
  

 جاهای خالی را با واژه ی مناسب کامل کنید .-۱

 قل بیماری ............... است . الف : موش ناقل بیماری ............ و سگ نا

 ب : سد دوم دفاعی بدن .............. نام دارد .

 .............. گفته می شد .ج : به افرادی که با اسب های تیزرو نامه ها را در ایران انتقال می دادند 

 د :بهترین زمان تزریق واکسن در هنگام ............. است .

 ارات زیر را مشخص کنید .درستی یا نادرستی عب -۲

 الف : ارسال نامه از طریق پست الکترونیکی ، از وسایل ارتباطی امروزی نیست .

 .می کنند  ترشحگویچه های قرمز ماده ای به نام پادتن ب: 

 ج :میکروب آنفلو آنزا از نوع باکتری کروی است .

 د:ماده ی چسبناک و مرطوب داخل دهان و بینی را مخاط می گویند . 

 زینه ی مناسب را انتخاب کنید .گ -۳

 کدام یک از روش های زیر جزءروش های قدیم در انتقال پیام است ؟ الف :

 :همه ی موارد    ۴                            :کبوتر نامه بر ۳                          :چاپار ۲                       :دود      ۱

 ب: کدام یک از بیماری های زیر غیر واگیر است ؟

 اوریون: ۴                            ایدز:  ۳                         هپاتیت:۲           دیابت: ۱

 نند نقش دفاعی داشته باشند ؟ج : گویچه های سفید در مقابل کدام بیماری نمی توا

 : روماتیسم قلبی۴: آنفلو آنزا                          ۳: سالک                          ۲: فشارخون                   ۱

 با سایرین متفاوت است ؟ عامل کدام بیماری د : 

 :روماتیسم قلبی ۴: سل                       ۳                   : وبا            ۲: سرماخوردگی            ۱

 پاسخ کامل دهید .-۴
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 الف : تعریف کنید .

 : بیگانه خوار ۱

 ناقل بیماری  :۲

 : بیماری غیر واگیر ۳

 : واکسن  ۴

 ب : باتوجه به شکل ها نام هر یک را بنویسید .

 

 

 

 راه های انتقال بیماری های میکروبی را نام ببرید ؟ج : 

 د : یک مزیت و یک عیب برای برقراری ارتباط و انتقال  پیام  از طریق تلویزیون را بنویسید .

 ه : معایب استفاده از وسایل ارتباطی پیشرفته چیست ؟ دو مورد 

 برای درمان بیماری است .ر: در جمله های زیر مشخص کنید کدام رفتار پیشگیرانه و کدام 

 : خوردن آنتی بیوتیک سر ساعت مشخص  ۱

 : واکسن زدن ۲

 :ورزش کردن ۳

 تزریق پادتن آماده ی برخی بیماریها به بدن :۴

 ز: دو سد دفاعی بدن را نام برده و بنویسید شامل چه قسمت هایی می شوند ؟

 آرزویم همه شادی توست.

 آموزگارت : مریم ابراهیمی عهد 
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