
کدام جزء تخدیر کننده ها می باشند؟ (  

* سیگار (1  

تریاک (2  

اکستاسی (3  

حشیش (4  

 

در پیشگیری از خستگی کدام نکته موثر است؟ (  

تنوع در کار (1  

تغذیه خوب (2  

داشتن هدف و انگیزه (3  

* تمامی موارد صحیح می باشد (4  

 

کدام ورزش زیر جزء تمرینهای ورزش ایستا است؟ (  

شنا (1  

کوهنوردی (2  

وزنه برداری (3  

* درازو نشست (4  

 

کدام یک از جمالت زیر در مراقبت از دستگاه گوارش صحیح نمی باشد؟ (  

قبل از غذا تحرک داشته باشیم. (1  

قبل از غذا خوردن استحمام کنیم (2  

* بعد از غذا خوردن ورزش کنیم. (3  

تمامی موارد صحیح می باشد. (4  



 

بهترین روش تنفس از راه .................... است. (  

دهان (1  

* بینی (2  

پوست (3  

دهان و بینی (4  

 

کدام یک از گزینه های زیر در مراقبت از قامت صحیح می باشد؟ (  

لباس تنگ بپوشیم تا به ستون فقرات فشار وارد نشود. (1  

کفش با پاشنه بلند بوشیم تا به ستون فقرات فشاری وارد نشود. (2  

* بدن را در حالتهای مختلف ایستادن، نشستن و راه رفتن در وضعیت مناسب قرار دهیم. (3  

تغذیه نقش مهمی در مراقبت از قامت ندارد. (4  

 

کدام یک از نکات زیر را باید در بهداشت پوشاک رعایت کنیم.؟ (  

لباس آکرون باشدجنس الیاف  (1  

رنگ تیره بپوشیم (2  

لباس تنگ بپوشیم تا گردش خون سطحی بیشتر شود. (3  

* همیشه لباس تمیز بپوشیم. (4  

 

با مشاهده کدام عالمت متوجه بیماریهای چشمی می شوید؟ (  

سوزش و خارش (1  

خستگی سریع (2  



* سردرد گاه گاهی (3  

تمامی موارد صحیح می باشد. (4  

 

والدین باید از چند سالگی به کودکان خود مسواک زدن رو بیاموزند؟ (  

سالگی 4 (1  

سالگی 3 (2  

* سالگی 2.2 (3  

سالگی 3.2 (4  

 

هر چند وقت یکبار به دندانپزشک مراجعه کنیم.؟ (  

هر یک سال یک بار (1  

* هر شش ماه یک بار (2  

هر دو سال یک بار (3  

هر سه ماه یک بار (4  

 

ر است که از .................... باشد.جنس کفش بهت (  

پارچه (1  

* چرم (2  

الستیک (3  

نایلون ضخیم (4  

 

برای از بین بردن بوی عرق چه راههایی توسیه می گردد؟ (  

پوشیدن لباس نایلونی  (1  



شستشوی بدن هر هفته یک بار (2  

تعویض لباس هر هفته یک بار (3  

* کوتاه کردن موهای زیر بغل (4  

 

چند لیوان آب در دروز بنوشیم تا پوستی شاداب داشته باشیم؟ (  

لیوان 2 (1  

لیوان 6 (2  

لیوان 7 (3  

* لیوان 8 (4  

 

اعضای خانواده استفاده می کنیم؟از شیوه یادداشت برداری برای آموزش بهداشت در کدام سن از  (  

کودکان (1  

بزرگساالن (2  

* سالمندان (3  

همه سنی (4  

 

کدام یک از موارد زیر نیاز به مشاوره ژنتیک دارد؟ (  

ازدواج فامیلی (1  

تولد نوزاد غیر طبیعی قبلی (2  

سابقه بیماریهای ارثی در زن و شوهر (3  

* تمامی موارد صحیح می باشد. (4  

 


