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باالترین سطح فوریت نسبت به تحمل جامعه 

کدام است؟

ب:  فاجعه الف: بال  

د: خطر ج: فوریت 

شیوع اختالل های روانی تمام عمردرجمعیت 

باالی 15 سال کشور چقدر برآورد می شود؟

ب: بیشتر از ١3 درصد الف: بیشتر از ١6 درصد 

د: بیشتر از 25 درصد ج: بیشتر از 20 درصد 

کدامیک ازموارد زیرجزوابعادکیفیت خدمات 

درسنجش رضایتمندی نیست؟

ب: پاسخگویی الف: اعتماد 

د: همسانی ج: تخمین 

کـدامیـک از مـوارد ذیـل بـا وقـوع رفـتـارهـای 

مخاطره آمیز ارتباط دارد؟

الف: خویشتنداری

ب: عزت نفس

ج: دلبستگی ایمن نوجوان با والدین

د: تکانشی بودن

کدامیک از عوامل خطرساز خانوادگی سوء 

مصرف مواد در نوجوانان نیست؟

الف: فقدان نظارت والدین

ب: فقدان کنترل خشم در خانواده

ج: نداشتن آرمان ها و عالیق تحصیل

د: تعارض خانوادگی

ایـن سبـزی در بیـن گیـاهـان برگـی بیشـترین 

میزان پیش ساز ویتامین A  را دارا است؟

ب: خرفه الف: کلم پیچ  

د: پیازچه ج: جعفری  

یــک زمــیــن بـــرای ســبــزی کـــاری بــایــد تمام 

مشخصات زیر را داشته باشد جز:

الف: گود نباشد                      ب:  دارای خاک سبک باشد 

ج:حاوی کودحیوانی تازه باشد     د: آفتابگیر باشد

کدام مورد زیر 

صحیح است؟

الف:  بیماری های شغلی درمان قطعی ندارند.

بروز  از  ــوان  ت می  ایمنی  و  پیشگیری  اقــدامــات  با  ب: 

بیماری های شغلی جلوگیری کرد

ج:  هدف از معاینه قبل از استخدام، انتخاب کارمناسب برای 

هر فرد به میزان قدرت، قابلیت، ذوق واستعداد فرد است

د. همه موارد

کدام یک ازموارد ذیل درسالم سازی آب شرب 

به کارنمی رود؟

الف: الکترولیز نمک طعام

ب: جوشاندن

ج: گندزدایی آب با کلر مادر یک درصد

uv د:  استفاده از اشعه

سابقـه اقـدام قـبلی خـودکـشی تـا چـه میزان 

احتمال خودکشی را باال می برد؟

ب: ١00درصد الف: 50 درصد  

د: 20 درصد ج: 50 تا ١00درصد 

خودآزمایی شماره98

16

7

8

9

10

2

3

4

5


