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  زیست شناسی 
  بسته بندی و ذخیره مواد شیمیایی که اغلب باید از سلول خارج شود و یا در آن جمع شوند به عهده کدام اندامک است؟  - 1
  میتوکندری ) 4      ریبوزوم ) 3      اجسام گلژی ) 2    لیزوزوم ) 1
  
  کدام نوع رشته های بافت پیوندی، در ساختمان زردپی ماهیچه ها مشاهده می شود و معموالً به رنگ سفیدند؟  -2
  ارتجاعی ) 4      کشدار ) 3      محکم ) 2    شبکه ای ) 1
  
  . بدنی ومحیطی آماده می کندکدام هورمون بدن را برای مقابله با شرایط ناگوار  - 3
    کورتیزول ) 4      آدرنالین ) 3      انسولین) 2    آلدوسترن ) 1
  
  . صورت می گیرد........................ تغییر تحدب عدسی با انقباض و انبساط ماهیچه ی  -4
  مخطط ) 4      حلقوی ) 3      مژگانی ) 2    شعاعی ) 1
  
  کند و باعث فعال شدن آنزیم های لوزالمعده می شود؟ کدام یک اسید معده را تا حدی خنثی می  -5
  پروتئاز معده ) 2        بیکربنات سدیم در شیره لوزالمعده ) 1

  لیپاز ) 4              صفرا ) 3
  
  کدام یک از پروتئین های پالسما نقش اصلی را در ایجاد غلظت و فشار اسمزی دارد؟  -6
  آنتی کورها  )4      گلوبولین ) 3      فیبرینوژن ) 2    آلبومین ) 1
  
  رشد قطری استخوان به چه طریقی انجام می شود؟  - 7
  بوسیله بافت اسفنجی) 2    بوسیله غضروف های متصل بین تنه و دو سر استخوان ) 1

  بوسیله ی بافت متراکم ) 4          بوسیله ی پرده ضریع ) 3
  
  . کروموزوم دارند............ نها می نامیم ومی گوییم آ................... سلول های سوماتیک انسان را  -8
   n -دیپلوئید) n             2 -هاپلوئید) 1

   n2 -دیپلوئید) n2            4 -هاپلوئید) 3
  
  می گویند؟» مرحله ی استروژنی«به کدام یک از مراحل دوره ی ماهانه  -9
  مرحله پروژسترونی) 4    مرحله تخمک گذاری ) 3    مرحله فولیکولی) 2  روشنمرحله خو) 1
  

  ».نیستندو به تنهایی قادر به تولید مثل نمی کنند فاقد ساختار سلولی اند، رشد «کدام یک از عوامل بیولوژیک بیماری زا  -10
  هاگداران ) 4      آمیب ) 3      باکتری ) 2    ویروس ) 1

  روانشناسی عمومی
  کدام یک از گزینه های زیر در مطالعه ی رفتار انسان از بقیه معتبرتر است؟  -11

  ضرب المثل ) 4    یافته های علمی ) 3      حکم های کلی ) 2      تاریخ ) 1
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  شخصی می خواهد به بررسی آسیب های روانی بپردازد، در کدام رشته ی روان شناسی باید ادامه تحصیل دهد؟ -12
  پرورشی ) 4      بالینی ) 3      شخصیت ) 2    اجتماعی ) 1
  

  .علم روان شناسی است......... .......از . روان شناسی سبب خودشناسی می شود -13
  اهداف ) 4      رشته های ) 3        فواید ) 2    مقدمات ) 1
  

  سمپاتیک چگونه بدن را برای هیجان آماده می سازد؟  -14
  تغییر قطر مردمک ) 4    افزایش درجه حرارت ) 3    افزایش ضربان قلب ) 2    کاهش تنفس ) 1
  

  دارد؟ مجموعه ی محرک های حس و درک شده چه نام  - 15
  بینش ) 4      ادراک ) 3      اندیشه ) 2    میدان آگاهی ) 1
  

  جهت تاثیر بهتر استدالل در ادراک چه می توان کرد؟  -16
  زمینه سازی و راهیابی از معلوم به مجهول ) 2            تغییر عادت ) 1

  واضح کردن تصویر ) 4        برآورده کردن نیاز بدنی و روانی ) 3
  

  این کدام قانون یادگیری ثورندایک است؟ . واد خواندن و نوشتن پیدا کندسواند کودک سه ساله نمی ت -17
  سن مدرسه ) 4      تکرار ) 3      گیرایی ) 2    آمادگی ) 1
  

  ؟ نیستدر نظریه ی مازلو، کدام یک جزو نیازهای پیشرفت  - 18
  عزت نفس ) 4      زیبایی ) 3      دانایی ) 2      تفاهم ) 1
  

  ار فرد را در جریان یک کار نشان می دهد؟ کدام ابزار چگونگی رفت - 19
  قصه سازی از تصویر  ) 4      مازها ) 3      مصاحبه ) 2    پرسش نامه ) 1
  

  اینکه فرد بتواند عواطف خود را مدیریت کند، در کدام بخش هوش عاطفی موفق است؟  -20
  خودآگاهی عاطفی ) 4      جرئت ورزی ) 3      کنترل تکانه ) 2    تحمل استرس ) 1

  شت فردی و عمومی بهدا
  .است..................... در طیف تندرستی و بیماری، قبل از تندرستی کامل  -21

  بیماری غیرآشکار ) 4      بیماری متوسط ) 3      بیماری شدید ) 2    بیماری خفیف ) 1
  

  ممنوع کردن استعمال دخانیات زیر مجموعه ی کدام پیشگیری است؟  - 22
  ارتقاء بهداشت ) 4      حفاظت ویژه ) 3      سطح سوم ) 2    سطح دوم ) 1
  

  . است................... بهترین اثر ظاهری ورزش  -23
  تناسب اندام ) 4    تنظیم فشار خون ) 3    تنظیم قند خون ) 2  پایین آوردن کلسترول ) 1
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  . نام دارد................ خمیدگی بیش از حد ستون مهره ای کمر به طرف جلو - 24
  انحناء) 4      کیفوزیس) 3      اسکولیوزیس) 2    لوردوزیس) 1
  

  . در کدام یک کمتر از اندازه ی طبیعی می باشد مخلفی کره ی چش- قطره قدامی -25
  شب کوری ) 4      گزروفتالمی ) 3      هیپرمتروپی ) 2      یوپیم) 1
  

  .است................. ماهگی  27تعداد دندان های کودک در  -26
1 (28       2 (20         3 (8         4 (24  
  

  آموزش یکطرفه است؟  ،در کدام نوع -27
  آموزش در خانه ) 4      جمعی ) 3      گروهی ) 2      فردی ) 1
  

  کدام یک مجموعه مکانیسم های دفاعی یک موجود است؟  -28
  مخزن بیماری ) 4    قدرت عفونت زایی ) 3    قدرت بیماری زایی ) 2    مقاومت ) 1
  

  ا می باشد؟ اوره جزءکدام عامل بیماری ز -29
  شیمیایی درونی ) 4    شیمیایی بیرونی ) 3      بیولوژیک ) 2      زنده ) 1
  

  ؟ نیستکدام یک جزء آلوده کننده مصنوعی هوا  -30
  ودریدسولفوریگاز ان) 4     اکسیدنیتروژن ) 3    گوگرد آب های معدنی ) 2  گاز منواکسیدکربن ) 1

  تغذیه و بهداشت مواد غذایی 
  ولفورهای آلی به ترتیب در کدام مواد غذایی وجود دارند؟ ایزوفالون ها و س -31

  گوجه فرنگی-پیاز) 4    گوجه فرنگی -سویا) 3      هویج  - پیاز) 2    سیر -سویا) 1
  

  کدام قند از ترکیب یک مولکول گاالکتوز و یک مولکول گلوکز به دست می آید؟  -32
  آمیلوز ) 4      الکتوز  ) 3      ساکارز ) 2    مالتوز ) 1
  

  کدام اسیدآمینه، فقط برای شیرخواران، ضروری محسوب می شود؟  -33
  ونین یمت) 4      ایزولوسین ) 3      هیستیدین ) 2    سیستئین ) 1
  

  بیشتری دارد؟  Cکدام ماده ی غذایی، ویتامین  -34
  تخم مرغ ) 4        فلفل ) 3        ماهی ) 2      شیر ) 1
  

  ه ترتیب کدامند؟ مواد مغذی جلوگیری کننده از کم خونی و سرطان ب -35
  اسیدفولیک و سلنیوم ) 4      و فسفر  B6) 3       و روی  B12) 2    آهن و مس ) 1
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  کدام ماده ی معدنی برای ساخته شدن پروتئین موسوم به سرولوپالسمین مورد نیاز است؟   -36
  گوگرد ) 4        آهن ) 3        مس ) 2    کلسیم ) 1
  

  کدام ویتامین ها غنی هستند؟  انواع تخمه، گردو، بادام و پسته از نظر -37
  Aو  Cویتامین های ) E          2و  B گروه ویتامین های) 1

  Eو  Cویتامین های ) A          4و  B گروه ویتامین های) 3
  

  کدام عامل متابولیسم پایه را افزایش می دهد؟  - 38
  کاهش تیروکسین ) 4      دمای محیط ) 3      روزه داری ) 2    افزایش سن ) 1
  

  کدام است؟ ) TEF(تعریف  -39
  اثر گرمایی غذا ) 4      متابولیسم پایه ) 3      نمایه توده بدن ) 2    وزن مطلوب ) 1
  

  کدام یک در مورد چاقی بزرگسالی صحیح می باشد؟  -40
          .تعداد سلول های چربی افزایش می یابد ) 1
  .مقدار چربی موجود در سلول های چربی افزایش می یابد ) 2
  .م اندازه سلول های چربی افزایش می یابد هم تعداد و ه) 3
  . تعداد سلول های چربی افزایش می یابد ولی مقدار چربی موجود در هر یک از سلول ها در حد طبیعی است) 4

  بهداشت روانی 
  ؟ نیستکدام یک مالک رفتار غیرعادی در کودکان  -41

  اری تکرار یک عالمت رفت وشدت ) 2        تداوم یک رفتار غیرعادی ) 1
  دامنه ی اختالل ) 4          علت رفتار غیرعادی ) 3
  

  چرا از بیماران روانی باید مراقبت بیشتری به عمل آید؟  - 42
  زیرا از لحاظ شخصیت آسیب پذیرترند) 2        زیرا باید دوباره به جامعه برگردند ) 1

  ی که دارندبه دلیل رژیم غذایی خاص) 4      به دلیل داروهایی که استفاده می کرده اند ) 3
  

  کدام یک درمان بیماری روانی را تسهیل می کند؟  -43
  از روانکاوی نیز استفاده شود ) 2      دارو درمانی همراه با محیط درمانی باشد ) 1

  به توان بخشی توجه خاصی شود) 4    بیمار انگیزه ی قوی برای بهبودی داشته باشد ) 3
  

  کدام یک از عوامل ناکامی، درونی اند؟  - 44
  فقر ) 4      مرگ عزیزان ) 3      استرس محیط ) 2  ترس و اضطراب ) 1
  

  ؟ نمی دهدفرد را افزایش  ینکدام یک مقاومت روا -45
  فعالیت ) 4        دارو ) 3      امیدواری ) 2  حمایت خانواده ) 1
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  تصعید چیست؟  -46

        دالیل غیرمنطقی را منطقی جلوه دادن ) 1
  دگی به کمک اعمال اجتماع پسند جبران مثبت محرومیت های شدید زن) 2
  تغییر جهت یک موضوع ناراحت کننده به یک موضوع امن و قابل قبول ) 3
  نادیده گرفتن بعضی خصوصیات در خود و نسبت دادن آن به دیگران ) 4
  

  ...................... احساس امینت احساسی است  -47
  معنوی ) 4      مادی ) 3        ارثی ) 2    اکتسابی ) 1
  

  . است.................. اثرات سوء طالق نسبت به اثرات مرگ والدین بر کودکان  -48
  بیشتر ) 4        کمتر ) 3      سطحی تر ) 2    تفاوتی ندارد ) 1
  

  افسردگی در کدام مرحله ی اضطراب جدایی وجود دارد؟  -49
  چسبندگی ) 4      بی توجهی ) 3      اعتراض ) 2    ناامیدی ) 1
  

  اجتماعی نوزاد دو ماهه چیست؟ -عاطفیاولین رفتار  -50
  لبخند زدن در مقابل افراد آشنا ) 2        افسردگی همراه با بی اشتهایی ) 1

  گریه کردن ) 4            بی اشتهایی) 3
  

  بخشی از فرآیند یادگیری زبان کودک به چه وسیله ای است؟  - 51
  وی اتقویت حس کنجک) 4      ی تقویت ریاض) 3     ارتباط عاطفی با کودک) 2  تقلید و شرطی شدن ) 1
  

  ....................... مربی مهد، جهت تقویت اعتماد به نفس کودک باید -52
  از سالمت جسمی برخوردار باشد ) 2        تخصص الزم را داشته باشد ) 1

  همیشه خوش رو و متبسم باشد ) 4    کلیه فعالیت ها را از قبل برنامه ریزی کرده باشد ) 3
  

  درک احساسات دیگران چه نام دارد؟  توانایی -53
  هوش ) 4      عزت نفس ) 3      همدلی ) 2    هنجار ) 1
  

  سن شروع و پایان جوانی کدام است؟ -54
  سالگی  35تا  18) 4    سالگی  20تا  11) 3    سالگی  65تا  40) 2  سالگی  40تا  22) 1
  

  ؟نیستکدام یک از علل بیوشیمیایی افسردگی در سالمندان  -55
  یداز سافزایش مونوآمین اک) 2        شدن فعالیت غده تیروئید  کم) 1

  مرگ عزیزان ) 4        کاهش نور اپی نفرین و سروتونین ) 3
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  کودکان بیماری های شایع

  .عاطفی و اجتماعی به ترتیب مربوط به کدام دوران کودکی می باشند های سرخوردگی - 56
  بلوغ -نوباوگی)  4    وجوانی ن-مدرسه)  3      بلوغ- مدرسه) 2    نوباوگی - بلوغ) 1
  

  مقدار هموگلوبین در کم خونی خفیف چه مقدار می باشد؟ - 57
  میلی گرم درصد میلی لیتر خون 10-12) 2        گرم درصد میلی لیتر خون  12-10) 1

  میلی گرم درصد میلی لیتر خون  8-10) 4        گرم درصد میلی لیتر خون  10-8) 3
  

  ؟ نمی باشداغماء در کودکان  پیدایش علل کدام عامل جزء -58
  کاهش اوره خون) 4    افزایش قندخون ) 3      ضربه سر ) 2    مننژیت ) 1
  

  . جزء کدام دسته می باشد) Cryptorchidism(» کریپتورکیدیسم«در تقسیم بندی بیماری های نوزدان  -59
   کروموزومیت اختالال) 4  ناهنجاری های مادرزادی ) 3    صدمات زایمانی ) 2    نقایص آنزیمی ) 1
  

  . کمبود قند و کلسیم موجب بروز چه اختاللی در کودک می شود  -60
  اغماء) 4        تشنج ) 3      زسیانو) 2      دم اِ) 1
  

  است؟  ضروری تزریق کدام مورد انددر مورد زنان حامله ای که با افراد مبتال به سرخجه تماس داشته  -61
      ن گاما گلوبولی) 2            ایمونوگلوبولین ) 1

  ه و ایمونوگلوبولین جواکسن سرخ) 4          ه جواکسن سرخ) 3
  

  ؟ نمی باشدکدام یک از علل شایع زردی پاتولوژیک  -62
  اختالل آنزیمی کبد) 4    انسداد مجاری صفراوی) 3       کبد نارسائی) RH  2ناسازگاری ) 1
  

  در کدام بیماری زیر آنتی بیوتیک نقش پیشگیری دارد؟ -63
  حصبه ) 4      دیفتری ) 3      مخملک )  2     یت چرکیژمنن) 1
  

  ایجاد ایمنی در شخص به چه صورت است؟  -64
  فعال از طریق عبور آنتی بادی از راه جفت به جنین ) 2        غیرفعال از طریق واکسیناسیون ) 1

  غیرفعال از طریق تزریق سرم حاوی آنتی بادی ) 4        غیرفعال از طریق ابتالءبه بیماری ) 3
  

  ؟نمی یابدکدام بیماری علی رغم افزایش درجه حرارت ضربانات قلب افزایش  در - 65
  بروسلوز ) 4      تیفوئید ) 3      صبه حاشباه ) 2      سل ) 1
  

  کدام گز ینه در مورد ترتیب دانه های آبله مرغان صحیح می باشد؟  -66
  پوستول -ماکول -وزیکول) 2        وزیکول -پوستول -ماکول) 1

  وزیکول -ماکول -پوستول ) 4        پوستول -وزیکول -ماکول) 3
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7
وع سیاهرنگ مراجعـه کـرده اسـت    ای همراه با استفراغ خونی و مدف بیماری با درد ناحیه اپی گاستر به صورت دوره -67
  د؟   یص چه بیماری در مورد او می دهیتشخ

  سرپپتیک لاو) 4      انواژیناسیون ) 3      ت یآپاندیس) 2   گاسترو آنتریت ) 1
  

  م کلیوی از عوارض کدام بیماری است؟ ور -68
  الرنژیت ) 4      سینوزیت ) 3      برونشیولیت ) 2    فارنژیت ) 1
  

  راه سرایت کدام بیماری ها شبیه هم می باشد؟  -69
  ایدز  -هپاتیت عفونی) 2        هپاتیت عفونی  -هپاتیت سرمی) 1

  یرقان نوزادی  -هپاتیت ویروسی) 4          ایدز  -هپاتیت سرمی) 3
  

  : یکی از علل شایع بستری شدن کودکان زیر دو سال عبارتست از -70
  آسم برونشیک ) 4    برونشیولیت حاد ) 3      فارنژیت ) 2    الرنژیت ) 1

  پرورش خالقیت در کودکان
  نقش مهمی دارد؟  کدام یکدر شروع فرآیند خالقیت  -71

  زه انگی) 4      اعتباریابی) 3      آماده سازی) 2  ارائه و بیان مساله) 1
  

   استفاده می کند؟در مرحله اعتباریابی و ایده یابی به ترتیب از چه نوع تفکری فرد  -72
  منطقی -خالق) 4      همگرا  -واگرا) 3      خالق  -منطقی) 2  عمودی -جانبی) 1
  

  ؟ نیستد زیر از جنبه های انگیزه درونی رکدام یک از موا -73
  ایت دیگران رض) 4        تعهد ) 3        عالقه ) 2    استقالل ) 1
  

  . نیاز به تایید دیگران جزء کدام موارد از موانع خالقیت می باشد -74
  ارزیابی ) 4      خودپندار منفی) 3    مطابقت با دیگران ) 2    ترس از شکست ) 1
  

  . مینیاتوری کردن جزء کدام یک از موارد فهرست سواالت است - 75
  جایگزین کردن ) 4      حذف کردن ) 3      وارونه سازی) 2    تغییر دادن ) 1
  

  . است.............. نمونه ای از » ..............اگر قلم بودم«موضوع انشائی با این عنوان  -76
  تعارض فشرده ) 4    قیاس غیرمستقیم ) 3      قیاس شخصی ) 2    قیاس مستقیم ) 1
  

  در مورد شکل مثلث کدام گزینه جزء جایگزین کردن است؟  -77

1(    2 (      3(      4 (  
  

TB  
  

T
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  .در کدام یک از روش های ایده یابی تفکر خالق به وسیله ی تمثیل و استعاره می باشد - 78
  ست سواالت   فهر) 4    تداعی تصویری ) 3    همراهی بی ربط ) 2    ارتباط اجباری ) 1
  

  .نمی کندهیجانات کدام یک از فرآیندهای زیر را مختل  - 79
  هوش ) 4        تفکر ) 3      خالقیت ) 2    ادراک ) 1
  

  . ارائه شد..................... و ............. به ترتیب توسط مسئله روش ارتباط اجباری و معکوس سازی -80
  تامپسون–وایتینگ ) 4      تامپسون- ورنباس) 3  وایتینگ -تامپسون) 2   ردونگو-وایتینگ) 1

  2ریاضی
  :می باشد در این صورت قدر نسبت دنباله برابر است با 52و جمله ی هفدهم آن برابر  32یک دنباله ی حسابی  هفتمجمله ی  -81

1(3       2 (3-    3(2-    4(2  
  

1537در یک تابع خطی -82 −== )(,)( ff 6)(در این صورتf کدام است  .  
1 (1-       2(0         3(1         4(2  
  

 . کدام است 2aدر این صورت حاصل   a=22اگر -83

1 (2       2(4         3(8         4( 24  
  

axxاگر  -84 ++  .کدام است  aهمواره مثبت باشد در این صورت حدود   22

1 (),( ∞1  2 (),( ∞−1      3( ),( 1−∞      4 (),( 1−−∞  
  

21جواب نا معادله  -85
≥+

x
x  کدام است .    

1 (),( ∞o    2( ),( ∞−1   3( ),( 1−∞   4 (),( 1−−∞ 
  

)},,(),,(),{(تابع  در -86 513121 aaaf   .کدام است    f−51)(و   =+
1 (2-       2(1-         3 (0         4(1  
  

)sin()cos(این صورت حاصل  در  m=αcosاگر -87 απαπ ++−   :برابر است با  22
1 (m2      2 (m2−   3 (0         4 (m  
  

 . کدام است   3مساحت مثلث متساوی االضالعی به ارتفاع  -88

1( 3      2( 3    3 (33   4 (32  
  

10016حاصل  -89 10
3

23 loglog  :عبارت برابر است با  +

1(4       2(6         3(8         4(10   
  

153اگر  -90
=








n
n ن صورت مقدار در ایn3  کدام است.  

1(5    2(6         3(7         4(8   



   
4 3  2  1    4  3  2  1    4  3  2  1    4  3  2  1    

تذکر 
 :

استفاده از ماشین حساب در آزمون مجاز می باشد 
 .

در ضمن سئواالت نمره منفی دارد 
.  

91   61 31  1  
92   62 32  2  
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107   77 47  17  
108   78 48  18  
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  متوسطهمعاونت آموزش 
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  1390اسفند  –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  
  

  کودکیاری  :رشته عملیهای آزمون  سئوال
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   دقیقه 85 :عملیمدت آزمون           1390/ 17/12: تاریخ برگزاری
  

  نمره 15 :مجمع بار            سوال 7 :تعداد سئوال

  : 1کار عملی شماره 
  ایمنی و کمک های نخستین



 
  مرحله استانی -ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانیازدهمین 

  دقیقه 85:  زمان   ایمنی و کمک های نخستین: کار عملی  کودکیاری: رشته
  بارم  سواالت

  )نمره 1(. را بر روی کپسول آتش نشانی، نشان دهید» ضامن اهرم تخلیه«و » درجه ی فشار«-1
  

 )دقیقه 2(

1  

  . تریاژ را مشخص کنید --2
  . ساله دچار بریدگی نسبتاً عمیق صورت که خونریزی آن قطع شده و کبودی و درد شانه چپ دارد 50مرد  -الف
د اما از درد شکم  و ضربه ی به آن شاکی است و بسیار رساله ای که آثار شکستگی یا ضرب دیدگی ندا 30زن  -ب

  .ترنگ پریده اس
  

 )دقیقه 5(

1  

  . دماسنج های موجود در کارگاه را معرفی کنید -الف -3
  .درجه حرارت دهانی معمولی را بخوانید -ب
  .جیوه را به مخزن برگردانید - ج
  

 )دقیقه 10(

75/3 

  .انسداد راه هوایی را در یک ماکت کودک زیر یکسال برطرف نمایید -4
  

 )دقیقه 5(

25/3  

  . زیر را در چه وضعیتی قرار می دهیم، عمالً نشان دهیدهر یک از مددجویان  -5
  غش : الف
  سکته مغزی: ب
  پس از تشنج : ج
  خونریزی بینی: د

 )دقیقه 8(

2  

  .باندپیچی مارپیچ انجام دهید و آنرا ثابت کنید) ساعد یا ساق پا(بر روی یک عضو  -6
  

 )دقیقه 5(

5/2  

  .روش درست کردن باند حلقه را نشان دهید - 7
 )دقیقه 5(

 
 موفق باشید
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  15 جمع 
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  ..........................آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان یازدهمین
  1390اسفند  –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  
  

  کودکیاری  :رشته عملین های آزمو سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 60: مدت آزمون عملی          1390/ 17/12: تاریخ برگزاری
  

  نمره  25 :جمع بارم            سوال 10: تعداد سئوال

  : 2کار عملی شماره 
  بهداشت مادر و کودک



 
  مرحله استانی -ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانیازدهمین 

  دقیقه60:   زمان  بهداشت مادر و کودک: کار عملی  کودکیاری: رشته
  بارم  سواالت

  : سوال الف
ه مراجعه کرده است از شما در موارد زیر راهنمایی می خواهد این موارد را به دقـت  خانمی باردار است به درمانگا

  . مطالعه کنید و در هر مورد به طور کامل او را راهنمایی کنید
راه . (می باشد تاریخ احتمالی زایمان وی را مشخص کنیـد  22/4/1390اولین روز آخرین قاعدگی این خانم  -1

  .)حل را بنویسید
  
  
  
  
کیلوگرم بوده است اکنون آخرین هفتـه پنجمـین مـاه بـارداری را پشـت       54ن این خانم قبل از بارداری وز -2

  .)راه حل را بنویسید(کیلوگرم وزن دارد روند افزایش وزن چگونه است؟  62سرگذاشته 
  .)وزن مطلوب را در نظر بگیرید شدر محاسبه بیشترین میزان افزای(
  
  
  
  . را بنویسید) از ماه ششم تا پایان ماه نهم(اردار مراجعات بعدی این خانم ب -3
  
  
این خانم تاکنون واکسنی دریافت نکرده است آیا الزم است واکسن بزند؟ چه واکسنی و در چه زمان هایی باید  -4

  تزریق شود؟ 
  
  
خـوابی او  این خانم اخیراً دچار بی خوابی شده است علت آن را توضیح دهید و چه راه هایی برای درمان کم  -5

  توصیه می کنید؟
  
  
  .دو مورد از نرمش های الزم را جهت بازیابی تونوس عضالنی بعد از زایمان را به وی آموزش دهید -6
  
  
  

 
 

  
2  
  
  
  
  
  
  
  
5/3  
  
  
  
  
  

25/2 
  
  

25/2 
  
  
  
3  
  
  
  
3  
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  دقیقه60:   زمان  بهداشت مادر و کودک: کار عملی  کودکیاری: رشته

  بارم  سواالت
  : سوال ب

به طور مرتب و سـر  است او هر دو ماه یک مرتبه  هماه 9است اکنون  2/1/1390م یتاریخ تولد کودکی به نام مر-1
نمودار مناسب را انتخـاب  .(وقت جهت پایش رشد به درمانگاه مراجعه می کند وزن او به شرح زیر کنترل شده است

  .) کنید
  )3.(و منحنی وزن او را رسم کنید و آن را تفسیر کنید

  گرم 2800    د وزن موقع تول
  کیلوگرم  4    دو ماهگی 

  کیلوگرم  300/5      ماهه  4
  کیلوگرم  500/6      ماهه  6
  کیلوگرم  200/7      ماهه 8
  
  . دور سر کودک را اندازه بگیرید -2
  
  
  . قد کودک را اندازه بگیرید -3
  
  
نمره ی آپگار او را مشخص کنید وضـعیت  . نوزادی با مشخصات زیر به دنیا آمده جدول آپگار او را کامل کنید -4

  . دهید کودک را بنویسید ایا نیاز به اقدام خاصی هست توضیح
  . ، خمیدگی اندام100اندام کبود، عکس العمل ضعیف، گریه ضعیف، ضربان قلب بیشتر از  ،با رنگ بدن صورتی

  نمره  عالئم
      

  
  
  
  
  
  

      

  
 موفق باشید

  
3  
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  ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان یازدهمین
  1390اسفند  –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  
  

  کودکیاری  :رشته عملیهای آزمون  سئوال
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  دقیقه 140 :مدت آزمون عملی          1390/ 17/12: تاریخ برگزاری
  

  نمره 25 :جمع بارم            سوال 3 :تعداد سئوال
  

  :3کار عملی شماره 
  فعالیت های آموزشی پیش از دبستان



 
  مرحله استانی -ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانیازدهمین 
  دقیقه  140: زمان  فعالیت های آموزشی پیش از دبستان : کار عملی  کودکیاری: رشته

 بارم  سواالت
نشان دادن فصول با . (تهیه کوالژ محیط یک پارک با هدف آموزش فصل بهار و پاییز و مقایسه تغییرات این دو فصل -1

  .) الزامی است 3Aپرنده و بوسیله ی کاغذهای رنگی روی مقوای استفاده از درخت، گل، 

 )دقیقه 50(

10  

 4Aخـط در کاغـذ    10متن داستان حـداکثر  (تهیه یک داستان مصور با هدف آموزش زیبایی های طبیعت ) الف -2

  .) شخصیت های اصلی داستان گل، درخت، پرنده ها به صورت مصور باشند.

 )دقیقه 35(

  . شخصیت های مصور با گلوله کاغذی انجام شود نقاشی یکی از) ب

 )دقیقه 30(

8  
  
  
  
  
3  

انـدازه ی هـر کـارت    (کارت و نشان دادن مراحل تبدیل دانه به گل با هدف امـادگی بـرای خوانـدن     4تهیه  -3

cm8×cm10 باشد(.  

 )دقیقه 25(

 موفق باشید

4  

  25 جمع 
 



  وزارت آموزش و پرورش
  ..........................ن آموزش و پرورش استا اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان یازدهمین
  1390اسفند  –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  
  

  کودکیاری  :رشته عملیهای آزمون  سئوال
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  دقیقه 75: مدت آزمون عملی          1390/ 17/12: تاریخ برگزاری
  

  نمره15 :جمع بارم          سوال 4:  تعداد سئوال
  

  :4ار عملی شماره ک
  کاربرد مواد آموزشی تولید و



 

  مرحله استانی -ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملییازدهمین 
  دقیقه75: زمان  تولید و کاربرد مواد آموزشی :کار عملی  کودکیاری: رشته

 بارم  سواالت
با استفاده از مداد رنگی، رنگ های اصلی و رنگ های فرعی چرخه ی دوم را در جاهای مناسب خـود، در شـکل    -1

   . داده شده قرار دهید

  
 
 

 )دقیقه 15(

4  

  . با حداقل خطوط، شکل های زیر را بکشید -2
  

 )دقیقه 5(
  
  . انسانی در حال راه رفتن) آدمک ها( -1
  
  .صورت یک انسان با حالت، لبخند شادمانی) صورتک ها( -2
  
  

2  

  . تلق شفاف یک الیه تهیه کنید )غده ی فوق کلیه( از شکل داده شده -3
  

 )دقیقه 40(

6  

بچسـبانید و نـام نمـا را     4Aتفاده از دو عکس داده شده نماهای زیر را تهیه کنید و سپس آنها را روی کاغذ با اس -4
  نماز متوسط  -2    نمای نزدیک  -1. پایین هر شکل بنویسید

                   
 )دقیقه 15(      

 
 موفق باشید

3  

  15 جمع 
  



  :1سوال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  



  . ده شده تلق شفاف یک الیه تهیه کنیداز شکل دا: 3سوال 
  
  
  
  
  
  

 



  نمای نزدیک  تهیه: 4سوال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  نمای متوسط تهیه :4سوال 
  

  
  
  
  
  

  



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  ایمنی و کمک های نخستین  :کارگاه      کودکیاری :رشته 

 شماره منتخب    عوامل امتیازآور
  بارم

                  

                     دقیقه 85حداکثر زمان : توجه
                1سوال
               5/0  درجه ی فشار را روی کپسول نشان دهد

اگر کپسول درجه فشار نـدارد(ضامن اهرم تخلیه را روی کپسول نشان دهد
   . )پر شده است CO2دانش اموز ذکرکند که این کپسول از 

 )دقیقه2حداکثر(
5/0  

 
                

                2سوال 
               5/0 برچسب زرد  :بگوید :فال
               5/0 برچسب قرمز : بگوید: ب

                3سوال 
               1 دانش اموز بتواند دماسنج های موجود در کارگاه را معرفی کند:الف
آزمونگر یک لحظه دماسنج دهانی معمولی را داخـل آب گـرم: توجه: ب

                    .نباشد35بطوری که  درجه حرارت زیر.کرده و در آورد
               5/0  ).مخزن را در دست نگیرد(دست گرفتن دماسنج در حیح ص -

               5/0  دماسنج را درست مقابل چشم بگیرددانش آموز 
               1  قرائت صحیح درجه حرارت

               5/0  )درجه 36حداقل زیر (بتواند جیوه را به مخزن برگرداند 
               25/0  )دقیقه10حداکثر (      سرعت عمل

 مهر و امضاء رئیس حوزهامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2آزمونگر   و امضاء                           1آزمونگر



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  ایمنی و کمک های نخستین: کارگاه      کودکیاری: رشته 

 شماره منتخب    زآورعوامل امتیا
  بارم

                  

                     4سوال
نگه دارد به نحوی که صورتش رو به پایین و سرشخودشیرخوار را با دست

                    1  پایین تر از تنه قرار گیرد 
                    5/0  با نگه داشتن فک سر را حمایت کند

                    5/0 ساعت را روی پا بگذارد 
و نسبتاً محکـم بـین شـانه هـایسریع)5/0(نج ضربهبا کف دست دیگر پ

 )انجام همین مرحله کافی است: توجه . (بزند) 5/0(رخوار یش
1                    

  سرعت عمل
 )دقیقه 5حداکثر(

25/0                    
                     5سوال 

پاها باالتر از سطح بدن باشد یا روی صندلی نشسـته وخوابیده:غش -الف
 ندسر را بین دو پا خم ک

5/0                    
بخوابد و سر و شانه ها مختصری باالتر از بدن قرار گیـرد:سکته مغزی -ب

                    5/0  سر به یک طرف متمایل باشد
                    5/0  )باشدمیضمیمه کتاب36ص(ردرحالت بهبود قرارگیردبیما:پس از تشنج-ج
 نشسته، سر به سمت جلو خم شود:خونریزی از بینی: د

                     5/0  )دقیقه 8حداکثر (

 رئیس حوزه مهر و امضاءامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  1390 مرحله استانی اسفند علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  ایمنی و کمک های نخستین: کارگاه      کودکیاری: رشته 

 شماره منتخب    عوامل امتیازآور
  بارم

                  

                     6سوال
بانداژ را به شکل مارپیچ دور عضـو.نیاز به پانسمان زیر بانداژ نیست: توجه

                    5/0  هیچگونه فاصله ای بین الیه های باند نباشد) الف: بپیچد بطوری که 
                    5/0  پوشاند بدو سوم از الیه قبلی را  الیههر ) ب
                    75/0 از پایین به باال بپیچد ) ج
 )به روش دلخواه(آنرا ثابت کند) د
 

5/0                    
 سرعت عمل داشته باشد) هـ

 )دقیقه 5حداکثر (
25/0                    

                     7سوال 
                    5/0 )چند الیه(صله داده و دور آنها باند را بپیچدچهارانگشت دست را از هم فا

                    5/0  ادامه ی باند را دور باند چند الیه بپیچد
                    25/0  .ثابت کند) نوار چسب پارچه ای یا کاغذی(آنرا با لکوپالست 

 سرعت عمل داشته باشد
                    25/0  )دقیقه 5حداکثر (

                    15  جمع کل

  رئیس حوزه مهر و امضاءامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر
  .دقیقه می باشد 85کل زمان در نظر گرفته شده برای آزمون عملی ایمنی و کمک های نخستین : توجه



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  بهداشت مادر و کودک : کارگاه      کودکیاری: رشته 

 شماره منتخب    عوامل امتیازآور
  بارم

                  

                    قسمت الف

                    )الف(  1سوال 

                   5/0  روز اضافه  7به اولین روز آخرین قاعدگی 

               5/0 از ماه سه تا کم می شود

                   5/0 به سال یکی اضافه می شود

                   5/0 1391بیست و نهم فروردین  29/1/1391

                    )الف(   2سوال 
               5/0 کیلوگرم2سه ماه اول 

                   5/0 گرم 450سه ماه دوم هر هفته 

                   5/0 هفته8=ماه چهارم و پنجم

gr36008450میزان اضافه وزن تا آخر ماه پنجم  =×  5/0                   

kg600560032میزان اضافه وزن تا کنون  // =+  5/0                   

 وزن مطلوبی که این خانم می تواند داشته باشد
kg60059600554 // =+ 5/0                   

زن سریع بوده و باید رژیم غذایی رااست روند اضافه وkg62چون وزنش 
                   5/0  .رعایت کند

 رئیس حوزه مهر و امضاءامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیسابقات جدول بارم بندی آزمون عملی م
  بهداشت مادر و کودک:  کارگاه      کودکیاری: رشته 

 شماره منتخب    عوامل امتیازآور
  بارم

                  

                    )الف( 3سوال 

              75/0 تا ماه هفتم هر ماه یک بار
              75/0 روز یکبار15از ماه هفتم تا نهم هر

              75/0 م هفته ای یک باردر ماه نه

                    )الف( 4سوال 

              75/0 )صحیح استبگویدنام کزاز را هم(بالغینTdبلی واکسن 
              75/0 دوز واکسن را بگیردناولیدر همین مراجعه می تواند

              75/0 یک ماه بعد دوز بعدی را می گیرد

                    )الف: (5سوال 

حرکات جنین، تنگی نفس، دردهای عضالنی، فکر و خیـال:علت بی خوابی
  )5/0هر مورد (مورد  3ذکر  ،برای زایمان

5/1  
 

                

قدم زدن در هوای آزاد، گرفتن دوش آبگرم، نوشـیدن:درمان بی خوابی
  )5/0هر مورد (مورد   3، ذکر شیر قبل از خواب

5/1  
 

                

                     )الف: (6سوال 

مـورد2.انجام دهد یا توضیح دهـددقیق و کاملهنرجو باید نرمش ها را
  )ضمیمه می باشد کتاب  40صفحه ( )5/1مورد هر (کافی است 

3   
 

                

                   16  جمع قسمت الف

 رئیس حوزه مهر و امضاءناظر امضاء                                          امضاء                                   و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  بهداشت مادر و کودک:  کارگاه      کودکیاری: رشته 

 شماره منتخب    عوامل امتیازآور
  بارم

                  

                     قسمت ب
                     )ب( 1 سوال

              25/0 انتخاب صحیح نمودار
 2/9-2/7-2/5-2/3تاریخ ها را صحیح بزند

  )25/0هر مورد (در جاهای مناسب تاریخ بزند 
1  

 
                

ب عالمت بزند نقاط وزن را روی منحنی درست پیـداسوزن را در جای منا
 )25/0هر مورد (را  چنین سنکند هم

1  
 

                

              25/0 منحنی را رسم کند

                   5/0 )منحنیتفسیر (افزایش وزن نوزاد خوب است در جاده سالمتی است

                    )ب( 2سوال 

به آرامی سر کودک را بلنـد)آرام کودک را بخواباند(رعایت نکات ایمنی
  کند

25/0  
 

                

دک متـر را رد کنـد ومحل دقیق متر روی پیشانی به آرامی از زیر سر کو
  اندازه دور سر  ندرست خواند

1  
 

                

 سرعت عمل در انجام کار
  )دقیقه 5حداکثر (

25/0  
 

                

 رئیس حوزه مهر و امضاء    امضاء                                    ناظر امضاء                                     و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  بهداشت مادر و کودک:  کارگاه      کودکیاری: رشته 

 شماره منتخب    عوامل امتیازآور
  بارم

                  

                     )ب( 3سوال 

                   25/0  رعایت نکات ایمنی

  دقیقه  5ودک وقت الزم اندازه گیری قد ک
کودک را به آرامی بخواباند اگر کفش یا کـاله دارد آن را بیـرون   

به آرامی . بیاورد به آرامی سر کودک را با باالی قد سنج مماس کند
قسمت پایین قدسنج را با کف پای کودک مماس کند پای کودک خـم  

سـرعت  . بتواند اندازه را اعالم کنـد . کار با قد سنج را بداند. نباشد
 . عمل رعایت نکات ایمنی مد نظر باشد

25/1  

 

                

  )ب( 4سوال 
  .پاسخ در جدول ضمیمه می باشد: توجه

  
 

                

                   25/1  نکات ذکر شده رادر جدول آپگار دقیق قرار دهد 

                   25/1  هر مورد از مشخصات نوزاد را نمره دهد 

                   5/0  نمره آپگار تفسیر

                   9 بمع قسمت ج

                   25 جمع کل

  رئیس حوزه مهر و امضاءامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر
  :4سوال 



   25/0هر مورد در جدول  25/0جدول و نوشتن عالئم هر کدام . به شکل زیر جایگزین کند هنرجو باید در جدول آپگار نکات ذکر شده

  نمره  عالئم
0  1  2  

  ضربان قلب
  تنفس

  انقباض عضالت
  عکس العمل به تحریک

  رنگ بدن

  
  

  
  گریه ضعیف

  خمیدگی در اندام
  ضعیف

  بدن صورتی اندام کبود

  100بیشتر از 

 )5/0. (آپگار مشخص شود نمرهت در وضعیت کودک تالش کرد و علت کاهش می شود باید برای ثبا 6نمره آپگار 



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  فعالیت های آموزشی پیش دبستانی: کارگاه      کودکیاری: رشته 

 شماره منتخب    عوامل امتیازآور
  بارم

                  

                     1سوال 
                    1  و چسباندن اشکالچیدن 

                    1  به دو قسمت و نشان دادن دو فصل در دو طرف 3Aجدا کردن کاغذ 
                    1 نشان دادن النه پرنده با جوجه ها در فصل بهار

                    1 نشان دادن النه پرنده بدون جوجه ها در فصل پاییز
                    1 وجود برگ خشک در زیر درخت در فصل پاییز
                    1 وجود گل و سبزه در زیر درخت در فصل بهار

                    1 در فصل پاییز نشان دادن هوای ابری
                    1  نشان دادن خورشید در فصل بهار
                    1  رعایت تنوع رنگ ها در دو فصل

                    5/0  خالقیت 
                    25/0  تمیزی کار 
                    25/0  سرعت عمل

                    10  1مع سوال ج

 رئیس حوزه مهر و امضاءامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر

  



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  فعالیت های آموزشی پیش دبستانی: کارگاه      کودکیاری: رشته 

 شماره منتخب    عوامل امتیازآور
  بارم

                  

                     2سوال 
                      :قسمت الف

                    2  تطابق متن داستان با هدف خواسته شده 
                    5/1 نامگذاری شخصیت های مصور در ابتدای داستان به طور جداگانه 

                    1 مصور بودن شخصیت های خواسته شده 
                    1 خط  10متن داستان حداکثر 

                    1 خالقیت در نوشتن داستان 
                    1 تمیزی

                    5/0  سرعت عمل 
                      :قسمت ب

                    1  انتخاب گلوله های منظم
                    5/0  با گواش ها رنگ گلوله

                    5/0  نوع رنگ هات
                    5/0 تمیزی کار و چسباندن منظم

 رئیس حوزه مهر و امضاءامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیملی مسابقات جدول بارم بندی آزمون ع
  فعالیت های آموزشی پیش دبستانی: کارگاه      کودکیاری: رشته 

 شماره منتخب    عوامل امتیازآور
  بارم

                  

              25/0 خالقیت
              25/0 سرعت عمل

               11 2جمع سوال 
                3سوال

              75/0 نهخاک و دا: مرحله ی اول
              75/0ریشه ها و ساقه:مرحله ی دوم
              75/0 برگ ها و غنچه گل: مرحله ی سوم
              75/0 بازشدن کامل گل: مرحله چهارم

              25/0 شماره گذاری و رعایت مراحل به ترتیب
              25/0 اندازه کارت ها

              25/0  خالقیت
              25/0  کار تمیزی

               4 3جمع سوال
                

              25 جمع کل

 رئیس حوزه مهر و امضاءامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  1390مرحله استانی اسفند  علمی عملیندی آزمون عملی مسابقات جدول بارم ب
  آموزشیتولید و کاربرد مواد  :کارگاه      کودکیاری: رشته 

 شماره منتخب    عوامل امتیازآور
  بارم

                  

                     1سوال 
                    3  )5/0(رنگ هر کدام  6بکار بردن رنگ صحیح 

                    1  تمیز رنگ زدن
                       2سوال 

                    2  )1(صحیح کشیدن با استفاده ا ز خط هر کدام 
                      3سوال 

                    2 )1(صحیح چیدن قسمت های شکل از برچسب رنگی هر رنگ 
                    2 استفاده از ماژیک برای نوشتن اجزای شکل

                    2 صحیح چسباندن برچسب های رنگی 
                    3 )5/1(ارسالی باشد هر شکل  جواب مانند شکل: 4سوال 

                    15  جمع کل
برای تهیه ی تلق شفاف باید از برچسب رنگی که به نام های سـلفون  .  در چرخه ی رنگ فقط هدف تشخیص رنگ هاست و قرار دادن آنها در جای خودشان می باشد نیاز به استفاده از گواش نیست

و نیازی به میز نور نیست زیرا دانش آموز می توانـد از فتـوکپی اضـافی     شود استفاده کرد که دو الیه می باشد با الیه ی کاغذی و پالستیکی که چسبنده است یا شبرنگ یا نامی دیگر شناخته می
نوشته های مربوط به شکل نیز . بعد  اطراف آن را قیچی کند استفاده کند به طوری که قسمت هایی از شکل که باید با برچسب رنگی کار کند را از فتوکپی چیده و روی برچسب رنگی قرار دهد و

  . دانش آموزان می توانند از وقت اضافی هر سوال برای جواب دادن به سوال بعدی استفاده کنند. با ماژیک مخصوص و با اندازه ی مناسب نوشته شوند

  رئیس حوزه مهر و امضاءناظر امضاء                                                                      امضاء       و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  عملی  هنرجویان –دوره مسابقات علمی  یازدهمین
  ای مرحله استانی های فنی وحرفه هنرستان

  کودکیاری : رشته 

  نخستینایمنی و کمک های  : تجهیزات مورد نیاز آزمون عملی رشته و ابزار
  مالحظات  تعداد فنی  مشخصات   یا تجهیزات ابزارنام   ردیف

  نباشد CO2حتی االمکان   عدد1 اشدنبCO2االمکان حتی  کپسول آتش نشانی   1
    به تعداد دانش آموزان منتخب  معمولی  دماسنج دهانی  2
    عدد 1  معمولی  دماسنج مقعدی  3
    عدد1  دیجیتالی  دماسنج دهانی  4
    عدد1 دیجیتالی  دماسنج گوش  5
    عدد1 دیجیتالی  دماسنج پستانکی  6
    عدد1  - عروسک یاماکت کودک زیر یکسال  7
 ماکت دست داشته باشد  عدد1 -  ساله10ماکت کودکتنه یا ماکت نیم  8
    به تعداد منتخبین چیدن پارچه قیچی 9

10       
11       
12       
13       
14       
15       

  



  عملی  هنرجویان –دوره مسابقات علمی  یازدهمین
  ای مرحله استانی های فنی وحرفه هنرستان

  کودکیاری : رشته 

  بهداشت مادر و کودک: د نیاز آزمون عملی رشتهتجهیزات مور و ابزار
  مالحظات  تعداد فنی  مشخصات   یا تجهیزات ابزارنام   ردیف

    1   قدسنج   1
    1    متر پارچه ای  2
عروسکی که بتوان دور   عروسک  3

سر و قد او را اندازه 
 9اندازه کودک (گرفت 

  )ماهه

    

          
          
         
          
        

      
      
      
      

  



  عملی  هنرجویان –دوره مسابقات علمی  یازدهمین
  ای مرحله استانی های فنی وحرفه هنرستان

  کودکیاری : رشته 

  فعالیت های آموزشی پیش از دبستان: تجهیزات مورد نیاز آزمون عملی رشته و ابزار
  مالحظات  تعداد فنی  مشخصات   یا تجهیزات ابزارنام   ردیف

    عدد 3برای هر دانش آموز از هررنگ  از همه ی رنگ ها  کاغذ رنگی  1
    یک عددبرای هر دانش آموز   سفید  3Aمقوای   2
   عددسه برای هر دانش آموز  سفید  4Aمقوای   3
   عددپنج برای هر دانش آموز  سفید  4Aکاغذ   4
   بسته برای هر دانش آموز یک  رنگ 12  مدادرنگی   5
   بستهآموز یک برای هر دانش  رنگ 12  پاستل   6
   برای هر دانش آموز یک عدد  رنگ 6  گواش و قلم مو   7
  بسته 2 برگ 100  دستمال کاغذی   8

   برای هر دانش آموز یک عدد زی یا ماتیکیار چسب مایع  9
   برای هر دانش آموز یک عدد - قیچی کاغذی 10
   برای هر دانش آموز یک عدد سانتی30 خط کش 11
   رای هر دانش آموز یک عددب - مدادسیاه 12
   برای هر دانش آموز یک عدد آبی یا مشکی خودکار 13
   برای هر دانش آموز یک عدد - مداد پاک کن 14
   برای هر دانش آموز یک عدد - تراش 15

  



  عملی  هنرجویان –دوره مسابقات علمی  یازدهمین
  ای مرحله استانی حرفه های فنی و هنرستان

  یکودکیار : رشته 

  تولید و کاربرد مواد آموزشی : تجهیزات مورد نیاز آزمون عملی رشته و ابزار
  مالحظات  تعداد فنی  مشخصات   یا تجهیزات ابزارنام   ردیف

 برای هر دانش آموز    1  فتوکپی از چرخه ی رنگ  1

  آموز برای هر دانش    1  فتوکپی رنگی از غده ی فوق کلیه  2

 برای هر دانش آموز     1 فوق کلیهفتوکپی سیاه سفید از غده ی   3

4          
5          
6         
7          
8        

9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       

  
  



  رستان های فنی حرفه اینآزمون عملی مسابقات ه
  

   نخستینایمنی و کمک های  :نام کارگاه        کودکیاری  :رشته  آزمون عملی 
 مصرفی مورد نیاز لیست مواد

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی   مقدار/تعداد  نام ماده ویاجنس   ردیف

  موزبرای هر دانش آ  عدد  1  سانت  5عرض ) کشی یا معمولی(باند   1
  برای هر دانش آموز  عدد  1   سانت 10عرض ) کشی یا معمولی(باند   2
  برای هر دانش آموز  عدد  1  باند سه گوش  3
  برای هر دانش آموز  عدد  1  )نوار چسب پارچه ای یا کاغذی(لکوپالست   4
    عدد  1  لیوان آب گرم  5
    عدد  1  پتو  6
  جهت بریدن باند  عدد  1  قیچی   7

        

        
        
        
        

        
        
       

  
  :توضیحات

  



  آزمون عملی مسابقات هنرستان های فنی حرفه ای
  

  بهداشت مادر و کودک : نام کارگاه        کودکیاری:  رشته  آزمون عملی 
 مصرفی مورد نیاز لیست مواد

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی   مقدار/تعداد  نام ماده ویاجنس   ردیف

    به تعداد دانش آموزان  و پسرکارت منحنی رشد دختر   
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        

        
        
       

  
   .این کارت از مراکز بهداشتی تهیه می شود هم دخترانه تهیه شود و هم پسرانه :توضیحات

  



  رستان های فنی حرفه اینآزمون عملی مسابقات ه
  

  تولید و کاربرد مواد آموزشی  :نام کارگاه      کودکیاری :رشته  آزمون عملی 
 مصرفی مورد نیاز لیست مواد

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی   مقدار/تعداد  نام ماده ویاجنس   ردیف

 برای هر دانش آموز  جعبه  1  رنگ  12مداد رنگی   1

 برای هر دانش آموز  عدد 1از هر کدام   پاک کن، تراش، مداد  2

 برای هر دانش آموز  عدد 1  سانتی متر  30خط کش   3

 برای هر دانش آموز  ورق 4A  4کاغذ   4

 برای هر دانش آموز  ورق 1  )تلق ترنس( تلق شفاف بی رنگ  5

 برای هر دانش آموز  عدد 1  قیچی کوچک   6

 برای هر دانش آموز  cm12×10به اندازه ی   *شفاف قرمز ) شبرنگ) (سلفون(برچسب رنگی   7

 برای هر دانش آموز  Cm6×3  برچسب رنگی شفاف زرد   8

 برای هر دانش آموز  حلقه 1  نوار چسب شیشه ای   9

 برای هر دانش آموز  عدد 1  )ماتیکی(چسب جامد   10

 برای هر دانش آموز  عدد 1  ماژیک مخصوص تلق شفاف به رنگ مشکی   11

 برای هر دانش آموز  عدد 1  ماژیک مخصوص تلق شفاف به رنگ سرمه ای   12

 برای هر دانش آموز  مقدار الزم برای کار  پنبه الکل   13

  
  : توضیحات ضروری

برای تهیه ی تلق شفاف باید از برچسب رنگی که به نام های سلفون یا شبرنگ یا نامی دیگر شناخته می شود استفاده * 
  . کرد که دو الیه می باشد با الیه ی کاغذی و پالستیکی که چسبنده است



  
  

  مخصوص آزمونگر 
  کار عملی تولید و کاربرد مواد آموزشی 

در چرخه ی رنگ فقط هدف تشخیص رنگ هاست و قرار دادن آنها در جای خودشان می باشد نیـاز بـه اسـتفاده از    
  . گواش نیست

اسـتفاده   برای تهیه ی تلق شفاف باید از برچسب رنگی که به نام های سلفون یا شبرنگ یا نامی دیگر شناخته می شـود 
کرد که دو الیه می باشد با الیه ی کاغذی و پالستیکی که چسبنده است و نیازی به میز نور نیست زیرا دانش آموز مـی  
تواند از فتوکپی اضافی استفاده کند به طوری که قسمت هایی از شکل که باید با برچسب رنگی کار کند را از فتـوکپی  

نوشته های مربوط به شـکل نیـز بـا ماژیـک     . رنگی قرار دهد و بعد  اطراف آن را قیچی کندچیده و روی برچسب 
دانش آموزان می توانند از وقت اضافی هر سوال برای جـواب دادن بـه   . مخصوص و با اندازه ی مناسب نوشته شوند

  . سوال بعدی استفاده کنند
  



  مخصوص آزمونگر  : 4جواب سوال 
  ترسیم نمای نزدیک 

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  ترسیم نمای متوسط :4سوال 
  

  

  

 


