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 دارد؟ هبسَر بر تبثیری چِ هبسبش ٌّگبم در گرم هحیط-1

 .ٔی ضٛد ٔبسبط سٚغٟٙبی تبثیش وبٞص  ثبػث(  ة.ٔی ضٛد ٔبسٛس حشوتی ٚاوٙطٟبی سشػت آٔذٖ پبییٗ  ثبػث(اِف*

 .ٔی ضٛد ٌیش٘ذٜ ٔبسبط آِٛدٌی خٛاة ثبػث (    د.ٔی ضٛد ٔبسٛس دس ثیطتش ٘یشٚی ٚ تحشن  ثبػث(ج

 ببضذ؟ چگًَِ ببیذ هبسبش اتبق کفپَش- 2

 تیشٜ سً٘  داسای( دٔحىٓ ٚ  سفت(  جا٘ؼطبف لبثُ ٚ  ٘شْ(  ةضستطٛ  لبثُ(اِف*

 است؟ اجببری هَردی چِ رعبیت کبر، هحیط در هضر ّبی ببکتری ٍ قبرچ ایجبد از جلَگیری برای- 3

  ٌیبٞی سٚغٗ ٞبی اص  استفبدٜ(  ة ٔبسبط سبِٗ دس تٟٛیٝ  ٚجٛد(اِف*

 تخت سٚی حِٛٝ اص  استفبدٜ(   دٔبسبط سبِٗ دس دٔپبیی اص  استفبدٜ(ج

 هی ضَد؟ استفبدُ ًَری ًَع چِ از هبسبش سبلي در- 4

 .وٙذ ٔی ٔٙتمُ ٔطتشی ثٝ خٛة حس ٚ ثٛدٜ سٍ٘ی وٝ  ٘ٛسٞبیی(   ةٔالیٓ  ٘ٛس(اِف*

 صسد سً٘ ثب  ٘ٛسٞبیی(  دسفیذ سً٘ ثب  ٘ٛسٞبیی(ج

 ببضٌذ؟ ضرایطی ًَع چِ داری ببیذ سراهیکْب ببضذ، ضذُ پَضیذُ سراهیک بب هبسبش اتبق اگر- 5

  .ثبضذ سٚضٗ ٚ سطح ٞٓ  ٔبت،(  ةثبضذ ثضسي ا٘ذاصٟٞبی دس ٚ  ثشاق(اِف

 .٘جبضذ ِیض ٚ ثبضذ داضتٝ سٚضٗ سً٘ ثٛدٜ، تشن ثذٖٚ ٚ سطح  ٞٓ(د  *.ثبضذ ٔشتت ٚ جذِٚی صٛست ثٝ ٚ  ثضسي(ج

 هی ضَد؟ تَغیِ هحلَلی چِ دستْب، بَدى تویس ٍ عفًَی ضذ بِ ًسبت بیطتر اطویٌبى برای- 6

  آة(  د ٘ب٘ٛسیُ(ج  *جبٔذ ٚ ٔبیغ  صبثٖٛ ٞبی(  ة اِىُ(اِف

 ًوی ببضذ؟ سَزی آتص اًَاع جسء هَرد کذام- 7

 فّضی اثضاسٞبی ٚ  ٔٛاد(ة   *ثشلی ٚ اِىتشیسیتٝ اثضاسٞبی ٚ  ٔٛاد(اِف

 ٌبصٚئیُ اِىُ، ثٙضیٗ، ٔب٘ٙذ ٘فتی  ٔٛاد(  دوبغز ٚ چٛة ٔب٘ٙذ جبٔذ ٚ چٛة ٚ خطه  ٔٛاد(ج

 است؟ ضرٍری اٍلیِ کوکْبی جعبِ برای گسیٌِ کذام- 8

 آسأجخص  داسٚٞبی(  دوٙٙذٜ ٔشطٛة  وشْ( جآفتبة ضذ  وشْ(  ةثتبدیٗ  ٔحَّٛ(اِف*

 چیست؟ هبسبش- 9

 خبظ ٞذفی ثٝ سسیذٖ ثشای ثذٖ سٚی دست ثب ٔٙظٓ حشوبت  ا٘جبْ(اِف

 ضذٜ است وٛفتٍی ٚ خستٍی دچبس وٝ ثذٖ اص لسٕت ٞبیی ثش تخصصی حشوبت  ا٘جبْ(ة

 خبظ ٞذفی ثٝ سسیذٖ ثشای ثذٖ سٚی ٔٙظٓ حشوبت  ا٘جبْ(ج*

 خبظ ٞذفی ثٝ سسیذٖ ثشای ثذٖ سٚی ثش دست، ثب حشوبت  ا٘جبْ(د




