تِ ًام خدا
ًام ....................................... :

هدیریت آهَزش ٍپرٍرش استاى اصفْاى

ًام خاًَادگی....................................:

تاریخ97/2/15 :

آهَزش ٍ پرٍش ًاحیِ 2

آهَزگار ّ :ادیاى

درس :علَم تجرتی ضطن
ّدف  :جوع تٌدی ٍ هرٍر فصل 13

دتستاى غیردٍلتی پسراًِ تاقرالعلَم(ع)

-1

دیاتت ًَعی تیواری ٍاگیر است.

درست

ًادرست

-2

ًاقل تیواری ّاری  ،سگ است.

درست

ًادرست

-3

ٍاکسي فلج اطفال خَراکی است.

درست

ًادرست

-4

ًاقل تیواری طاعَى  ،سگ است.

درست

ًادرست

-5

ٍتا ًَعی تیواری ٍاگیر است.

درست

ًادرست

-6

اٍلیي سذ دفاعی تذى گلثَل سفیذ است.

درست

ًادرست

-7

آخریي سذ دفاعی تذى گلثَل سفیذ است.

درست

ًادرست

-8

هیکرٍب سل در رٍدُ ساکي هیضَد.

درست

ًادرست

-9

تیطتر هیکرٍبّا تیواریزا ّستٌذ.

درست

ًادرست

 -10توام هیکرٍبّا تیواریزا ّستٌذ.

درست

ًادرست

 -11گلثَلّای سفیذ تیگاًِخَار ،سیتَپالسن صاف دارًذ.

درست

ًادرست

 -12گلثَلّای تَلیذکٌٌذُی پادتي ّ ،ستِی دٍقسوتی دارًذ.

درست

ًادرست

ً -13ام دیگر تیواریّای غیرٍاگیر  ،تیواریّای هُسری است.

درست

ًادرست

 -14عاهل تیواری دیفتری ٍیرٍس است.

درست

ًادرست

 -15عاهل تیواری ّاری هیکرٍب است.

درست

ًادرست

 -16عاهل تیواری هاالریا  ،آغازی جاًَر هاًٌذ است.

درست

ًادرست

ٍ -17یرٍس سرهاخَردگی در سلَلّای تیٌی ٍ ٍیرٍس آًفلَاًسا در سلَل ضُص فعالیت هیکٌذ

درست

ًادرست

 -18دیاتت ًَعی تیواری ٍاگیر است.

درست

ًادرست

 -19عاهل کذام تیواری ٍ ،یرٍس است ؟
الف) ٍتا

ب)سرهاخَردگی

ج) سل

د) کن خًَی

 -20عاهل کذام تیواری ،تاکتری است؟
الف) آًفلَاًسا

ب) فلج اطفال

ج) آتلِ هرغاى

د) ٍتا

 -21کذام تیواری غیرٍاگیر است ؟
الف) دیفتری

ب) سل

ج) دیاتت

د) آتلِ

 -22عاهل کذام تیواری در رٍدُ ساکي هیضَد ؟
الف) سل

ب) ٍتا

ج) آًفلَاًسا

د) ّاری

 -23عاهل کذام تیواری در ضُص ساکي هیضَد؟
ب) سل

الف) ٍتا

ج) فلج اطفال 

د) ّاری

 -24سن هیکرٍب گلَدرد چرکی پس از ٍرٍد تِ جریاى خَى  ،تِ کذام عضَ آسیة هیرساًذ؟
الف) رٍدُ

ج) ضُص

ب) قلة

د) گلَ

 -25کذام تیواری زیر ٍاکسي ًذارد؟
الف) دیفتری

ج) سیاُ سرفِ

ب) سرخک

د) گلَدرد چرکی

 -26کذام تیواری تفاٍت تیطتری تا تقیِ دارد؟
الف) فطار خَى

ج) افسردگی

ب) دیاتت

د) آتلِ

 -27سرفِ  ،درد تذى ٍ تة از ًطاًِّای کذام تیواری است؟
الف) گلَدرد چرکی

ج) سل

ب) ) آًفلَاًسا

د) سرهاخَردگی

 -28کذام جاًذار زیر ًاقل ّواى تیواری است کِ سگ ًاقل آى است؟
الف) هَش

ج) تُس

ب) پطِ آًَفل

د) رٍتاُ

 -29ضکل هقاتل عاهل کذام تیواری است؟
الف) سالک

ج) ٍتا

ب) سل

د) آًفلَاًسا

 -30ضکل هقاتل عاهل کذام تیواری است؟
الف) سالک

ج) ٍتا

ب) سل

د) رٍهاتسین قلثی

 -31ضکل هقاتل عاهل کذام تیواری است؟
الف) سالک

ج) ٍتا

ب) سل

د) آًفلَاًسا

 -32ضکل هقاتل عاهل کذام تیواری است؟
الف) سالک

-33

ج) رٍهاتسین قلثی

ب) سل

د) آًفلَاًسا

ضکل هقاتل عاهل کذام تیواری است؟
الف) سرهاخَردگی

ج) رٍهاتسین قلثی

ب) سل

د) ٍتا

 -34کذام گسیٌِ در هَرد گلثَلّای سفیذ تیگاًِخَار ًادرست است؟
الف) سیتَپالس داًِداًِ 

ب) ّستِی چٌد قسوتی 

ج) تیطتریي گلثَلّای سفید 

د) فقط تاکتری ّا را هیخَرًد

 -35تِ گلثَلّای سفیذی کِ هیکرٍبّا را هیخَرًذ  ------------ ،هیگَیٌذ.
 -36تِ هادُای کِ گلثَلّای سفیذ ترای غیرفعال کردى هیکرٍبّا ترضح هیکٌٌذ  ------------ ،هیگَیٌذ.
 -37عاهل تیواری سالک  ------------ ،است.
 -38عاهل تیواری سل  ------------ ،است.
 -39عاهل تیواری آًفلَاًسا  ------------ ،است.

 -40یکی از ًطاًِّای تیواری آًفلَاًسا  ------------است.
 -41عاهل تیواری ٍتا ------------ ،است.
 -42عاهل تیواری ّاری  ------------ ،است.
ً -43طاًِی تیواری سالک  ------------است کِ اثر آى تا آخر عور تاقی هیهاًذ.
ٍ -44اکسي تِ دٍ صَرت  ------------ ٍ ------------استفادُ هیضَد.
ً -45رهی استخَاى در کَدکاى تِ دلیل هصرف کن  ------------است.
 -46عاهل تیواری رٍهاتیسن قلثی  ٍ ------------عاهل تیواری کچلی  ------------است.
 -47آغسی جاًَر هاًٌذ عاهل سِ تیواری  ------------ ٍ ------------ ٍ ------------است.
 -48هگس تسِ تسِ ًاقل تیواری  ------------است.
 -49هَش ًاقل تیواری  ------------است.
 -50کک ًاقل تیواری  ------------است.
 -51هگس حوام ًاقل تیواری  ------------است.
 -52پطِی خاکی ًاقل تیواری  ------------است.
 ------------ ٍ ------------ ، ------------ -53سِ ًطاًِی تیواری کن خًَی است.
 -54آًتی تیَتیک تر علیِ  ------------کارتردی ًذارد.

 -55الف) تیواری ٍاگیر چیست؟ -----------------------------------------------------------------------------
ب)چگًَِ ایجاد هیضَد؟ -------------------------------------------------------------------------------
 -56هیکرٍبّا تِ چٌذ دستِ تقسین هیضًَذ؟ ًام تثریذ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -57الف) ضکل رٍترٍ عاهل کذام تیواری است؟ ----------------------------------------------
ب) ایي عاهل چِ ًَع هیکرٍتی است؟ --------------------------------------------------
ج) راُ اًتقال ایي تیواری چیست؟ -----------------------------------------------------
د) هحل یا اثر ایي تیواری چیست؟ ----------------------------------------------------
 -58الف) ضکل رٍترٍ عاهل کذام تیواری است؟ ------------------------------------------------
ب) ایي عاهل چِ ًَع هیکرٍتی است؟ ----------------------------------------------------
ج) راُ اًتقال ایي تیواری چیست؟ -------------------------------------------------------
د) هحل یا اثر ایي تیواری چیست؟ ------------------------------------------------------

 -59الف) ضکل رٍترٍ عاهل کذام تیواری است؟ -------------------------------------------------
ب) ایي عاهل چِ ًَع هیکرٍتی است؟ -----------------------------------------------------
ج) راُ اًتقال ایي تیواری چیست؟ --------------------------------------------------------
د) هحل یا اثر ایي تیواری چیست؟ -------------------------------------------------------
 -60الف) ضکل رٍترٍ عاهل کذا تیواری است؟ --------------------------------------------------
ب) ایي عاهل چِ ًَع هیکرٍتی است؟ -----------------------------------------------------
ج) راُ اًتقال ایي تیواری چیست؟ ---------------------------------------------------------
د) هحل یا اثر ایي تیواری چیست؟ --------------------------------------------------------
 -61الف) ضکل رٍترٍ عاهل کذا تیواری است؟ --------------------------------------------------
ب) ایي عاهل چِ ًَع هیکرٍتی است؟ -----------------------------------------------------
ج) راُ اًتقال ایي تیواری چیست؟ ---------------------------------------------------------
د) هحل یا اثر ایي تیواری چیست؟ --------------------------------------------------------
 -62عاهل چِ تیواریّایی  ،تاکتری است؟ ( 8هَرد)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -63عاهل چِ تیواریّایی ٍ ،یرٍس است؟ ( 8هَرد)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -64عاهل چِ تیواریّایی  ،آغازی جاًَر هاًٌذ است؟ ( 3هَرد)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -65عاهل چِ تیواریّایی  ،قارچ است؟ ( 2هَرد)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -66جاًَر ًاقل چیست؟ ------------------------------------------------------------------------------------
 -67سذّای دفاعی تذى را ًام تثریذ 7( .هَرد)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -68اًَاع گلثَلّای سفیذ را ًام تثریذ-------------------------------------------------------------------------- .
ٍ -69اکسي چیست؟ ---------------------------------------------------------------------------------------
 -70الف) ًاگیرا تِ چِ هعٌاست؟ ------------------------------------------------------------------------------
ب) تِ چٌذ صَرت ًاگیرایی حاصل هیضَد؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------ج) کذام صَرت ًاگیرایی دٍام تیطتری دارد؟ ------------------------------------------------------------------
 -71آًتی تیَتیک چیست؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 -72چرا تایذ آًتی تیَتیک را تا تجَیس پسضک  ،تِ هَقع ٍ تا آخر هصرف کرد؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -73تیواری غیرٍاگیر چیست؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -74الف) علت تیواری فطار خَى چیست؟ -----------------------------------------------------------------------
ب) عالهت ایي تیواری چیست؟ ---------------------------------------------------------------------------
-75

الف) علت تیواری دیاتت چیست؟ --------------------------------------------------------------------------
ب) عالهت ایي تیواری چیست؟ ---------------------------------------------------------------------------

 -76الف) الف) علت تیواری کن خًَی چیست؟ --------------------------------------------------------------------
ب) عالهت ایي تیواری چیست؟ ---------------------------------------------------------------------------
 -77ضکل رٍترٍ چِ چیسی را ًطاى هیدّذ؟ تَضیح دّیذ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

