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 وذام گسیٌِ در حَزُ طراحی لذین تریي هْن تریي ٍلاطغ تریي ػٌظر تظری تِ شوار هی رٍد؟-1

 ثبفت( سغح                    د( خظ                     ج ( ة* ًقغِ             (الف

 سادُ تریي شىل ًوایش حروت وذام است؟-2

 خظ (د* سیتن                     ( حجن                   ج( ًقغِ             ة (الف

 وذاهیه از اوسیذ ّای زیر تِ لؼاب غلظت تخشیذُ  ٍتاػث  دٍام ٍسختی  اى هی شَد؟-3

 اکسیذ کلسین( اکسیذ سشة                  د( سیلیس    ج( الَهیٌب            ة (الف* 

 ًشاى دادى اًذازُ ّای طثیؼی هذل در همیاسی وَچىتر یا تسرگتر در طراحی چِ ًام دارد؟-4

 تضبد( ّوبٌّگی             د( تٌبست                ج (ة* تعبدل           (الف

 جْت جلَگیری از چسثیذى لطؼات تِ وف وَرُ چِ ػولی اًجام هی شَد؟ -5

سغح صفحبت ًسَص سا ثب سٍغي چشة هی کٌٌذ ( لعبة کف قغعِ سا هی تشاضذ        ة (الف* 

 اص لعبة غلیظ تش جْت لعبثکبسی استفبدُ هی ضَد( اص لعبة سٍاى تش جْت لعبثکبسی استفبدُ هی ضَد        د (ج

 جای دادُ هی شذُ است.......تْیِ هی شذُ ٍدر سالِ ....در لذین ظریف تریي للوَّا در ایراى  از هَی -6

 پش- سوَس (خیضساى          د –ثچِ گشثِ ( پش           ج- ثچِ گشثِ( خیضساى               ة- سوَس (الف* 

 لؼاب خسیذگی در لطؼات  تِ چِ دلیلی تِ ٍجَد هی آیذ؟-7

 اعوبل  لعبة ضخین  ثش سٍی قغعِ( ثِ علت پخت سشیع لعبة      ة (الف* 

 پبییي ثَدى صهبى پخت لعبة( ٍجَد گشدٍ خبک یب چشثی ثش سٍی ثذًِ     د (ج

تیاى هی شَد ایي شىل تِ دلیل ٍیسگیْْای خاص هٌاسة ....پرسپىتیَ خطی اغلة تر اساس ساختار ٌّذسی -8

 تریي حجن ترای درن لَاًیي ػلوی پرسپىتیَ است؟

 هخشٍط( کشُ             د( ّشم                        ج( هکعت              ة (الف* 

 ترای از تیي تردى ػیة لؼاب خسیذگی وذاهیه از هَارد زیر را تایذ اػوال ًوَد؟-9

 ثبد گشفتي یب دهیذى َّا سٍی قغعِ( تویض کشدى سغح قغعِ ثب قلوَی پْي   ة (الف

 تویض کشدى کف قغعِ قجل اص پخت( گشم کشدى قغعِ قجل اص لعبة کبسی          د (ج* 

 هروس تجوغ  ًیرٍّای تظری درٍى یه وادر  واست؟-10

 پبییي کبدس( ًقبط عالیی              د (ج* گَضِ کبدس                ( ٍسظ کبدس           ة (الف

 وذاهیه از اوسیذ ّای زیر خاطیت  زیر اوسیذ ّای رًگی را شذت هی تخشذ؟-11

 اکسیذ سشة( اکسیذ ثش           د( اکسیز ثبسین          ج (ة* الفبکسیذ سٍی           
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 از حرارت لیتاز در هجاٍرت َّا وذام ترویة حاطل هی شَد؟-12

 سَلفبت سشة( ثی کشثٌبت سشة              د (ج* اکسیذ سشة                 ( هٌَ اکسیذ سشة     ة (الف

 وذاهیه از اوسیذ ّا ػاهل ضذ ترن هحسَب هی شَد؟-13

 اکسیذ کلسین( اکسیذ سٍی                 د( اکسیذ ثبسین               ج( اکسیذ هٌگٌض                   ة (الف* 

 تِ اترًگ در اططالح چِ هی گَیٌذ؟-14

 سًگ ًیوِ سٍغٌی( سًگ جسوی             د( سًگ پالکبت            ج( سًگ سٍحی         ة (الف* 

 ػیة لؼاب خسدگی در لطؼات لؼاب دار  تِ چِ دلیل  تِ ٍجَد هی آیذ؟-15

 ضخین ثَدى لعبة ثش ثذًِ(  سست ٍ ضعیف  ثَدى الیِ لعبة ٍثذًِ             ة (الف

 پخت سشیع لعبة دس دهبی ثبال( سقیق ثَدى لعبة ثش سٍی ثذًِ                  د (ج* 

 تِ چِ دلیل لؼاب ّای حاٍی اوسیذ سذین  ًرم ٍلاتل خراشیذُ شذى م تاشذ؟-16

 ضشیت اًجسبط صیبد سذین( ضشیت اًجسبط کن  سذین                 ة (الف* 

 دیش گذاص ضعیفی هحسَة هی ضَد( فالکس ضعیفی هحسَة هی ضَد              د (ج

 اوسیذ سرب در چِ دهایی رٍب هی شَد؟-17

 دسجِ سبًتی گشاد958  ( دسجِ سبًتی گشاد      ة1050  (الف* 

 دسجِ سبًتی گشاد650 ( دسجِ سبًتی گشاد     د886 ( ج

  هش هی هاًذ چمذر است120در هرحلِ آهادُ سازی لؼاب همذار زترّای وِ رٍی اله -18

 ./. ./.1 (د./.     1 (ج* ./.           1/0 (ة./.               5/0 (الف

 در وذاهیه از اًَاع  لؼاب ّا  از هَاد غیر هحلَل در اب استفادُ  هی شَد؟-19

 لعبة الستشی( لعبة  قبص هغبصی     د (ج* لعبة فشیت     (  لعبة خبم     ة (الف

 وذاهیه از هَارد زیر از دالیل اطلی فریت وردًلؼاب ًوی تاشذ؟ -20

ثبعث جلَ گیشی اصت سک دس قغعِ هی گشدد ( کبس پزیشی لعبة سا ثبال هی ثشد     ة (الف* 

 خغشات هسوَم کٌٌذگی لعبة سا کبّص هی دّذ( ثبعث تَضیع ثْتش سًگ لعبة هی ضَد        د (ج

 .اًجام هی شَد.........طراحی اغلة در فضا یا هحذٍدُ هشخظی تِ ًام -21

 تشکیت( فضب             د(  هحذٍدُ          ج(  کبدس             ة (الف* 

 .                هایغ شفاف ٍتی رًگ است وِ تِ طَرت یه الیِ هحافظ رٍی طرح ّای هذادی ٍپاستل گچی لرار هی شَد-22

 توپشا( سٍغي ثشصک               د( فیکسبتیَ                 ج (ة* اسکبتیَ             (الف

 وذاهیه جس هؼایة لؼاب هی تاشذ؟-23

 ّوِ هَاسد (د* ضجکِ ای ضذى          ( خضیذى لعبة      ج( ضجکِ ای ضذى         ة (الف
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اگر درجِ حرارت وَرُ پاییي تر از پخت لؼاب تاشذ ٍ لؼاب رٍی واشی ضخین تاشذ ًتیجِ وار چگَ ًِ -24

 شَد؟ هی

 پَستِ هی ضَد( کذس هی ضَد         د(  خبم هی ضَد          ج (ة* ثبعث سَخت  هی ضَد          (الف

 وار گاُ هَرد استفادُ ًماشی تا لؼاب رٍی واشی از ًظر ایوٌی ٍتْذاشت چگًَِ تایذ تاشذ؟-25

 ًَس کبفی(  تَْیِ هٌبست             ة  (الف

 ّوِ هَاسد (د* اة هصشفی ثْذاضتی ٍ کپسَل اتص ًطبًی    (ج

 اططالح فریت در لؼاب تِ چِ هؼٌاست؟-26

 آهبدُ سبصی هَاد لعبة (ة * پیص رٍة کشدى هَاد لعبة     (الف

 سیبلیت لعبة      ( سبیص هَاد اٍلیِ  لعبة      د (ج

 ترای ایجاد رًگ لَّْای  در لؼاب وذاهیه از هَارد زیر  تِ وار هی رٍد؟-27

 اکسیذ هٌگٌض( اکسیذ هس     د( اکسیذ اًتیوَاى      ج( اکسیذ سشة      ة (الف* 

 اوسیذ وثالت  در لؼاب ّا چِ رًگی ایجاد هی وٌذ؟-28

 سفیذ (د* صسد     ( سجض         ج( الجَسدی     ة (الف

 وذاهیه از خطرات ًاشی از استفادُ  از سیستن ّای ترلی هی تاشذ؟-29

 خغشات ًبضی اص غص گشهبیی( خغشات ًبضی  اص تَلیذ  حشاست     ة (الف* 

 خغشات اص گشفتگی حشاستی( خغشات ًبضی اص ضعف گشهبیی   د ( ج

 تْتریي پَشش ترای وف هىاًی وِ وَرُ در اى جا لرار دارد چیست؟-30

 کف پَش چَثی ( کف پَش پالستیکی           ة  (الف

 هحفظِ ّبی فلضی(  کف  پَضْبی غیش قبثل اضتعبل                   د (ج* 

 الیِ ٍاوٌشی تیي لؼاب ٍ تذًِ  چِ ًاهیذُ هی شَد-31

 ٍیسکَصیتِ( ثبفش       د( هزاة        ج( استوبلِ        ة (الف

 وذاهیه  از هَارد زیر جس ًمایض لؼاب ته پختی هحسَب هی شَد ؟-32

 صهبى پخت کَتبُ کِ ثبعث ایجبد عیَثی  دس قغعِ هی گشدد( دقیق ثئذى تغبثق لعبة ٍثذًِ       ة (الف* 

 الیِ تطکیل  ضذُ ثیي  لعبة ٍثذًِ هستحکن است( ضخین ثَدى لعبة ایي قغعبت       د (ج

 وذاهیه از گسیٌِ ّای زیر درست است؟-33

 ّش لعبة  ثب تَجِ ثِ فشهبیَى اى دهبی پخت ثِ خصَصی داسد (الف

 هعوَال اخشیي هشحلِ دس فشایٌذ  تَلیذ هحصَالت  سشاهیکی  پخت لعبة        ( ة

 سغح لعبة پس اص پخت سغحی هَجی پیذا هی کٌذ (ج* 

 رسات ًپختِ لعبة سیض داًِ سست ٍثی ثجبتٌذ (د
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 ....ّر چِ ضخاهت لؼاب تیشتر تاشذ-34

 سشعت حشاست دادى اسام تش ٍصهبى  تَقف دس دهبی ثبال صیبدتش هی ضَد  (الف* 

 سشعت حشاست  دادى سشیع تش ٍصهبى تَقف دس دهبی  ثبال کوتش هی ضَد (ة

 سشعت حشاست دادى سشیعتش ٍ صهبى تَقف دس دهبی ثبالصیبدتش  هی ضَد (ج

 سشعت حشاست دادًبسام تش  ٍصهبى تَقف دس دهبی ثبال کوتش هی ضَد  (د

 ترای واهل شذى ٍاوٌش  ّای شیویایی لؼاب در زهاى پخت  چِ  ًىتِ ای را تایذ هَرد تَجِ لرار داد؟- 35

 اص اکسیذ ّبی قلیلیی ثِ هقذاس صیبدتشی  دس لعبة استفبدُ ضَد  (الف

 ٍصى  هخصَظ لعبة  ثبیذ ثیطتش  ضَد ( ة

 سشعت پخت کن ٍصهبى  تَقف دس دسجِ حشاست  ثبال  ثیطتش ثبضذ (ج* 

 تغبثق ثیي لعبة ٍثذًِ کن ثبضذ (د

 اًثساط ًاگْاًی لؼاب در چِ دهایی اًجام هی شَد؟- 36

  دسجِ سبًتی گشاد573 (ة* دسجِ سبًتی گشاد       450 (الف

  دسجِ سبًتی گشاد780 ( دسجِ سبًتی گشاد      د652 (ج

 رٍب سطحی لؼاب در چِ  دهایی  اتفاق هی افتذ؟- 37

  دسجِ سبًتی گشاد900 (ة* دسجِ سبًتی گشاد       400 (الف

 دسجِ سبًتی گشاد1000 ( دسجِ سبًتی گشاد      د800 (ج

 ......شرط هْن جْت تطاتك  طحیح  تیي  لؼاب  ٍتذًِ  هشاتِ تَدى- 38

 گشادیبى حشاستی( گشادیبى سعَثتی     د( ضشیت اًجسبط سعَثتی    ج( ضشیت اًجسبط  حشاستی     ة (الف* 

 در وَرُ ّای ترلی فاطلِ لطؼات تا الوٌت  ّای گرم وٌٌذُ حذ الل چمذر تایذ تاشذ؟- 39

 سبًتی هتش5 (سبًتی هتش     د4 (سبًتی هتش    ج2 (ة* یک سبًتی هتش      (الف

 ....اگر دهای پخت از حذ الزم تیشتر تاشذ- 40

 لعبة سغحی ًبّوَاس پیذا هی کٌذ( لعبة رٍة ضذُ سٍاى  هی ضَد     ة (الف* 

 سغح لعبة جوع هی ضَد( سغح لعبة تشک داس هی ضَد     د (ج

  

 




