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 (www.hoonarjo.ir برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به سایت هنرجو مراجعه کنید )
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 درستی یا نادرستی عبارات زیر ا تعیین کنید.

 های ویروسی است.ترین بیمارینفلوآنزا از مهمسرماخوردگی و آالف( 

 گویند.ب( مرحله پیش رفته ایدز را اچ آی وی می

 های انتقال ویروس اچ آی وی نیش حشرات است.ج( یکی از راه

2 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

 کند.که از طریق پوست و مو به دیگران سرایت می است های انگلیترین بیماریاز شایع . . . . . . . . . . الف(

 های عفونی آن است که مانع ورود . . . . . . . . به بدن شویم.ب( اصلی ترین روش پیشگیری در همه بیماری

 شوند نام ببرید؟های واگیر بر اساس شیوه انتقال به چند دسته تقسیم میبیماری 3

 ای باید رعایت کنیم نام ببرید.های رودهمورد از مواردی که برای پیشگیری از ابتال به بیماریسه  4

 هپاتیت چیست؟ 5

 چیست؟ اچ ای وی 6

 های انتقال ویروس اچ آی وی کدامند؟راه 7

 اید رعایت کنیم؟ )چهار مورد(برای پیشگیری از بیماری ایدز چه مواردی را ب 8

 پاسخنامه 

 ج( نادرست           ب( نادرست                 الف( درست 1

 میکروارگانیسم ب(           الف( پدیکلوزیس 2
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 های انتقال و انتشار به پنج دسته تقسیم کرد:توان بر اساس شیوههای واگیر را میبیماری

 شوندگوارش منتقل می هایی که از طریق دستگاهبیماری -1

 شوندهایی که از طریق دستگاه تنفس منتقل میبیماری -2

 شوندهایی که از طریق پوست و مخاط منتقل میبیماری -3

 شوندهایی که از طریق دستگاه تناسلی منتقل میبیماری -4

 شوند.هایی که از طریق خون و ترشحات بدن منتقل میبیماری -5
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 آشامیدنی اطمینان ندارید، حتماً قبل از مصرف آن را بجوشانید.بودن آب  اگر از سالم -1

ری ادهای خام و ساالدهایی که از شست و شو و ضد عفونی کردن آنها اطمینان ندارید، خوداز مصرف سبزی -2

 کنید.

  ی کنید.شود، خودداراز مصرف غذاهای خیابانی که توسط دستفروشان تهیه می -3

5 
کند که این امر موجب وارد آمدن آسیب گاهی به علل مختلف، از جمله آلودگی ناشی از ویروس، کبد التهاب پیدا می

 شود.شود. به این وضعیت بیماری هپاتیت گفته مید و مختل کردن فعالیت آن میبه کب

6 
، ویروسی است که با ورود به بدن و ماندگار شدن در آن، در نهایت باعث «ویروس نقص ایمنی»اچ آی وی یا همان 

ن اچ آی وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است که اغلب مردم آن را بنابرایشود. ایجاد بیماری ایدز در انسان می
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شناسند، در حالی که ایدز تنها مرحله انتهایی از بیماری اچ آی وی است و در صورتی که فرد آلوده به با نام ایدز می

به بیماری ایدز اچ آی وی به موقع و به طور صحیح تحت مراقبت و درمان قرار گیرد، ممکن است تا آخر عمر مبتال 

 نشود.

7 
های خونی آلوده، اشتغال در محیط آلوده، تزریق با وسایل مشترک، بارداری و شیردهی مادر دریافت خون و فرآورده

 مبتال به بیماری، رفتارهای جنسی پرخطر
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 پرهیز از مصرف مواد مخدر به خصوص مواد مخدر تزریقی -1

 پایبندی به شئونات اخالقی -2

 های الزم در مواجهه با افراد مبتالرعایت احتیاط -3

 شود مانند حجامت غیر استریل، خالکوبی و ...پرهیز از اقداماتی که منجر به سوراخ شدن پوست می -4

 ( onarjo.irwww.hoتهیه شده در سایت هنرجو ) 
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