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1زمان آزمون:

؟راه انتقال کدام بیماري زیر، از طریق زخم است-1
حصبه د)وباج) آنفلوآنزاب) کزازالف) 

رساند؟سم ترشّح شده از میکروب کدام بیماري، به قلب آسیب می-2
گلو درد چرکی د)کزاز ج)نرمی استخوان    ب) دیابتالف) 

؟هاي غیر واگیر استهاي زیر جزء بیماريکدام یک از بیماري-3
وبا د)آنفلوآنزاج)پوکی استخوان   ب) طاعونالف) 

رساند؟ها آسیب میدر کدام بیماري، ویروس به شش-4
کزازد)خوردگیسرماج) هپاتیت  ب) آنفلوآنزاالف) 

کدام یک از باکتري هاي زیر در بدن ویتامین تولید می کنند؟-5
د)(ج)(ب)(الف)(

؟کدام یک از بیماري هاي زیر واگیردار است-6
سرطاند)فشار خونج)وباب) دیابتالف) 

مورد استفاده قرار گیرد.کدام مورد در تصفیه فاضالب و بی ضررسازي آن ممکن است -7
انگل هاد)ویروس هاج) باکتري هاي مضر  ب) باکتري هاي مفید   الف) 

؟می شودنکدام مورد باعث مقاوم سازي بدن در برابر بیماري ها -8
مصرف آنتی بیوتیکب) الف) خوردن غذاي کافی و متنوع 

د) واکسینه کردنج) ورزش کردن
سد اول و دوم دفاعی بدن به ترتیب کدام اند؟-9

واکسن و گلبول هاي سفیدب) پوست و واکسنالف) 
گلبول هاي سفید و باکتري ها    د) پوست و گلبول هاي سفید     ج) 

به ترتیب کدام اند؟ناقل بیماري هاي طاعون و هاري -10
ماالریا و سگب) موش و سگالف) 

موش و ماالریا  د) سگ و موش     ج) 
؟نمی شودکدام یک پیشگیري در مقابل بیماري محسوب -11

مصرف دارو د)تغذیه سالم ج)ورزشب) واکسن زدنالف) 
پادتن ها با چه روشی میکروب ها را از بین می برند؟-12

سد مسیر د)غیرفعال کردن  ج)مسموم کردنب) بیگانه خواريالف) 
چه عاملی در برابر ورود میکروب ها از بینی به شش ها مقاومت می کند ؟-13

مخاطد)گلبول هاي سفیدج)عطسهب) سرفهالف) 
ها عامل کدام نوع بیماري ها هستند؟میکروب -14

روحی و روانید)واگیر دار و غیر واگیردارج)غیرواگیردارب) واگیر دار  الف) 
با مصرف چه غذاهایی می توانیم دندان هاي سالمی داشته باشیم؟-15

غذاهاي ویتامین دارد)غذاهی کلسیم دار و پروتئین دارج)غذاهی چربب) غذاهی پر کالريالف) 


