
 

 

 

 

 

 

 استخدامی سواالترایگان بسته 

اشت مدارسبهد

مشخصات بسته کامل:

شامل سواالت طراحی شده •

 دارای پاسخنامه تستی •

با قابلیت پرینت •

•

•

•

•

•

•

•

• توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 



 

 
 

 www.iranarze.ir شت مدارس نمونه سواالت استخدامی بهدا 1

 

 

 

 

 

 

 

 ( www.iranarze.ir)  آموزش بهداشت در مدارس از وظایف چه کسانی است؟-1

 کارشناسان تغذیه(  4    مربی بهداشت  (3    پزشکان(  2    آموزگاران(  1

 1پاسخ صحیح: 

شود که فرد متاثر از نظر شخصی نسبت به خودش، دیگران،  می های رشد و تکامل دانش آموز باعث کدام بخش از ویژگی -2

 ( www.iranarze.ir) اوضاع اجتماعی شود؟

 رشد و تکامل عاطفی (  4   رشد و تکامل اجتماعی  (3  رشد و تکامل ذهنی(  2   رشد و تکامل بدنی(  1

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  بهداشت مدارس نیست؟کدام گزینه از اهداف -3

 ایجاد میل به سالمت و نشاط در کودکان (  1

 آموزش صحیح اصول بهداشت و تکرار عادات بهداشتی به طور مداوم (  2

 سهولت عرضه خدمات بهداشتی (  3

 ک زندگی با نشاط آماده کردن کودکان و نوجوانان برای ی(  4

 3پاسخ صحیح: 

ها توجه های ساختمانی و محیط آموزشگاه اولین فردی که در ایاالت متحده امریکا، نسبت به مسائل بهداشت، ویژگی  -4

 ( www.iranarze.ir) نمود؟

 ادوین چادویک (  4    ویلیام الکوت(  3    هوراس من(  2    ساموئل دارگین(  1

 3پاسخ صحیح: 

 ها غالبا ناشی از عدم ارضای صحیح کدام یک از نیازهای اساسی انسان است؟ ناامیدی، افسردگی، پرخاشگری، بزهکاری -5

 نیازهای رفتارهای دفاعی (  4   نیازهای شخصیتی(  3   نیازهای روانی یا ثانویه(  2    نیازهای بدنی(  1

 2پاسخ صحیح: 

 لوم تربیتی معتقدند یک معلم خوب از نظر تاثیرگذاری در  بهداشت روانی دانش آموزان چه صفاتی دارد؟کارشناسان ع-6

 معلم باید از لحاظ روانی سالم باشد. (  1

 معلم باید رابطه میان تعلیم و تربیت و بهداشت روانی را بداند. (  2

 بهداشت مدارس نمونه سواالت استخدامی  

 

 

 

 

 

 

 ، اینجا کلیک نمایید. بهداشت مدارسبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir شت مدارس نمونه سواالت استخدامی بهدا 2

 اطالعات الزم را داشته باشد. و روانی دانش آموزان    معلم باید در مورد رشد جسمی(  3

 هر سه مورد (  4

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) رود کدام است؟هایی که جهت آموزش تیزهوشان به کار می برنامه - 7

 فشرده سازی (  2       برنامه غنی سازی(  1

 هیچ کدام(  4      های مختلف آموزشبرنامه (  3

 1پاسخ صحیح: 

باشد مربوط به کدام  خزانه لغات آنها نسبتا کافی ولی محدود است و درک مفاهیم مجدد و انتزاعی برای آنان مشکل می-8

 ( www.iranarze.ir) باشد؟های عقب ماندگی می یک از گروه 

 عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر (  2     عقب ماندگی ذهنی(  1

 عقب ماندگی ذهنی عمیق(  4     پذیر  عقب ماندگی ذهنی تربیت(  3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  کدام یک از موارد زیر از علل بی انضباطی در مدارس نیست؟ -9

 ضعف(  4    ضعف روحی(  3    سرخوردگی(  2    خستگی(  1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر نیست؟کدام عامل در موقعیت و  - 10

 آموزش خانواده (  4    مشاورین مدرسه(  3    دوستان خوب(  2    دلهره و اضطراب(  1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  کند به کدام مورد اشاره دارد؟تصویری که شخص از خود در ذهن ترسیم می  -11

 خودپنداری (  4     اعتماد(  3    خویشتن داری(  2     نگیزها(  1

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  کدام است؟موثرترین نهاد آموزش و پرورش غیر رسمی  -12

 رسانه جمعی (  4     جامعه(  3    خانواده(  2    مدرسه(  1

 2پاسخ صحیح: 

ها استفاده از پوستر برای آموزش صحیح مسواک زدن به دانش آموزان پیش دبستانی مربوط به کدام یک از ارزشیابی  -13

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟می

 قبل از اجرای برنامه (  2       ضمن برنامه(  1

 پس از اجرای برنامه (  4       آموزش بهداشت(  3

 ، اینجا کلیک نمایید. بهداشت مدارسبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   2پاسخ صحیح: 
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 www.iranarze.ir شت مدارس نمونه سواالت استخدامی بهدا 3

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟کدام مورد از اهمیت ابعاد سوانح و حوادث نمی  -14

 اقتصادی (  4   فرهنگی(  3    اجتماعی(  2     انسانی(  1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) باشد؟کدام یک از موارد زیر سبب احساس رضایت از نتیجه مطالعه می -15

 خالصه نویسی (  4    تندخوانی(  3    خودآزمایی(  2     تکرار(  1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شوند؟کدام مورد زیر برای استنشاق افرادی که دچار شوک شده اند استفاده می   -16

 محلول مرکورکرم (  2       محلول بتادین(  1

 آب اکسیژنه (  4       محلول آمونیاک(  3

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) گویند؟می پارگی و از بین رفتن تداوم پوست را چه  -17

 ضایعات(  4    خونریزی(  3    زخم بسته(  2    زخم باز(  1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)   در بین انواع گوناگون باندها کدام نوع کاربرد بیشتری دارد؟ -18

 سه گوش و لوله ای (  2      سه گوش و چند سر(  1

 توری و چند سر (  4      تی شکل و چسب دار(  3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) ها معروف اند؟کدام یک از مواد مغذی زیر به مواد سازنده بافت  -19

 هاین پروتئ(  4    مواد معدنی(  3    هاویتامین (  2    مواد قندی(  1

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟همراه با کاهش چشمگیر وزن چه نامیده می سوء تغذیه عمومی  - 20

 اختالل جسمی (  4    سوءتغذیه(  3   بی اشتهایی عصبی(  2   مشکالت تغذیه ای(  1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟انجام اعمال حیاتی یک فرد چه نامیده میمقدار انرژی الزم برای  -21

 هاچربی (  4    هاپروتئین (  3    سوخت و ساز(  2    متابولیسم پایه(  1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) ها در سالمتی و شادابی پوست نقش موثری دارند؟کدام ویتامین  -22

1  )B,C    2  )C,D    3  )A,A    4  )D,B 

 4پاسخ صحیح: 
 ، اینجا کلیک نمایید. بهداشت مدارسبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir شت مدارس نمونه سواالت استخدامی بهدا 4

 (www.iranarze.ir) شود؟در کدام نوع اختالل بینایی برای درمان ازعدسی محدب استفاده می  -23

 ( دوربینی2      نزدیک بینی(  1

 آب مروارید (  4       آستیگماتیسم(  3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟وقتی که بیماری از مرز چند کشور گذشته و یا چندین قاره را مبتال کند چه نامیده می  -24

 همه گیری(  2        بروز(  1

 عالم گیر (  4        شیوع(  3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) های زیر به باسیل لفلر معروف است؟عامل مولد کدامیک از بیماری  -25

 سیاه سرفه (  4    دیفتری(  3     حصبه(  2    آبله مرغان(  1

 3پاسخ صحیح: 

های زیر مربوط به عارضه خونریزی دهنده فامیلی است که براثر نقص و کمبود حداقل یک فاکتور  کدامیک از بیماری   -26

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟انعقاد خون می 

 صرع(  4   اتیسمتب رم(  3    فلج مغزی(  2   هموفیلی(  1

 1پاسخ صحیح: 

 های شبانه روزی مساحت استاندارد اتاق خواب برای یک نفر چند متر مکعب است؟در آموزشگاه  -27

 ده متر(  4    هفت متر(  3    هشت متر(  2    پنج متر(  1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) باشد؟های رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی هر کشور کدام مورد می یکی از مهم ترین شاخص  -28

 های کتاب برگزاری نمایشگاه (  2     میزان مطالعه و تحقیق و پژوهش(  1

 همه موارد (  4       ( ساخت کتابخانه3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) باشد؟کدام مورد از جمله عوامل موثر در آسیب دیدگی مدارس نمی -29

 کیفیت نامناسب ساخت و ساز (  2      ضعف فرهنگ نگهداری(  1

 ایجاد کاربری مطلوب (  4      استفاه مغایر با طرح اولیه(  3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  زیر با بقیه متفاوت است؟ هایکدام یک از اردوگاه  - 30

 نظامی (  4    سازندگی(  3    تابستانی(  2    پیشاهنگی(  1

 3پاسخ صحیح: 
 ، اینجا کلیک نمایید. بهداشت مدارسبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir شت مدارس نمونه سواالت استخدامی بهدا 5

 ( www.iranarze.ir)  در انگلستان آغاز کا بهداشت مدارس از چه سالی و تحت نظارت چه ارگانی تشکیل شد؟ -31

 اداره آموزش عالی   -1907(  2      امور بهداشت  -1894(  1

 بهداشت محیط زیست  -1892(  4     مسئول بهداشت مدارس  -1783(  3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  شود؟انجام معاینات بهداشتی متناوب با چه هدفی انجام می  -32

 بیماریابی نسبت به تشخیص دانش آموزانی که مبتال به عوارض پنهان هستند.(  1  

 مراقبت بهداشتی در جهت کنترل (  2

 هم فکری و همکاری با آموزگاران در جهت شناسایی دانش آموزان کم شنوا (  3

 هم فکری و همکاری با آموزگاران در جهت شناسایی دانش آموزان کند ذهن(  4

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  رشد و تکامل بدنی را تعریف کنید.  -33

 عوامل وراثتی و محیطی (  2    عوامل موثر در تغییرات محیط(  1

 شود. تغییرات ارگانیک و تشریحی که به طور مداوم انجام می (  4     رشد و عکس العمل فرایند رشد(  3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  از جمله وظایف والدین در هدایت فرزندان چیست؟ -34

 های مناسب جهت به کار بردن اغات وضعیت و موقعیت (  2    تشویق به سعی در یک زمان روی یک موضوع(  1

 ذهنیتوجه به ساختار رشد و تکامل  (  4    پیشگیری از بروز اضطراب و احساس ترس(  3

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) های زیر برای دانش آموز کامال اکتسابی است؟کدام یک از گزینه  -35

 برنامه ثابت برای تحصیل و شغل آینده(  1

 استعدادهای ذهنی و یادگیری و آموزش (  2

 درباره آنها بیاندیشد روش تفکر و مسائلی که دانش آموز باید  (  3

 مناسب   های فکری و علمی  فرصت  مجال و(  4

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  شوند؟دسته سوم رفتارهای دفاعی به چه صورت عمل می  -36

 دارند. غالبا جنبه ناخودآگاه  (  2    نه جنبه انکار واقعیت را دارند و نه فرار از آن(  1

 جنبه انکار واقعیت را دارند. (  4      جنبه فرار از واقعیت دارند(  3

 1پاسخ صحیح: 

 
 ، اینجا کلیک نمایید. بهداشت مدارسبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی 

 کلیک نمایید. اینجا ایران عرضه   بهداشت مدارس

 
 

 مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده  •

 دارای پاسخنامه تستی  •

 با قابلیت پرینت  •

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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