
                  بارم

ظرف تمیز و  انتخاب
ششستن ظرف در 

  صورت لزوم
1                  

                  2  وزن شکر وپکتین

حرارت دادن آب 
زرشک و افزودن شکر 

  به میزان الزم
2                  

اضافه کردن باقی 
                  2  مانده شکر وپکتین

اندازه گیری بریکس و 
                  3  کار با دستگاه

                  pH 2تنظیم 

                  1  ریختن در ظرف بلوری

تعیین کیفیت ژله از نظر 
                  2  قوام ، طعم،مزه

                  15  جمع
  

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



  1390اسفند ای مرحله استانی  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  گیاهیفرآورده های :کارگاه                            2-2:   کارعملی شماره                                   صنایع غذایی :  رشته 

  

شماره منتخب               عوامل امتیازآور
                  بارم

                  1  انتخاب خیار سالم

                  2  شستن خیار با آب سرد

                  2  برس زدن خیار

اضافه خیار ومخلوط سیر 
وفلفل و سبزی به صورت یک 

  الیه در میان
4                  

تهیه محلول آب نمک و سرکه 
                  4  به میزان الزم

ریختن آب نمک بروی خیار 
                  1  ها تا پر شدن ظرف

علت باز بودن درب شیشه 
                  1  ساعت  24محتوی خیار شور تا 

                  15  جمع
  

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



  1390اسفند ای مرحله استانی  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  میکروبیولوژیعملیات : کارگاه                         3-1: کارعملی شماره                           صنایع غذایی:  رشته 

  

  شماره منتخب               عوامل امتیازآور
                  بارم

                  2  تهیه گستره میکروبی روی الم

تثبیت نمونه با قرار دادن الم روی 
                  1  شعله

ثانیه  با کریستال  30رنگ کردن گستره 
                  1  ویوله و سپس شستن الم

ثانیه  و سپس  30افزودن ید گرم 
                  1  شستن الم 

%  95بی رنگ کردن گستره با الکل 
                  1  ثانیه 20- 30مدت 

ثانیه  با فوشین یا  20رنگ کردن گستره 
                  1  سافرانین و سپس شستن الم

                  1  خشک کردن گستره  

ریختن روغن سدر و قرار دادن الم بر 
                  2  میکروسکوب و مشاهده نمونهروی 

                    10  جمع
  

  خانوادگی و مهر و امضاء رئیس حوزه نام و نام                       و امضاء          2خانوادگی آزمونگر نام و نام                         و امضاء                 1خانوادگی آزمونگر نام و نام
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  شماره منتخب              عوامل امتیازآور
                  بارم 

                  2  10-1رقت سازی 

                  1  ریختن محیط کشت در پلیت 

میلی لیتر از رقت روی  1ریختن 
  محیط کشت سفت شده

1                  

یکنواخت کردن رقت ریخته شده 
  روی تمام سطح محیط کشت

1                  

                  1  نشانه گذاری پلیت

گرمخانه گذاری در دمای          
37-31   

2                  

                  2  کاربرد صحیح وسایل

                  10           جمع
  

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


