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تاریخ 93/ 2 / 10 :

نمونه سوال علوم اس گذشته تا آینده

 – 1یکی اس راٍ ُای ًگَ داری هْاد غذایی گذاضتي آى در  ............................است .
الف  :جاُای گزم ّ هزطْب

ب  :جاُای خطک ّ گزم

ج :جاُای سزد یا کٌار یخ

د  :در دهای هحیظ

 – 2کذام ًْع ًگَ داری ُن بَ رّش غٌعتی ّ ُن بَ رّش سٌتی اًجام هی ضْد؟
الف  :آّیشاى کزدى هْاد غذایی

ب  :خطک کزدى

ج :داخل ًوک گذاضتي

د  :در تْر گذاضتي

 – 3یکی اس راٍ ُای هاًذگاری ًاى  ........................است .
 – 4بزای آى کَ پٌیز بِتز بواًذ آى را  .....................هی کٌٌذ.
 – 5پختي هْاد غذایی را هی تْاى بَ غْرت  ..................... ّ ........................اًجام داد.
 – 6جوالت غحیح ّ غلظ را هطخع کي .
یخچال ُای قذیوی با یخچال ُای اهزّسی ُیچ گًَْ تفاّتی ًذارد
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اهزّسٍ بزای ًگَ داری هْاد غذایی بیص تز اس رّش ُای سٌتی استفادٍ هی کٌٌذ
دّد دادى ُن یکی اس رّش ُای ًگَ داری هْاد غذایی است .

ظ
ظ

غ

غ

 - 7چزا رّش ُای پختي هْاد غذایی تغییز کزدٍ است ؟.............................. ................................
................ .......................................................................................................................
 - 8راٍ ُای خٌک کزدى هْاد غذایی را اس گذضتَ تا حال را بٌْیسیذ.

.........................................

.................................................................................................................................

ُ – 9ز عبارت را بَ هزبْط بَ خْدش ّغل کي .
تزش ّ ضْرکزدى

در سهاى گذضتَ هْادغذایی را درّى آى قزار هی دادًذ
اهزّسٍ بَ هْاد غذایی اضافَ هی کٌٌذ

چالَ ُای یخی

یکی اس راٍ ُای ًگَ داری سبشی ُا ّ هیٍْ ُاست

هْاد ًگَ دارًذٍ

اس ایي رّش ُن در خاًَ ّ ُن در کارخاًَ استفادٍ هی ضْد

پاستْریشٍ کزدى
هٌجوذ کزدى

 -10کذام رّش ُای ًگَ داری هْادغذایی ٌُْس ُن در بعضی جاُا استفادٍ هی ضْد؟.................
.............................. ......................................................... ...............................................
 -11تفاّت خطک کزدى سبشیجات بَ رّش سٌتی ّ رّش غٌعتی چیست ؟..................................
................. .....................................................................................................................
 – 12بزخی اس رّش ُای ًگَ داری هْاد غذایی را بٌْیسیذ........................................................
................ ......................................................................................................................
 -13کذام هادٍ ی غذایی را بَ رّش کوپْت کزدى ًگَ داری ًوی کٌٌذ؟
الف  :هیٍْ

ب  :حبْبات

جً :اى

د  :گْضت
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