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  کزد؟ اختزاع را شوغ اٍلیي کسی چِ-1

  اسٚپائیاٖ(  د ٞٙذٚٞا(  جٞا  چیٙی(  بتاستاٖ  ٔػشیاٖ(اِف*

 بزهی گزدد؟ پیش سبل چٌذ بِ شوغ استفبدُ تبریخچِ- 2

 ٔی ٌشدد تاص پیص ساَ 5000 اص تیص تٝ ضٕغ اص  استفادٜ(ب  *ٔؼاغشتشٔی ٌشدد ػػش تٝ ضٕغ اص  استفادٜ(اِف

 ٔی ٌشدد تاص پیص ساَ 2000 تٝ ضٕغ اص استفادٜ  تاسیخ(  دٔی ٌشدد تاص ٞخأٙطی صٔاٖ تٝ ضٕغ  تاسیخچٝ(ج

 هی شذُ است؟ استفبدُ کدب در شوغ اس گذشتِ قزى ّبی در- 3

 ٔی خستٙذ تٟشٜ خٛد ٔشاسٕات ٚ خطٗ ٞا تضییٗ ٚ سٚضٙایی تشای آٖ  اص(اِف*

 ٔی ضذٜ استفادٜ ٔؼاتذ دس فمط آٖ  اص(ب

 داس٘ذ پضضىی واستشد ٞا  ضٕغ(   دٔی ضذٜ استفادٜ ٔٙاصَ سٚضٙایی  تشای(ج

 ؟ بَدًذ کزدُ دار فتیلِ شوغ ّبی سبخت بِ اقذام چگًَِ ببستبى رٍهیبى- 4

 وشد٘ذ ٔی استفادٜ فتیّٝ ػٙٛاٖ تٝ تش٘ح ٌیاٜ  اصاِیاف(اِف*

 ٔی ضذ ساختٝ ضذٜ لاِثٍیشی واغزی ِِٛٝ ٞای اص  ضٕؼٟا(ب

 تشد٘ذ ٔی فشٚ ػسُ ْٔٛ یا ًٟ٘ٙ پیٝ دس تاس چٙذیٗ سا ضذٜ سَٚ پاپیشٚس  آٟ٘ا (ج

 ٔی آٔذ تذست دسختاٖ ٔیٜٛ خٛضا٘ذٖ  اص(د

 هی کزدًذ؟ استفبدُ چیشی چِ شوغ ّب ًخستیي سبخت بزای چیٌیْب- 5

 وشد٘ذ ٔی استفادٜ فتیّٝ ػٙٛاٖ تٝ تش٘ح ٌیاٜ اِیاف ٘یض ٚ ضذٜ لاِة ٌیشی واغزی ِِٛٝ ٞای اص (اِف*

 ٔیطذ پیچیذٜ ٔٛص دسخت تشي  دس(  دٔی ضذ تأثٛاستفادٜ ٌیاٜ سالٝ  اص(      جٔی وشد٘ذ استفادٜ حیٛا٘ات چشتی  اص(ب

 هی کزدًذ؟ استخزاج چگًَِ را شوغ هَم ٌّذ در قذین- 6

  ًٟ٘ٙ د٘ثٝ وشدٖ آب  اص(  بٔی ضذ ٌشفتٝ پاپیشٚس دسخت  اصخٛضا٘ذٖ(اِف

 آٚسد٘ذ ٔی تذست داسچیٗ دسخت ٔیٜٛ خٛضا٘ذٖ  اص(د   *ٔی ضذ استخشاج تش٘ح ٌیاٜ اِیاف  اص(ج

 ؟ داشت ًبم چِ است بَدُ شوغ ًَر آى هحَریت کِ یَْدیبى ًَر خشٌَارُ- 7

  دیٛاِی(  د سٚضٙایی(  ج٘ٛس ٚ  سً٘(   ب ٞا٘ٛوا(اِف*

 بزهی گزدد؟ سهبًی چِ بِ ّبًَکب خشٌَارُ تبریخچِ- 8

 ٔیالد اص لثُ ساَ 165  تٝ(ب    *لثُ ساَ 3000  تٝ(اِف

 یه ٚ تیست لشٖ  تٝ(   دٔیالد اص لثُ ساَ 2000  تٝ(ج

 است؟  شذُ دادُ پبک، خشي بزگشاری سهبى طَل در شوغ اس استفبدُ بِ اهپزاطَردستَر کذام سهبى در- 9

 چٟاسْ لشٖ دس وٙستا٘تیٗ  أپشاتٛس(ب  * أپشاطٛسچیٗ(اِف

  أپشاطٛستایطٛ (    داوتاٚیاٖ  أپشاطٛس(ج
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 ؟ است داشتِ ای فشایٌذُ رشذ شوغ اس استفبدُ ًفت صٌؼت رشذ بب ّوشهبى قزى کذام در- 10

 تیستٓ لشٖ اَٚ  دس٘یٕٝ(ب   *یه ٚ تیست لشٖ اتتذای  دس(اِف

 چٟاسْ لشٖ  دس(     د٘ٛصدٞٓ لشٖ  دس(ج

 ؟ است کذام اًذ گزفتِ ًظز در هبسبصشوغ تؼزیف بزای کِ خْبًی اصطالح- 11

 ٔاساط ٟٔاستٟای ٚ حشوات دست تا ٕٞشاٜ تاال ٔا٘ذٌاسی تا پٛست وٙٙذٜ ضاداب ٚ ٔغزی ٚ ٔؼطش ٔاساط ٞای ضٕغ اص  استفادٜ(اِف*

 دٞٙذٜ ٔاساط دِخٛاٜ تٝ ٔاساط ٞشتىٙیه تا ٕٞشاٜ ٌیاٞی ٚ غٙؼتی ٞای ضٕغ ٕٞضٔاٖ  استفادٜ(ب

 ٔاساط دستی ٟٔاستٟای ٚ حشوات تا ٕٞشاٜ غّطاٖ غٛست تٝ پٛست سٚی داس فتیّٝ ای ِِٛٝ ٔاساطٞای ٞای ضٕغ اص  استفادٜ(ج

 دسٔا٘ی اٞذاف تا اسٚٔاتشاپی تشای ٔؼطش ٞای ضٕغ ٕٞشاٜ تٝ سٚغٙی ٔاساط تىٙیه  اخشای(د

 اًذ؟ شذُ سبختِ چِ اس هبسبص ّبی شوغ هؼوَال- 12

  ٘فتی ٞای پاسافیٗ  اص(اِف

 حیٛا٘ات چشتی  اص(ب

 وٙٙذ خزب ٔی تٛا٘ٙذ پٛست وٝ ٞایی سٚغٗ ٚ ٔختّف ٞای سٚغٗ تا ضذٜ تشویة ٚ ضذٜ رٚب سٛیا  ْٔٛ(ج*

 سٙتی  طة ٌیاٞاٖ  اص(د

 ؟ چیست هبسبص شوغ در ضزٍری ّبی رٍغي هثل ّبیی افشٍدًی دلیل- 13

 .ضٛد ٔی سخت ٚ تشسا٘ذ آسیة پٛست تٝ تٛا٘ذ ٔی ْٔٛ ٞا، افضٚد٘ی ایٗ  تذٖٚ(ب   *ٞا ضٕغ دسٔا٘ی دسغذ تاال  تشای(اِف

 تٟتش سایحٝ  تشای(            دپٛست تیطتش اتشسا٘ی  تشای(ج

 ؟ دارًذ کبربزدی چِ هبسبص شوغ در آرایشی ػطزّبی- 14

 ایٕٙی سیستٓ تمٛیت  تشای(    بتٙفسی سیستٓ پاوساصی  تشای(اِف

 تثشد تیٗ اص سا ْٔٛ تذ تٛی ایٙىٝ  تشای(  دضٛ٘ذ ٔی اضافٝ تخص آسأص فضای یه ایداد  تشای(ج*

 کزد؟ استفبدُ شوغ در را بذى ّبی رٍغي تَاى هی آیب- 15

 ٔی ضٛد آٖ خٛاظ تشدٖ تیٗ اص ٚ ضٕغ ضذٖ سلیك تاػث  خیش(اِف

 ٔی ضٛد ٔاسیذٜ تذٖ سٚی ٚ ضذٜ ٔٛاد غّظت سفتٗ تاال  تاػث(ب

 ٕ٘ٛد استفادٜ ضٕغ ٔاساط پشٚطٜ دس ٔی تٛا٘ذ سا ضشٚسی ٞای سٚغٗ ٚ ٔؼطش ٞای سٚغٗ  تٕاْ(ج*

 ٔی ٌشدد دست خٛسدٖ سش تاػث  خیش(د

 ؟ چیست درببسار هَخَد ّبی شوغ بیي هقبیسِ بزای شوغ هبسبص در هب هالک- 16

 ٔاساط ٞای دسضٕغ استفادٜ ٔٛسد ْٔٛ ٚ اِٚیٝ  تشویثات(ب  *ٞا ضٕغ دس سفتٝ تىاس ػطش ٚ  سایحٝ(اِف

 ٔاساط ٞای ضٕغ ساخت  ٘حٜٛ(  دآٟ٘ا  تٛدٖ دستشس دس ٚ  التػادی(ج

 ؟ است کذام شوغ هبسبص در استفبدُ هَرد استبًذارد هَم- 17

 حیٛا٘ی ٞای  ْٔٛ(  د پاسافیٗ( جوشیستاَ  ْٔٛ(  ب٘خُ ْٔٛ ٚ سٛیا  ْٔٛ(اِف*




