اساسی ترین تعریف سالمتی کدام یک از موارد زیر است؟
 )1بیمار نبودن
 )2داشتن مهارت شاد زیستن
 )3عدم مراجعه به پزشک در تمام طول عمر
 )4رفاع کامل جسمی  ،روانی و اجتماعی ☑

علت ایجاد میخچه با کدام مورد است؟
 )1عدم استفاده از جوراب
 )2کفش نامناسب و تنگ ☑
 )3عدم نظافت و شستن پاها
 )4سرما خوردگی

زردی چشم ،ورم کردن کبد و سرطان کبد و خستگی طوالنی مدت از عالئم کدام بیماری است؟
 )1ثتاتیت  ،یرقان ☑
 )2سرما خوردگی
 )3کرمک یا اکسیور
 )4تب کنکو

کدام یک از بیمارهای زیر از راه خون و فراوردهای خونی منتقل نمی شود؟
 )1ثپاتیت ☑ A
 )2هپاتیت B
 )3هپاتیت C
 )4ایدز

راه های انتقال بیماری ایدز کدام مورد زیر هستند؟
 )1تماس جنسی
 )2سرنگ آلوده
 )3انتقال از مادر به جنین
 )4تمامی موارد صحیح می باشد ☑

بهترین و مناسب ترین راه برای مبارزه با موش کدام یک از موارد زیر می باشد؟
 )1استفاده از سموم
 )2استفاده از تله موش
 )3ساس ☑
 )4کک

خانه های دارای آلودگی شدید به کدامیک از حشرات بوی نامطبوع دارند
 )1سوسری
 )2شبش
 )3ساس ☑
 )4کک

کدام یک از موارد زیر از منابع طبیعی آب زیر زمینی هستند؟
 )1چاه
 )2قنات
 )3چشمه ☑
 )4رودخانه

طبق تعریف آب آشامیدنی  ،کدام ویژگی ها در آب نباید در بلند یا کوتاه مدت عارضه جزئی در بدن ایجاد
کند؟
 )1فیزکی
 )2شیمایی
 )3بیولوژیکی
 )4تمامی موارد ☑

کدامیک از بیماریهای منتقله توسط آب آلوده می باشد؟
 )1یرقان
 )2تیقوس
 )3وبا ☑
 )4کچلی

از عوارض در معرض قرار گیری و فعالیت در نور کدام می باشد؟
 )1فشار در چشم
 )2سرگیجه
 )3کاهش بینایی
 )4تمامی موارد صحیح می باشد ☑

ایمنی یعنی چه؟
 )1علم و هنر شناسایی عوامل زیان آور محیط کار
 )2دانستن اینکه چه کسی به بیماری مبتالست
 )3فراهم نمودن شرایط الزم در محیط کار به منظور جلوگیری از بروز حادثه ☑
 )4مقررات مربوط به ذخیره و جمع آوری موارد زائد

برای حفظ و نگهداری میزان روشنایی مناسب المپ ها حداقل چند وقت یک بار گردگیری و نظافت سالن
ها الزم است؟
 )1یک ماه
 )2دو ماه
 )3پنج ماه
 )4سه ماه ☑

عمده ترین منبع آلودگی هوا کدام یک می باشد؟
 )1وسایله نقلیه ☑
 )2آتش سوزی جنگها
 )3طوفان های گرد و غبار
 )4گرده گیاهان

حجم دود استنشاق شده ناشی از یک وعده مصرف فلیان چند برابر مصرف یک نخ سیگار می باشد؟
 5 )1تا  11برابر
 21 )2تا  31برابر
 11 )3تا  21برابر ☑
 31 )4تا  41برابر

اگر نواقص غیر بحرانی پس از  ...........روز بر طرف نگردند ،بعد از صدور اخطار تعطیل  ...ساعت  ،دستور
تعطیلی و مهر و موم  ...........صادر می شود.
 01 )1الی  – 44بدون حکم مراجع قانونی ☑
 15 )2الی  – 45با داشتن حکم مراجع قانونی
 15 )3الی  – 24بدون حکم مراجع قانونی
 01 )4الی  – 44با داشتن حکم مراجع قانونی

طبق قانون جامع کنترل دخانیات کدام مورد تخلف محسوب می شود؟
 )1قرار دادن استند سیگار در معرض دید مشتری
 )2دریافت عاملیت فروش دخانیات
 )3فروش سیگار به صورت فله ای و نخی
 )4گزینه  1و ☑ 3

به نابودی کل میکروب ها (چه بیماری زا و چه غیر بیماری زا) چه می گویند؟
 )1پاستوریزه کردن
 )2سترون کردن
 )3استریل کردن
 )4گزینه  2و ☑ 3

برای استریل کردن وسایل فلزی و شیشه ای مقاوم به حرارت از چه وسیله ای بهتر است استفاده شود؟
 )1سوزاند
 )2شعله
 )3فور ☑
 )4استفاده از برودت

کدام مورد زیر نه تنها خاصیت ضد عفونی کنندگی ندارد بلکه سمیت نیز دارد؟
 )1بیکربنات سدیم ( جوش شیرین)
 )2اسید استیک (سرکه)
 )3الکل متیلیک (الکل صنعتی) ☑
 )4تمامی موارد صحیح می باشند

