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 ٞفتٓػؤاالت تؼتی دسع  

 وذأیه اص ثیٕبسی ٞب ی صیش، ٕٞٛاسٜ یىی اص تٟذیذ وٙٙذٜ ٞبی اكّی ػالٔت ا٘ؼبٖ ٔحؼٛة ٔی ؿذٜ ا٘ذ؟ 1

     شیٚاٌ شیغ یٞب یٕبسید(ث             شیٚاٌ یٞب یٕبسیج(ث               دیبثت(ة                ػشعبٖ(اِف
 

 ؟٘یؼتثیٕبسی ٞبی ٚاٌیش  وذأیه اص ٌضیٙٝ ٞبی صیش، جضء 2

 پذیىّٛصیغ(د              ایذص(ج             دیبثت(ة            ٞپبتیت(اِف
 

 وذأیه اص ثیٕبسی ٞبی صیش، اص عشیك دػتٍبٜ ٌٛاسؽ ٔٙتمُ ٔی ؿٛ٘ذ؟ 2

       ذصید(ا ج(آ٘فّٛا٘ضا                               یة(اػٟبَ خٛ٘                    ٞپبتیت(اِف
 

 وذأیه اص ٔٛاسد صیش، اص عشیك دػتٍبٜ تٙفغ ٔٙتمُ ٔی ؿٛد؟ 4

           ذصید(ا            یاٍّ٘ یٞب یٕبسیج(ث                  تیة(ٞپبت                 آ٘فّٛا٘ضا(اِف
 

 وذأیه اص ثیٕبسی ٞبی صیش، اص عشیك پٛػت ٚ ٔٛ ثٝ دیٍشاٖ ػشایت ٔی وٙذ؟ 5

  ثیٕبسی ٞبی پٛػتی(د          ثیٕبسی ٞبی اٍّ٘ی(ج             پذیىّٛصیغ(ة          ٞپبتیت(اِف

                                                                                                                           
 بسی ؿذٜ اػت، ٕٞشاٜ اػت؟وذاْ ثیٕبسی اػت وٝ ثب خبسؽ ؿذیذ دس ٘ٛاحیی وٝ دسٌیش ثیٕ 6

                            ثیٕبسی ٞبی اٍّ٘ید(           ثیٕبسی ٞبی پٛػتیج(              پذیىّٛصیغة(           آ٘فّٛا٘ضا(اِف
 

 ؟٘یؼتوذأیه اص ٌضیٙٝ ٞبی صیش دس ٔٛسد ثیٕبسی ٞبیی وٝ اص عشیك دػتٍبٜ تٙبػّی ٔٙتمُ ٔی ؿٛ٘ذ، دسػت  7

                 ی ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ اص ساٜ آٔیضؽ جٙؼی ثٝ فشد دیٍش ٔٙتمُ ٔی ؿٛ٘ذثیٕبس(اِف

              ثؼیبسی اص افشاد حبُٔ ایٗ ثیٕبسی، اص ففٛ٘ت خٛد اعالؿ ٘ذاس٘ذ(ة

                                                  صخٓ یب ضبیقبت پٛػتی دس ٘ٛاحی تٙبػّی اص فالئٓ آٖ اػت(ج

 ب خبسؽ ؿذیذ ٕٞشاٜ اػتث(د
 وذأیه اص ثیٕبسی ٞبی صیش، اص عشیك خٖٛ ٚ تشؿحبت ثذٖ ٔٙتمُ ٔی ؿٛد؟ 8

   ٔٛاسد ة ٚ جد(           ایذصج(              ٞپبتیت(ة                   ثیٕبسی ٞبی اٍّ٘ی(اِف
   

 

 تُ ٔی ؿٛد؟دس ثیٕبس ٔجتال ثٝ ٞپبتیت، وذاْ لؼٕت اص ثذٖ آػیت دیذٜ ٚ فقبِیتؾ ٔخ 9

 ِٛصإِقذٜ(د              وجذ(ج              ٔقذٜ(ة            دػتٍبٜ ٌٛاسؽ(اِف

 جذی تشیٗ ٘ٛؿ ٞپبتیت، وذاْ ٘ٛؿ آٖ اػت؟ 01

 D(د           C(ج             B(ة             A(اِف
 

 ٛا٘ذ ثب فالیٓ ثؼیبس ؿذیذ ٕٞشاٜ ثبؿذ؟وذأیه اص ا٘ٛاؿ ٞپبتیت اػت وٝ ٞٓ ٔی تٛا٘ذ ثذٖٚ فالٔت ثبؿذ ٚ ٞٓ ٔی ت 00

 Dد(          Cج(               B(ة           A(اِف
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 دس وذاْ ٘ٛؿ اص ٞپبتیت اػت وٝ دس ثقضی اص افشاد ٔجتال، ٔـىالت وجذی، ػشعبٖ وجذ ٚ یب ػیشٚص وجذی ایجبد ٔی ؿٛد؟ 01

 Dد(             Cج(               Bة(             Aاِف(

 ٔذت صٔب٘ی اػت وٝ اص ؿٙبخت ثیٕبسی ایذص ٔی ٌزسد؟ چٝ 02

 ػبَ 01ثیؾ اص د(                      ػبَ 01ثیؾ اص ج(                     ػبَ 01ثیؾ اص (ة                   ػبَ 01ثیؾ اص (اِف
 

 اجتٕبفی چٝ وؼب٘ی ؿذٜ اػت؟ ٕٞٝ ٌیشی جٟب٘ی ثیٕبسی ایذص ثبفث ایجبد یىی اص ثضسي تشیٗ چبِؾ ٞب دس ص٘ذٌی فشدی ٚ 04

 پذساٖ ٚ ٔبدساٖ(د            ٘ٛجٛا٘بٖ ٚ جٛا٘بٖ(ج              پضؿىبٖ(ة           دِٚتٕشداٖ(اِف

 چیؼت؟« اچ آی ٚی»  05

                   ٚیشٚع ٘مق ایٕٙی ا٘ؼب٘ی اػت(اِف

                یه ثیٕبسی ففٛ٘ی لبثُ وٙتشَ اػت(ة

                   خٛد تِٛیذ ؿذٜ ٚ اص عشیك ا٘ؼبٖ اص فشدی ثٝ فشد دیٍش ٔٙتمُ ٔی ؿٛد ٚیشٚػی اػت وٝ خٛد ثٝ(ج

 ٔٛاسد اِف ٚ ة(د
 .ٔذتی ثقذ اص ٚسٚد اچ آی ٚی ثٝ ثذٖ، .................................ٔبدٜ ای سا دس خٖٛ تشؿح ٔی وٙذ  06

 ٔٛاسد اِف ٚ ة(د          آ٘تی ثبدی     (ج             ٌّجَٛ ٞبی لشٔض(ة           ٌّجَٛ ٞبی ػفیذ(اِف
 

 صٔب٘ی وٝ ٚیشٚع ٚاسد ؿذٜ ثٝ ثذٖ ثٝ حذ لبثُ تـخیق ثشػذ، چٝ ٔذت عَٛ ٔی وـذ؟ 07

 ٔبٜ 0ٞفتٝ تب  0(د            ٔبٜ 0ٞفتٝ تب  0(ج               ٔبٜ 0ٞفتٝ تب  0(ة            ٔبٜ 0ٞفتٝ تب  0(اِف
 

 ُ ا٘ٛاؿ ففٛ٘ت ٞب ٔثُ ثشفه دٞب٘ی، ػُ ٚ ففٛ٘ت سیٛی دس فشد ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد؟چٝ صٔب٘ی، فالئٓ ٚیشٚع اچ آی ٚی ؿبٔ 08

                                                            لجُ اص دٚساٖ پٙجشٜ(اِف

                          دس دٚساٖ پٙجشٜة(

                            ثب صیبد ؿذٖ تقذاد ٚیشٚع ٚ وٓ ؿذٖ ػَّٛ ٞبی دفبفی ثذٖ فشد(ج

 صٔب٘ی وٝ فشد ٔجتال ثٝ ایذص ؿذٜ ثبؿذد(
 

 اكّی تشیٗ سٚؽ پیـٍیشی دس ٕٞٝ ثیٕبسی ٞبی ففٛ٘ی اص جّٕٝ اچ آی ٚی چیؼت؟ 09

                                     ٔب٘ـ ٚسٚد ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ثٝ ثذٖ ؿذٖ(اِف

                تضسیك ثٕٛلـ ٚاوؼٗ(ة

                 ص داسٚٞبی ٔٙبػت وٓ وٙٙذٜ تقذاد ٚیشٚع ٞباػتفبدٜ ا(ج

 ٔٛاسد ة ٚج (د
 ؟ٕ٘ی ؿٛدثشای پیـٍیشی اص ثیٕبسی ایذص، سفبیت وذاْ ٔٛسد تٛكیٝ  11

                                        پبیجٙذی ثٝ ؿئٛ٘بت اخاللی(اِف

        ص٘ذٌی وشدٖ دس وٙبس افشاد ٔجتال ثٝ ٚیشٚع اچ آی ٚیة(

                  پشٞیض اص حضٛس دس ٔٛلقیت ٞبی خغش آفشیٗ(ج

 اعٕیٙبٖ اص ا٘جبْ اػتشیُ خذٔبت د٘ذاٖ پضؿىید(
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 ػؤاالت تؼتی دسع ٞـتٓ 

 

 كبحت ٘ؾشاٖ ٔؼبئُ ثٟذاؿتی، چٝ وؼب٘ی سا اص آػیت پزیشتشیٗ لـشٞبی جبٔقٝ ٔی دا٘ٙذ؟ 12

 ػبِٕٙذاٖد(               وبسٌشاٖج(               دا٘ؾ آٔٛصاٖة(             وٛدوبٖاِف(

 ثیٕبسی ػشٔبخٛسدٌی ٚ آ٘فّٛا٘ضا دس آػیت پزیشتشیٗ لـشٞبی جبٔقٝ، ٘بؿی اص چیؼت؟ 11

     ٔٛاسد اِف ٚ ةد(            فبدت ٞبی غیش ثٟذاؿتیج(            فذْ سفبیت ثٟذاؿتة(           ا٘تـبس ٚیشٚعاِف(
 

 ؟٘یؼتیش، اص ٔضایبی سفبیت ثٟذاؿت فشدی وذأیه اص ٌضیٙٝ ٞبی ص 12

 تمٛیت فضت ٘فغد(          پیذا وشدٖ ؿغُ ٔٙبػتج(            تأٔیٗ ػالٔت جبٔقٝة(           حفؼ آساػتٍی فشداِف(
 الصْ اػت ثشای ٕٞٝ افشاد، ٞش ...........تب............یه ثبس ٔقبیٙبت چـٕی ا٘جبْ ٌیشد. 13

  ٔبٜ 00 تب 0(د             ػبَ 0 – 0ج(ػبَ                0 –ٔبٜ  6ة(            ٔبٜ 6-0اِف(
 

 وذأیه اص ٌضیٙٝ ٞبی صیش، ٔیضاٖ ػالٔت چـٓ ٞب ٚ ػغح تٛا٘بیی حغ ثیٙبیی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ؟ 14

     ٔٛاسد ة ٚ جد(             دیذ ٔغّٛةج(             حذت ثیٙبییة(             فیٛة ا٘ىؼبسیاِف(
 

 دس وذاْ فیت اص فیٛة ا٘ىؼبسی چـٓ، ؿىُ غیش فبدی لش٘یٝ ٔٛجت تبسی دیذ ٔی ؿٛد؟ 15

 یشچـٕید(پ              ؼٓیٍٕبتیج(آػت             یٙیة(دٚس ث              ٘ضدیه ثیٙی(اِف
 

 چه تش اص حذ عجیقی آٖ اػت؟ٛوشٜ چـٓ چٍٛ٘ٝ افشادی ٔقٕٛالً و 16

 آػتیٍٕبتد(        پیش چـٓج(           یٗث دٚسة(          ٘ضدیه ثیٗ   اِف(

 وذاْ ثیٕبسی فیٛة ا٘ىؼبسی چـٓ اػت وٝ ثٝ دِیُ تلّت فذػی چـٓ ثٝ ٚلٛؿ ٔی پیٛ٘ذد؟ 17

     دٚس ثیٙید(              آػتیٍٕبتیؼٓج(              ٘ضدیه ثیٙیة(               پیش چـٕیاِف(
 

 ٛ٘ذ تلبٚیش ثٝ ؿىُ ٔغّٛثی سٚی ؿجىیٝ ثیفتذ ٚ حذت ثیٙبیی ثٝ حبِت عجیقی ثشٌشدد؟وذأیه اص ٌضیٙٝ ٞبی صیش، ثبفث ٔی ؿ 18

 د(ٔٛاسد اِف ٚ ة            ضسیٚ اؿقٝ ِ یج(جشاح         ِٙض عجیة(              فیٙه ٞباِف(
 

 دس كٛست ٘یبص، ثشای ٔحبفؾت اص چـٓ دس ثشاثش ٌشد ٚ غجبس چٝ ثبیذ وشد؟ 23

                     حبفؼ چـٓ اػتفبدٜ ؿٛدحتٕبً اص فیٙه ٔاِف(

                      ثب آة جٛؿب٘ذٜ ػشد ؿذٜ، چـٓ ؿؼت ٚ ؿٛ دادٜ ؿٛدة(

                   لشاس دادٖ چـٓ ٞب دس ؽشف حبٚی آة ػبِٓ تٕیضج(

 ٔٛاسد ة ٚ جد(
 وؾ ٞب ٚ ؿٛیٙذٜ ٞب چٝ ثبیذ وشد؟ دس دسجٝ اَٚ ثشای جٌّٛیشی اص آِٛدٜ ؿذٖ چـٓ ثب ٔٛاد ػفیذ وٙٙذٜ ، حـشٜ 22

                  ثبیذ چـٓ ثب آة فشاٚاٖ ٚ پی دس پی ؿؼت ٚ ؿٛ دادٜ ؿٛداِف(

               دس اػشؿ ٚلت ثٝ پضؿه ٔشاجقٝ ؿٛدة(

                 حتٕبً اص فیٙه ٞبی ٔحبفؼ اػتفبدٜ ؿٛدج(

 ه صدٖلشاس دادٖ چـٓ دس ؽشف پش اص آة ػبِٓ ٚ چٙذ ٔشتجٝ پّد(
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ٚ صٔب٘ی وٝ چـٓ ٞب ثب یه ثب٘ذاط اػتشیُ ثؼتٝ ٔی ؿٛد، چٝ ٔذت اص پّه صدٖ ثبیذ جٌّٛیشی « ثشق صدٌی چـٓ» دس كٛست ثشٚص 21

 ؿٛد؟

 ػبفت 04د(             ػبفت 00تب  8ج(               ػبفت 01تب  6 ة(              ػبفت 6تب  4(اِف
 ثب سایب٘ٝ ، تمشیجبً دس چٙذ دسكذ افشاد دیذٜ ٔی ؿٛد؟ فبسضٝ خـىی ٚ ػٛصؽ چـٓ ٍٞٙبْ وبس 22

 دسكذ 1تب  4د(                   دسكذ 4تب  0ج(                 دسكذ 0تب  0ة(                دسكذ 0تب  0اِف(
............ػب٘تی ٔتش اص چـٓ ثشای جٌّٛیشی ٚ وبٞؾ فٛاسم اػتفبدٜ اص وبٔپیٛتش، ٔشوض كفحٝ ٔب٘یتٛس ثبیذ حذٚد ..............تب . 23

 پبییٗ تش لشاس ثٍیشد.

 01تب  01د(            01تب  01ج(            01تب  01ة(            01تب  1اِف(
ٔتشی  6ثشای اػتفبدٜ ثٟتش دس وبس ثب سایب٘ٝ ٚ جٌّٛیشی اص فبسضٝ خـىی چـٓ، ٞش...............دلیمٝ ثٝ ٔذت .............ثب٘یٝ ثٝ فبكّٝ  24

  ٚ دٚستش ٍ٘بٜ وٙیذ.

 01 - 01د(                 01-01ج(                01 -01ة(                01- 01اِف(
 

 فبكّٝ ٔب٘یتٛس ثب چـٕبٖ ثبیذ چٙذ ػب٘تی ٔتش ثبؿذ؟ 25

                 61تب  11د(                 11تب  41ج(              41تب  01ة(              01تب  01(اِف
 وذأیه اص ٌضیٙٝ ٞبی صیش، اص ٚؽبیف ٟٔٓ ا٘ذاْ ؿٙٛایی ا٘ؼبٖ اػت؟ 26

                    استجبط ا٘ؼبٖ ثب دیٍشاٖ ٚ ٔحیظ پیشأٖٛة(                    دسیبفت أٛاج كٛتیاِف(

 ٔٛاسد اِف ٚ جد(                  حفؼ تقبدَ ثذٖ           ج(
 ، ٚؽیفٝ جٕـ آٚسی أٛاج كٛتی ٚ ا٘تمبَ آٖ ثٝ ثخؾ ٔیب٘ی ٌٛؽ سا ثشفٟذٜ داس٘ذ؟وذاْ لؼٕت اص ٌٛؽ 27

           یج(پشدٜ ٌٛؽ                   د(ٌٛؽ داخّ                 یب٘یة(ٌٛؽ ٔ                الِٝ ٌٛؽ ٚ ٔجشای آٖاِف(
 

 تذاْٚ ففٛ٘ت دس ٌٛؽ ثبفث ........................ٔی ؿٛد. 28

   د( ثشٚص ٚصٚص ٌٛؽ                  ییج( وبٞؾ ؿٙٛا             یٌٛؽ خبسج تیة(حؼبػ                   اِتٟبة( اِف
 

 ٔؼئِٛیت ػَّٛ ٞبی ٔٛیی )ٔظن داس( ٌٛؽ داخّی چیؼت؟ 33

                  جٌّٛیشی اص وبٞؾ ؿٙٛاییة(             ا٘تمبَ استقبؿبت كٛتی ثٝ ٔغضاِف(

 تحشیه پزیشی ٌٛؽد(               ی اص ٚصٚص ٌٛؽ           جٌّٛیشج(
 لبٖ٘ٛ اَٚ اػتفبدٜ اص اثضاسٞبی ؿٙیذاسی ٚ ٞذفٖٛ، ایٗ اػت وٝ دأٙٝ كذا، ٔقبدَ چمذس ثبیذ ثبؿذ؟ 32

          دٚ پٙجٓ حذاوثش كذاة(                         یه ػْٛ حذاوثش كذااِف(

 وٕتش اص ٘لف ٔیضاٖ حذاوثش كذاد(                         ٘لف ٔیضاٖ حذاوثش كذاج(
 لبٖ٘ٛ دْٚ اػتفبدٜ اص اثضاسٞبی ؿٙیذاسی ٚ ٞذفٖٛ، لبٖ٘ٛ ...................دسكذ، ................دلیمٝ اػت. 31

 61-01د(                    61-61ج(                  01-01ة(                   01-0اِف(
 ...........فضٛ ثذٖ اػت.پٛػت، ............... 32

 اكّی تشیٗد(              ثضسي تشیٗج(                ٟٔٓ تشیٗة(               حؼبع تشیٗاِف(



 

 باسمه تعالي

 ًام و ًام خاًوادگي:  

 سالهت و بهداشت 9 -8- 7  درس :تستي  آزهوى

 دهن          دوره دوم هتوسطهدوازپايه : 

 کلیه رشته ها رشته:
                                    

  شاهاستاى کرهاً 2 هیآهوزش و پرورش ًاح

 شهدای پرويي زاد:  رستاىیدب

 هاه( بهوي ) ى تستيآزهو 

 هدت اهتحاى :  

  ساعت شروع :

 11/1398تاريخ اهتحاى:      /

 9  تعداد صفحات: 

 
 سؤاالت رديف

    
 پٛػت ثذٖ ا٘ؼبٖ، فّٕىشدی ؿجیٝ ........................ داسد. 33

 وّیٝ ٞبد(            حؼٍشٞبج(           سایب٘ٝ ٞبة(             چـٓ ٞباِف(

 ضبیقبت آوٙٝ فٕذتبً دس چٝ ٘مبعی اص ثذٖ دیذٜ ٔی ؿٛد؟ 34

 ة(كٛست، ٌشدٖ، ؿب٘ٝ، ثبصٚ                                   ٕٞٝ لؼٕت ٞبی ثذٖاِف(

  یـب٘یپـت، پ ٙٝ،ید(ػ                             پیـب٘ی، ٌٛ٘ٝ ، ٌشدٖج(
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             تٛإ٘ٙذی الصْ ثشای اداسٜ ٕٞؼش ٚ فشص٘ذاٖ اػت(ج

 ؼشی اػتٔجتال ٘جٛدٖ صٚجیٗ ثٝ ثیٕبسی ُٔد(
 

 اؿبسٜ ثٝ وذاْ ٘ٛؿ ثّٛك داسد؟« اداسٜ ٕٞؼش ٚ فشص٘ذاٖ یالصْ ثشا یتٛإ٘ٙذ»  63
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         یػبٍِ 01تب  01ة(                         ػبٍِی 01اص صٔبٖ ثّٛك جٙؼی تب اِف(

 یػبٍِ 01تب  01د(                                                      ػبٍِی 01تب  08ج(
 

 وٝ صٚجیٗ تٕبیُ ثٝ ثبسداسی داس٘ذ، چٍٛ٘ٝ ثبیذ یبؿذ؟ سطیٓ غزایی ٔتقبدَ ، صٔب٘ی 72

              ٘یبص ثٝ سطیٓ غزایی خبكی ٘ذاس٘ذاِف(

         پضؿه ثشای ثبسداسؿذٖ سطیٓ خبكی سا تجٛیض ٔی وٙذة(

           ا٘ٛاؿ ٚیتبٔیٗ ٞب، ٔٛاد ٔقذ٘ی ٚ دیٍش ٔٛاد ٔغزیج(

 ٔٛاسد ة ٚ جد(
 بدٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ، چیؼت؟اثش اػتفبدٜ ثی سٚیٝ اص ٔٛاد ٔحشن ٚ ثشخی ٔىُٕ ٞب وٝ دس ثذٖ ػبصی ٔٛسد اػتف 73

              ػالٔتی سا تٟذیذ ٔی وٙذاِف(

         سا ثٝ خغش ٔی ا٘ذاصدسٚا٘ی  –آسأؾ سٚحی ة(

           سٚی تِٛیذ ٞٛسٖٔٛ ص٘ب٘ٝ ٚ ٔشدا٘ٝ تأثیش ٔی ٌزاسدج(

 ثبفث ثشٚص ثیٕبسی ٞبیی ٔب٘ٙذ حٕالت لّجی ٚ ػىتٝ ٞبی ٔغضی ٔی ؿٛدد(
 ثبسداس ٘ـذٜ ا٘ذ، تأثیش ٔٙفی خٛاٞٙذ ٌزاؿت؟وذأیه اص ٔٛاد آِٛدٜ وٙٙذٜ صیش، حتی ثش ثبسٚسی خب٘ٓ ٞبیی وٝ ٞٙٛص  74

        ػیٍبس، ٌبصٚئیُ ٚ اٌضٚص اتٛٔجیُ          اِف(

       ثخبس ٘بؿی اص سً٘ ٞب، ٘فت ٚ صثبِٝ ٞبی ؿیٕیبییة(

        ػیٍبس، ٌبصٚئیُ ٚ صثبِٝ ٞبی ففٛ٘ی         ج(

 ٔٛاسد اِف ٚ جد(
 د؟ضشٚسی اػت اص ثبسداسی ٔجذد ثب فبكّٝ وٕتش اص چٙذ ػبَ اص صایٕبٖ لجّی، خٛدداسی ؿٛ 75

 ػبَ 4وٕتش اص د(          ػبَ     0وٕتش اص ج(        ػبَ     0وٕتش اص ة(             ػبَ 0وٕتش اص اِف(
 وذأیه اص ٚاوؼٗ ٞبی صیش، ثبیؼتی ػٝ ٔبٜ لجُ اص ثبسداسی ثشای ص٘بٖ تجٛیض ؿٛد؟ 76

 ٔٛاسد اِف ٚ ةد(               ػشخجٝ  ج(             دیفتشی  ة(             وضاص  اِف(
 وذأیه اص ٌضیٙٝ ٞبی صیش دس ػبِٓ ثٝ د٘یب آٚسدٖ جٙیٗ ثب ٚصٖ ٔغّٛة داسای إٞیت اػت؟ 77

              اعٕیٙبٖ اص ػالٔت ِثٝ ٚ د٘ذاٖة(                      ٚاوؼٗ ػشخجٝتضسیك اِف(

 تضسیك ٚاوؼٗ دیفتشید(                       تضسیك ٚاوؼٗ وضاص        ج(
 

 وذأیه اص ثیٕبسی ٞبی ٔبدس، فٛاسم خغش٘بن ثشای جٙیٗ خٛاٞذ داؿت؟ 78

 لٙذ یٕبسید(ث               ج(ػشخجٝ                     دیفتشیة(                 ٞپبتیتاِف(

 
 خب٘ٓ ٞب اص چٝ صٔب٘ی لجُ اص حبٍّٔی ثبیذ اص غزاٞبی ػشؿبس اص اػیذ فِٛیه ٔلشف وٙٙذ؟ 83

 ٔبٜ لجُ 6د(                 ٔبٜ لجُ  0ج(             ٔبٜ لجُ    0ة(              جُٔبٜ ل 0اِف(
 پیشٚص ثبؿیذ 

   



 

 باسمه تعالي

 ًام و ًام خاًوادگي:  

 سالهت و بهداشت 9 -8- 7  درس :تستي  آزهوى
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 کلیه رشته ها رشته:
                                    

  شاهاستاى کرهاً 2 هیآهوزش و پرورش ًاح

 شهدای پرويي زاد:  رستاىیدب

 هاه( بهوي ) ى تستيآزهو 
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 11/1398تاريخ اهتحاى:      /

 9  تعداد صفحات: 
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 پبػخ كحیح ؿٕبسٜ ػؤاَ پبػخ كحیح ؿٕبسٜ ػؤاَ حیپبػخ كح ؿٕبسٜ ػؤاَ حیپبػخ كح ؿٕبسٜ ػؤاَ حیپبػخ كح ؿٕبسٜ ػؤاَ

 ة 80 ج 60 ج 40 ة 00 ج 0

 ج 80 ة 60 ج 40 ج 00 ة 0

 ج 80 ج 60 ج 40 ج 00 ة 0

 ج 84 د 64 ج 44 د 04 اِف 4

 اِف 81 ج 61 ة 41 د 01 ة 1

 ة 86 ة 66 ة 46 ج 06 ة 6

 ج 81 ج 61 د 41 ة 01 د 1

 ة 88 اِف 68 ج 48 اِف 08 د 8

 ج 89 اِف 69 اِف 49 د 09 ج 9

 ج 91 ج 11 اِف 11 اِف 01 ة 01

   اِف 10 ج 10 ج 00 ة 00

   د 10 د 10 ج 00 ة 00

   ة 10 ة 10 ج 00 د 00

   ة 14 ة 14 ج 04 ج 04

   ج 11 د 11 د 01 د 01

   ة 16 ج 16 د 06 اِف 06

   ج 11 اِف 11 د 01 د 01

   ة 18 ة 18 اِف 08 ج 08

   ج 19 ج 19 ج 09 اِف 09

   د 81 اِف 61 اِف 41 ة 01
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 کلیه رشته ها رشته:
                                    

  شاهاستاى کرهاً 2 هیآهوزش و پرورش ًاح

 شهدای پرويي زاد:  رستاىیدب
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