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Stem Figure/Table A B C D Key

1 1 K በካርቦሀይድሬት የበለጸጉ ምግቦች የትኞቹ ናቸው? ዳቦ፣ ማር፣ ስèር፣

ድንች

ስጋ፣ ለውዝ፣

ፍራፍሬ

የወተት ውጤቶች፣

አትክልት፣

ቫይታሚኖች

የወተት ውጤቶች፣

አትክልት፣ ማእድናት

ሀ

2 1 K ሰውነታችንን ከተለያዩ በሽታዎች ለመጠበቅ የሚረዳን

አልሚ ምግብ የቱ ነው?

ፕሮቲን ቫይታሚን ማእድን ካርቦሀይድሬት ለ

3 1 K ምግብ ምነድን ነው? በመብላትም ሆነ

በመጠጣት

ለሰውነት ጥቅም

የሚሰጥ ነገር ነው

በመብላትም ሆነ

በመጠጣት

ለሰውነት ሙቀት፣

ገንቢና በሽታ

ተከላካይ ልሆነ ነገር

ነው

በሽታ ብቻ ተከላካይ

ሆነ ነገር ነው

ገንቢና በሽታ

ተከላካይ ብቻ የሆነ

ነገር ነው

ሀ

4 1 K ለሰውነታችን እድገት ሚጠቅመን የትኛው ነው? ጉልበት ሰጭ ምግብ አልሚ ምግብ በሽታ ተከላካይ

ምግብ

መሙቀት ሰጭ

ምግብ

ለ

5 1 K ከሚከተሉት ውስጥ በካርቦሃይድሬት የበለጸገ ምግብ የቱ

ነው?

እንቁላል ፍርፍር የቀይስር ወጥ የሱፍ ፍትፍት ቲማቲም ለ

6 1 A አልሚ ምግቦች ለሰውነታችን ከሚሰጡት ጥቅም አèያ

በስንት እንከፍላቸዋለን?

በአራት በሦስት በሁለት በአምስት ለ

7 1 A ካርቦሃይድሬት የተሰራባቸው ንጥረ ነገሮች ምን ምን

ናቸው

ናይትሮጅን፣

ሰልፈርና

ማግኒዥየም

ካርቦን፣ ኦክስጂንና

ሃይድሮጂን

ካልሲየም፣ ሶዲየምና

ፎስፈረስ

ሰልፈር፣

ሃይድሮጂንና

ሶዲየም

ለ

8 1.2 A Which one of the following is correct about

HIV/AIDS? Its

curable disease killer disease a non-

communicable

disease

a bacterial disease B

9 2 K የቅባትና የዘይት ምንጭ ከሆኑ ምግቦች ውስጥ

የማይመደበው የቱ ነው?

ጮማ ሥጋ ወተት ቅቤ ጎመን መ

10 2 K ከሚከተሉት ምግቦች ጥሩ የፕሮቲን ምንጭ ሆነው የቱ

ነው?

ሽምብራ ቆሎ የስንዴ ዳቦ ሰላጣ ብርቱካን ሀ

11 2 K የፕሮቲን ምንጭ ያልሆነው የቱ ነው? የአእንስሳት ተዋጽኦ ስኩዋር፣ ድንች፣

ሸንኮራ አገዳ፣ ማር

ጥራጥሬ፣ስንዴ፣

ምስር

ፍራፍሬ፣ ስንዴ፣

አቮካዶ

ለ
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12 2 K ከሚከተሉት መካከል የፕሮቲን ምንጭ የሆነው የቱ

ነው?

አተር ጉበት ጨው ገጎመን ሀ

13 2 K ከሚከተሉት የካርቦሀይድሬት ምንጮች ውስጥ የአገዳ

እህል የቱ ነው?

አተር ባቅላ ማሽላ ሸንኮራ ሐ

14 2 K ከስራስር የሚገኝ የካርቦሀይድሬት ምንጭ የሆነው

የትኛው ነው?

ሰስንዴ እንሰት አተር ቦሎቅ ለ

15 2 K ከሚከተሉት የምግብ ይዘቶች ውስጥ በፕሮቲን

የበለጸገው የትኛው ነው?

ሸንኮራ አገዳ ለውዝ በቆሎ ማር ለ

16 2 K ከሚከተሉት ምርጫዎች ውስጥ አንዱ የምግበ ንጥረ

ነገር ውስጥ ለም፡፡

ከርቦሀይድሬት ፕሮቲነ አየር ማዕድን ሐ

17 2 K ከእንስሳት የሚገኝ በካርቦሀይድሬት የበለጸገ መግብ

የተኛው ው?

ማር ሥጋ እርጎ እንቁላል ሀ

18 2 K ከሚከተሉት ቫይታሚኖች መካከል ከፀሐይ

ብርሃንአማካኝንት በሰውነታችን ውስጥ የሚፈጠረው

የቱ ነው?

ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ቢ ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ዲ መ

19 2 K ከሚከተሉት ውስጥ በሽታ ተከላካይ የሆኑት አልሚ

ምግቦች የትኞቹ ናቸው?

ካርቦሃድሬቶች ቫይታሚኖችና

ማዕድናት

ቅባትና ዘይቶች ፕሮቲኖች ለ

20 2 K ከሚከተሉት የካርቦሀይድሬት ምንጮች ውስጥ ከእነስሳ

የሚገኘው የቱ ነው?

አጥሚት ሽሮ ማር ማንጎ ሐ

21 2 K ከሚከተሉት ጥራጥሬዎች በፕሮቲን የበለጸገው የቱ ነው? በቆሎ አኩሪ አተር ስንዴ አጃ ለ

22 2 K Which of the following is an example of

carbohydrate nutrient?

Nuts Peanut Pasta Milk C

23 2 K  ከእንሰሳት የሚገኝ ሆኖ በቅባትና በዘይት የበለጸገ

ምግብ የትኛው ነው?

ጮማ ስጋ የሱፍ ፍትፍት የአቮካዶ ጭማቂ የለውዝ ቅቤ ሀ
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24 2 K ፕሮቲንና ውሃን የያዘው የምግብ አይነት የቱ ነው ሰላጣ ብርቱካን ሥጋ ወጥ እንጀራ ሐ

25 2 K ከሚከተሉት ውስጥ በካርቦሃይድሬት የበለጸገ ምግቦች

ተርታ የሚመደብው የትኛው ነው?

ማር እርጎ እንቁላል ሥጋ ሀ

26 2 K ከሚከተሉት ውስጥ ከእንቁላል አስኳል በብዛት

የምናገኘው የቫይታሚን አይነት የትኛው ነው

ቫይታሚን  ‹ኤ› ቫይታሚን ‹ቢ› ቫይታሚን ‹ሲ› ቫይታሚን ‹ኢ› መ

27 2 K ከሚከተሉት ውስጥ በፀሐይ ብርሃን አማካኝነት

የሚፈጠር የቫይታሚን አይነት የቱ ነው?

ቫይታሚን  ኤ ቫይታሚን  ቢ ቫይታሚን  ሲ ቫይታሚን  ዲ መ

28 2 K ከሚከተሉት ውስጥ የፕሮቲን ምንጭና ምሳሌየሚሆን

ምግብ የትኛው ነው?

ስèር ድንች በቆሎ ማር አቮካዶ መ

29 2 K Which one of the following foods is rich in

carbohydrate?

Egg Fish Orange Sugar D

30 2 K Which of the following foods are sources of fats

and oils?

Banana and

orange

Barley and maize Bean and pea Butter and fish D

31 2 K ከሚከተሉት የቫይታሚን ዓይነቶች ውስጥ በፀሐይ

ብርሃን አማካኝነት ሚፈጠረው የቱ ነው?

ኤ ቢ ሲ ዲ መ

32 2 K Which type of mineral nutrient do we get from

injera?

Calcium Iron Iodine Sodium B

33 2 K Which type of vitamin is produced in our body

with the help of sunlight?

Vitamin C Vitamin D Vitamin K Vitamin A B

34 2 A Which one of the following vitamins can be

obtained from non-food source ?

Vitamin A Vitamin B Vitamin C Vitamin D D
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35 2 A In the above table, what type of vitamin is

represented by I, II, III and IV respectively?

K, E, D ,A E, K, D, A A, E, D, K D, K, E, A A

36 3 K ጉልበት የሚሰጥ የአልሚ ምግብ ክፍል የቱ ነው? ቫይታሚን ካርቦሀይድሬት ማእድን ፕሮቲን ለ

37 3 K ቫታሚንና ማእድናት ለሰውነታችን የሚሰጡት ጥቅም

ምንድነው?

በሽታን ይከላከላል ጉልበት ይሰጣሉ ሰውነት ለመገንባት

ይረዳሉ

ሃይል ይሰጣሉ ሀ

38 3 K Which one of the following a female secondary

sexual characteristics?

Boarding of chest Deepening of

voice

Enlargement of

breast

Production of

sperm cell

C

39 3 K Which kind of food nutrient is required to

maintain body temperature?

Carbohydrate Mineral Protein Water D

40 3 K Which of the following foods is the source of

carbohydrate?

Bread Egg Meat Milk A

41 3 K Which of the following foods is the source of

carbohydrate?

Carbohydrate Fats and oils Protein Vitamin C

42 3 K Which of the following is a source of protein

obtained from animals?

Bean Fish OatsTeff B

43 3 K Which of the following nutrients is used to

prevent our body from diseases?

Fats and oils Protein Vitamin Water C

44 3 K Which of the following mineral is used to repair

and strength our bone and teeth?

Calcium Chlorine Iodine Iron A

45 3 K Marasmus is caused due to deficiency of

________.

carbohydrate Fats and oils minerals protein A
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46 3 K Which shows the transmission route of

HIV/AIDS?

Sleeping together Eating together Learning together

in the same class

Making sexual

intercourse

together

D

47 3 K Which of the following is a male secondary sexual

characteristics?

Deepening of

voice

enlargement of

breast

Menstruation Widing of hips A

48 3 K Which nutrient give heat and energy? Carbohydrates Minerals Proteins Vitamins A

49 3 K Which nutrient is used for body building? Carbohydrates Fats and oils Proteins Vitamins C

50 3 K Which nutrient prevent diseases and keep our

body health?

Carbohydrates Fats and oils Proteins Minerals D

51 3 K Which type of nutrient is made up of carbon,

hydrogen and oxygen?

Carbohydrates Minerals proteins Vitamins A

52 3 K From the foods listed below, Which are

carbohydrate rich?

I. Wheat   II. Maize    III. Beans  IV. Egg   V. milk  VI.

Meat  VII. Honey   VIII. Avocado

VI, V, IV, VIII III, II, I, V II, VIII, V, VII VII, VI, VIII, IV B

53 3 K Which nutrient is correctly paired with its source? Carbohydrate--

meat

Minerals--milk Proteins--honey Vitamins--

soybeans

B

54 3 K Which deficiency disease is caused due to lack of

iron?

Anaemia gaiter Muscle cramp Muscle pain A

55 3 K The deficiency disease caused due to lack of

iodine is:-

Anaemia Brain disease Muscle cramp Gaiter D

56 3 K From the following nutrients, most of our body

weight is:-

Carbohydrate Fats and oils minerals Water D

57 3 K Which one is NOT the part of alimentary canal? Mouth Nose Oesophagus Stomach B
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58 3 K Which type of vitamin can we synthesis from

sunlight?

Vitamin B Vitamin A Vitamin D Vitamin K C

59 3 K In the diagram below, food digestion starts and

ends in __________ and _____ respectively.

V and I V and VI V and IV V and III C

60 3 K Soluble food and water is taken to blood through:- Mouth Stomach Small intestine Large intestine C

61 3 K In the diagram below, what is shown by the letter

'C'?

Left auricle Left ventricle Right auricle Right ventricle D

62 3 K Which blood cell keeps our body health? Red blood cells White blood cells Platelets Plasma B

63 3 K የአይን የማየት ችሎታን ለማጠናከር የሚረዳው

የቫይታሚን አይነት የቱ ነው?

ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ቢ ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ዲ ሀ

64 3 K ከሚከተሉት የአልሚ ምግብ ዝርዝርና ተግባር ውስጥ

በትክክል ያልተዛመደው የቱ ነው?

ካርቦሃድሬት -

ጉልበት ሰጪ

ፕሮቲን - ሰውነት

ገንቢ

ቫይታሚን - በሽታ

ተከላካይ

መማእድን - ሙቀት

ሰጪ

መ

65 3 K የቫይታሚን ዲ እጥረት የሚያስከትለው ችግር ምንድን

ነው?

የአጥንት መወላገድ የደም ማነስ በማታ ማየት

አለመቻል

የድድ መድማት ሀ

66 3 K የእንቅርት በሽታ የሚከሰተው በየትኛው የአልሚ ምግብ

እጥረት ነው?

ቫይታሚን ፕሮቲን ማእድን ቀቅባትና ዘይት ሐ

67 3 K የዳፍንት በሽታን የሚከላከለው ቫይታሚን የትኛው

ነው?

ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ዲ ቫይታሚን ኢ ቫይታሚን ኤ መ

6
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68 3 K ከሚከተሉት መካከል የቫይታሚን ጥቅም የሆነው የቱ

ነው?

የሰውነት ሙቀት

ማስተካከል

አካል መገንባት ጉልበት መስጠት በሽታ መከላከል መ

69 3 K የድድ መድማትን የሚከላከለው የቱ ነው? ቫይታሚን A ቫይታሚን B ቫይታሚን C ቫይታሚን D ሐ

70 3 K Which one of the following helps to prevent

HIV/AIDS?

Eating with HIV

infected friends

Playing with HIV

infected friends

Sitting together

with HIV infected

friends

Sharing skin

piercing materials

with friends

D

71 3 K The correct order of the blood vessels that show

blood flow from our body to the heart is:-

Capillaries

veins      arteries

Vein      capillaries

arteries

Arteries      veins

capillaries

Capillaries

arteries       veins

C

72 3 K The part oh human heart that pumps the blood to

al parts of a body is:-

left auricle left ventricle right auricle right ventricle B

73 3 K The alimentary canal that connects the mouth and

the stomach is:-

oesophagus large intestine small intestine rectum A

74 3 K Which of the following minerals is correctly

matched with its deficiency disease?

Calcium -

weakness of teeth

Iodine - anaemia Iron - goiter Phosphorus -

mental

disorder/problem

A

75 3 K Which one of the following foods is

comparatively the source of several minerals?

Milk Pepper Salt Teff A

76 3 K Which one of the following foods do you eat to

repair your damaged tissues?

Bread and injera fruits and candy Meat and milk Sugar and honey C

77 3 K Which nutrient gives us the energy we need for

everyday activity?

Carbohydrate Fat Protein Vitamin A

78 3 K Which type of vitamin is correctly matched with

its deficiency disease?

Vitamin A -

rickets

Vitamin B -

deformed bone

Vitamin C -

scurvy

Vitamin D - night

blindness

C

79 3 K Nutrients are classified into__________. 5 2 4 6 D

7
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80 3 K Which of the following food is rich in

carbohydrate that obtained from animals?

Bread Carrot Honey Mango A

81 3 K ከሚከተሉት ውስጥ ስለምግብ ጥቅም ትክክል የሆነው

የቱ ነው?

ጉሉበት ያሳጣል ሙቀት ይሰጣል በሽታ ያመጣል ጤናን ያውካል ለ

82 3 K ከሚከተሉት አልሚ ምግቦች ውስጥ ገንቢ የሆነው የቱ

ነው?

ቫይታሚን ማዕድን ፕሮቲን ካርቦሀየይድሬት ሐ

83 3 K ከሚከተሉት አረፍተ ነገሮች የምግብ ንጥረ ነገሮች እና

ጥቅሞቻቸው የማይገጥመው የትኛው ነው?

ካርቦሀይድሬት -

ለሰውነት ሀይል

ይሰጣል

ቫይታሚን -

የሰውነት ክፍሎችን

ያበለጽጋል

ማዕድን -

የሰውነታችንን

ጤንነት ይጠብቃል

ፕሮቲን - ሰውነትን

ያፋፋል

ለ

84 3 K Which of the following is the source of protein

food?

Wheat Potato Maize Milk D

85 3 K Describe the balance diet among the following. Soil Protein Acidic Humidity B

86 3 K Which of the following is an example of

nutrients?

Carbohydrate Blood Digestion Acids A

87 3 K One of the following is an example of balanced

diet?

Carbohydrate Water Chemical Base A

88 3 K ከሚከተሉት አልሚ ምግቦች ውስጥ አንድ እግር èስ

ተጫዋች በጣም ጉሉበተኛ እነዲሆን የሚረዳው የትኛው

ነው?

ካርቦሀይድሬት ቫይታሚኖች ማዕድናት ፕሮቲን ሀ

89 3 K ከሚከተሉት አልሚ ምግቦች ውስጥ የተጎዱ

የሰውነታችን ህዋሳትን ለመጠገን የሚረዳው ትኛው

ነው?

•ካርቦሃድሬት ቫይታሚን ማዕድናት ፕሮቲን መ

90 3 K በአደጋ ምክንያት የደም መፍሰስ ቢያጋጥመን ደም

እንዲረጋ የሚረዳን ቫይታሚን የቱ ነው?

ቫይታሚን ኢ ቫይታሚን ኬ ቫይታሚን ዲ ቫይታሚን ሲ ለ

91 3 K ከሚከተሉት ውስጥ ሃይል ሰጪ ተብሎ የሚመደበው

የትኛው ነው?

ማር ሥጋ አተር ጎመን ሀ
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92 3 K የተጎዳ ሰውነታችንን ህዋሳት ለመጠገን የሚረዳን የቱ

ነው?

 ካርቦሃድሬት ቅባቶችና ዘይቶች ፕሮቲን ቫይታሚኖች ሐ

93 3 K ከሚከተሉት ውሰጥ ቫይታሚን ሲን በብዛት ሊሰጠን

የሚችል የቱ ነው?

ለሎሚ ዳቦ እንቁለቀል ስጋ ሀ

94 3 K ከሚከተሉት ውሰስጥ በሽታ ተከላካይ አልሚ ምግብ የቱ

ነው?

ቀቅባት ፕሮቲን ከካርቦሃድሬት ቫይታሚን መ

95 3 K ከሚከተሉት ውስጥ የቫይታሚን ሲ ጥቅምየሆነው የቱ

ነው?

ጥርስና የደም

ቡዋንቡዋዎችን

ማጠናከር

የዓይን የማየት

ጭሎታን ማጠናከር

በአደጋ ጊዜ ብዙ

ደም እንዳይፈስ

መርዳት

አጥንት

እንዳይወላገድ

ይከላከላል

ሀ

96 3 K አእጥረቱ ደም መፍሰስ በሽታን የሚያስከትለው

የቫይታሚን ዓይነት የቱ ነው?

ቫይታሚን ዲ ቫይታሚን ኬ ቫይታሚን ቢ ቫይታሚን ኢ ለ

97 3 K Which of the following is very important for all

the body process?

Protein Fats Minerals Water D

98 3 K ከቫይታሚን ‹ዲ› እጥረት ለሚመጣ የሚችል በሽታ የቱ

ነው

የልብ በሽታ የደም ማነስ በሽታ የነርቭ በሽታ የሪኬትስ ነሽታ መ

99 3 K ሰውነታችን በቀን ውስጥ ማግኘት የሚገባው የውሃ

መጠን ምን ያህል ነው?

ከ 1-3 ብርጭቆ ከ 4-6 ብርጭቆ ከ 10-15 ብርጭቆ ከ 3-10 ብርጭቆ መ

100 3 K በሰውነታችን ውስጥ ቀይ የደም ህዋሳትን ሊገነባ የሚችል

የማእድን አይነት የቱ ነው?

ካልሲየም ማግኒዚየም አይረን አዮዲን ሐ

101 3 K Among the sixty pes of nutrients which of the

following disease is caused by lack of vitamin D?

Anaemia Rickettsia beriberi Night blindness B

102 3 K Which one of the following nutrient is good

source of energy for running, walking, carrying

and writing?

Protein Carbohydrate Vitamin Water B

103 3 K ቀጥሎ ከተሰጡት ማዕድንናትና የማዕድን እጥረት

የሚያስከትለው በሽታ በትክክል የተዛመደው የቱ ነው

ካልሲየም -

የእንቅርት በሽታ

ፎስፈረስ - የደም

ማነስ በሽታ

ሶዲየም - የጡንቻ

መኮማተር

ማግኒዝየም -

የአጥንት መልፈስፈስ

መ
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104 3 K የትኛው የማዕድን ዓይነት እጥረት የደም ማነስ በሽታን

ያስከትላል

ከካልሲየም ብረት ፎስፈረስ ማግኒዝየም ለ

105 3 K የምግብ ፍላጎትን መቀነስ ለመከላከል የሚረዳ

ቫይታሚን የያዘው ምግብ የትኛው ነው

ወተት ጉበት ሰላጣ ቃሪያ ለ

106 3 K ነርቮች በጤናማ ሁኔታ እንዲሰሩ የትኛውን ማዕድን የያዙ

ምግቦች መመገብ ያስፈልጋል

ማግኒዝየም ሶዲየም አዮዲን ብረት ሀ

107 3 K የአልሚ ምግብ አይነቶችን በተገቢው መጠን የተመገበ

ህጻን ምን ይሆናል?

በጣም ወፍራም

ይሆናል

ደካማ ጉልበት

ይኖራዋል

ጤናማና

የተስተካከለ ሰውነት

ይኖረዋል

ሰውነቱ የቀጨጨ

ይሆና

ሐ

108 3 K ሰውነታችን ጉልበት የሚያገኘው ምን ዓይነት ምግቦች

ስንመገብ ነው?

ፕሮቲን ካርቦሃይድሬት ማእድናት ቫይታሚን ለ

109 3 K በተለይ ታዳጊ ህጻናት የተስተካከለ እድገት እንዲኖራቸው

አካላቸውን ከመገንባት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው

የትኛው ነው?

ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን ቫይታሚኖች ማዕድናት ለ

110 3 K ከሚከተሉት ውስጥ የአጥንት መልፈስፈስን

የሚያስከትለው የየትኛው ማዕድን እጥረት ነው

የፎስፈረስ የአዮዲን የሶዲየም የብረት (አይረን) ሀ

111 3 K ቫይታሚን ኤን የያዙ ምግቦችን በበቂ ብንመገብ ምን

ጥቅም እናገኛለን?

ከአጥንነት መወላገድ

(ሪኬትስ) እንድናለን

ከደም ቶሎ

አለመርጋት

እንድናለን

በማታ ካለማየት

ችግር (ዳፍንት)

እንድናለን

ከደም ማነስ በሽታ

እንድናለን

ሐ

112 3 K Goiter can be prevented by taking:- Iodized salt Soft drink Sugar cane Sweat potato A

113 3 K Which of the following is categorized as a nutrient

that gives strengthen to bones?

Vitamin D Vitamin C Carbohydrate Protein A

114 3 K Which of the following nutrients and their

functions is correctly matched?

Carbohydrate -

build and repair

body

Protein - prevent

disease

Vitamin and

mineral - give

energy and heat

Fats and oils -

gives more energy

and heat

D

115 3 K Which of the following nutrient is caused by

absence of iodine?

Calcium Iron Iodine Sodium C
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116 3 K Which one of the following is the function of

vitamin A?

Blood clotting Soften our body Strength our bone Strength blood

vessel

B

117 3 K ከሚከተሉት ውስጥ የአዮዲን እጥረት ሚያስከትለው

በሽታ የቱ ነው?

ዳፍንት አኔሚያ እንቅርት ሪኬትስ ሐ

118 3 K ቫይታሚን ኬ ለሰውነታችን የሚሰጠው ጥቅም የቱ

ነው?

ጥርስና የደም

ባንባ_ዎችን

ያጠናክራል

የዓይን የማየት

ችሎታን ያጠናክራል

በአደጋ ጊዜ ብዙ

ደም እነዳይፈስ

ይረዳል

ሰውነት

ካርቦሃድሬትን

በሚገባ እንዲጠቀም

ይረዳል

ሐ

119 3 K የፎስፎረስ እጥረት የሚያስከትለው ችግር ምንድነ ነው? የደም ማነስ የአጥንት መልፈስፈስ የአእንቅርት በሽታ የጡንቻ መኮማተር ለ

120 3 K Which vitamin increases our vision? Vitamin A Vitamin B Vitamin C Vitamin D A

121 3 A የተጎዱ የሰውነት ህዋሳትንለመጠገን የትኛውን አልሚ

ምግብ መመገብ ያስፈልጋል?

በሶ ዳቦ ተልባ ካሮት ሀ

122 3 A ጠጥርስና አጥንትተስተካክለው አንዲያድጉ፣

እንዲጠነክሩ የትኛውን የምግብ ዓይነት መመገብ

አስፈላጊነው?

ጉበት ዓሳ ሎሚ ጎመን ለ

123 3 A አንድ ልጅ የቆዳ መሻከር ችግር ቢገጥመው የትኛውን

የምግብ ዓይነት እንዲመገብ ተመክራላችሁ?

ሎሚ ካሮት ጉበት ሰላጣ ለ

124 3 A አንድ ሰው የጤፍ እንጀራ ከበላ ደም ማነስን

የሚከላከለው ጤፍ በውስጡ ምን ስለያዘ ነው

አዮዲን አይረን ፎስፈረስ ማግኒዚየም ለ

125 3 A አንድ ህጻን ሁል ጊዛ ዳቦ፣ ሻይ፣ ስጋ፣ አሳና ውሃ ብቻ

የሚመገብ ከሆነ ለምን አይነት በሽታ ሊጋለጥ ይችላል

ለቅጥነት ለሀይል እጥረት ለእንቅርት በሽታ ለድድ መድማት መ

126 4 K የተመጣጠነ ምግብ የያዘው የትኛው ነው? ዳቦ፣ ስጋ፣ ፍራፍሬ፣

ውሃ

ጮማ ስጋ፣ለውዝ፣

ወተት፣ አትክልለት

ዳቦ፣ ሩዝ፣

ፓስታ፣ውሃ

ቀይስጋ፣ አይብ፣

ቅቤ፣ወተት

ሀ

127 4 K በምግባችን ውስጥ ሚኒራሎችን/ማእድናትን ማካተት

ለሰውነታችን ምን ዓይነት ጥቅም ይሰጣል?

ሀይል እንዲያገኝ ሰውነታችን

እነዲዳብር

ሰውነታችን ከበሽታ

ለመከላከል

ሰውነታችን ሙቀት

እንዲያገኝ

ሐ
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128 4 K ከሚከተሉት ውስጥ የተመጣጠነ ምግብ የምንለው

የቱን ነው?

ሁሉንም ፕሮቲኖች

መመገብ

ሁሉንም

ቫይታሚንና ሚኒራል

መመገብ

ሁሉንም አልሚ

ምግቦች ያካተተ

መመገብ

ሁለሉንም ቅባቶችና

ዘይቶች መመገብ

ሐ

129 4 K ከጨÕራ የሚመጣውን በከፊል የላመ ምግብ የሚቀበል

የሰውነት ክፍል ምን ይባላል?

ትልቁ አንጀት ፊንጢጣ ትንሹ አንጀት አፍ ሐ

130 4 K ከሚከተሉት ውስጥ የተመጣጠነ  ምግብ ያካተተው የቱ

ነው?

አይብ፣ እንቁላል፣

ወተት እና እርጎ

ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ጎመን

እና መንደሪን

ሎሚ፣ ብርቱካን፣

ማንጎ እና መንደሪን

ስጋ፣ ዳቦ፣ ሰላጣ እና

ብርቱካን

መ

131 4 K Which one of the following lists of food consists

of a balanced diet?

Beef, cheese,

butter, yogurt

Beef, bread,

orange, iodized

salt

Orange, banana,

mango, papaya

Wheat, maize,

barley, teff

B

132 4 K ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ የበለጸጉ የምግብ

ዓይነት የማያካትተው የትኛው ነው?

ፕሮቲን- ዳቦ ቅባቶች - ወተት ካርቦሃድሬት - ድንች ቫይታሚን አ - ሎሚ ሀ

133 4 K Which one is true about balanced diet? Balanced

diet is:-

composed of

carbohydrate,

protein and fat

Include all nutrient

is the food

Lack important

element in the

food

Have only body

building nutrient

B

134 4 K Which one of the following food is rich in

protein?

Egg Honey Mango Potato A

135 4 አንድ ሰው የስንዴ ቂጣ ወይም አምባሻ በማር ቢመገብ

የትኛውን አልሚ ምግብ ያገኛል?

•ካርቦሃድሬት ፕሮቲን ቫይታሚን ማዕድናት ሀ

136 5 K ቫይታሚን በብዛት የምናገኘው ከምንድን ነው? ከወተትና የወተት

ውጤቶች

ከአትክልትና

ፍራፍሬዎች

ከቀይና ከጮማ ሥጋ ከቅባትና ከዘይት ለ

137 5 A በየእለቱ ቂጣ በጎመንና በሽሮ በልቶ ውሃ ከሚጠጣና

እንጀራ በየቀኑ ጥብስ ከሚበላ ሰው የትኛው

የተመጣጠነ ምግብ ያገነ ይመስላችçል?

ቂጣ በጎመንና በሽሮ

በልቶ ውሀ የጠጣው

ጥብስ እየበላ ውሀ

የሚጠጣ

ሁለቱም

የተመጣጠነ

አላገኙም

ሁለቱም

የተመጣጠነ ምግብ

አግኝተዋል

ሀ

138 5 A ከሚከታተሉት የተመጣጠነ ምግብ ለማግኘት የትኛውን

ትመገባላችሁ

ካሮት፣ ቃሪያ ወተት፣ ቅጠላ ቅጠል እንጀራ፣ ስጋወጥ እርጎ፣ ዳቦ ለ
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139 5 A ጉልበት ሰጪ፣ ገንቢና የቅባትና ዘይት ምግቦች አዘውትሮ

መመገብ ለምን ይደረጋል

ላልተፈለገ ውፍረት ከመጠን በላይ

ለመቀጨጭ

የተመጣጠነ ቅርጽ

እንዲኖረን

ከበሽታ ለመከላከል ሀ

140 6 K የምግብ ልመት በሰውነታችን ውስጥ የሚጀምረው የት

ነው?

ትልቁ አንጀት አፍ ጨጓራ ትንሹ አንጀት ለ

141 6 K የምገብ ልመት ለመጨረሻ ጊዜ የሚጠናቀቀው በ -------

ውስጥ ነው፡፡

ጨጓራ አፍ ተትንሹ አንጀት ትልቁ አንጀት ሐ

142 6 K ከሚከተሉት ጠምግብ መተላለፊያ ቱቦዎች መካከል

በአንዱ ውስጥ የምግብ ልመት አይካሄድም

አፍ ጨጓራ ትንሹ አንጀት ፊነጢጣ መ

143 6 K ምግብ ከተፈጨ በኋላ ወደ ሰውነታችን ደም የሚገባው

በየትኛው የቱቦ ክፍል ነው?

ጉሮሮ ጨጓራ ትልቁ አንጀት ትንሹ አንጀት መ

144 6 K ከሚከተሉት ውስጥ የልመት ሂደት የሚጠናቀቀው

በየትኛው ውስጥ ነው?

አፍ ጨጓራ ትንሹ አንጀት ፊንጢጣ ሐ

145 6 K የምግብ መፈጨፈት ወይም ልመት ምንድነው? ተመጣጠነ ምግብ

የመመገብ ሂደት

ምግብ በውሀ

ውስጥ የመሟሟት

ሂደት

የምግብ መድቀቅና

ወደ  ወደ አልሚ

ምግቦች የመቀየር

ሂደት

የምግብ በትልቁ

አንጀት ውስጥ

የማለፍ ሂደት

ሐ

146 6 K የተበላ ምግብ በልመት ሂደት ውስጥ ካለፈ በç®

ጠቃሚ የምግብ ንጠረነገሮች ወደ ደም ሚገቡት በየት

ነው?

ተትንሹ አንጀት ትልቁ አንጀት ጨæራ ፊንጢጣ ሀ

147 6 K ምግብ ለመጨረሻ ጊዜ በመፈጨትና በመብላላት

የመፈጨት ሂደቱ ጠሚጠናቀው የት ነው?

ጉሮሮ ጨጓራ ትለቁ አንጀት ትንሹ አንጀት መ

148 6 A ከሚከተለው የምግብ አፈጫጨት ስርአት ውስጥ

የትኛው ነው በቅደም ተከተል የተቀመጠው?

አፍ --› ጨጓራ --›

ጉሮሮ --› ትልቁ

አንጀት --› ትንሹ

አንጀት --› ፊንጢጣ

ፊንጢጣ --› ትልቁ

አንጀት --› ትንሹ

አንጀት --› ጨጓራ --

› አፍ --› ጉሮሮ

አፍ --› ጉሮሮ --›

ጨጓራ --› ትንሹ

አንጀት --› ትልቁ

አንጀት --› ፊንጢጣ

አፍ --› ጨጓራ --›

ትንሹ አንጀት --›

ትልቁ አንጀት --›

ጉሮሮ --› ፊንጢጣ

ሐ

149 7 K የምግብ መብላላትና መፈጨት የማያከናወነው የቱ

ነው?

አፍ ጨጓራ ልብ አንጀት ሐ
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150 7 K የምግበ መተላለፊያ ቱቦ ክፍሎች በትክከለኛ ቅደም

ተከተል የተቀመጠው የቱ ነው?

አፍ → ጨጓራ →

ጉሮሮ → አንጀት →

ፊንጢጣ

አፍ → ጉሮሮ →

አንጀት → ጨጓራ

→ ፊንጢጣ

አፍ → ጉሮሮ →

ጨጓራ → ˜አንንጀት

→ ፊንጢጣ

አፍ→ አንጀት →

ጉሮሮ→ ጨጓራ →

ፊንጢጣ

ሐ

151 7 K በአፋችን ውስጥ ያኘክነው ምግብ ወደ ጨ¹ራ የሚገባው

በየት በኩል ነው?

በትንሹ አንጀት በትልቁ አንጀት በፊንጢጣ በጉሮሮ መ

152 7 K ምግብ በጥርስ የሚታኘክበትና በምላስ አማካኝነት

በምራቕ ተለውሶ የሚደቅበት ቦታ------- ይባላል፡፡

ጨæራ አንጀት አፍ ጉሮሮ ሐ

153 7 K በሥዕሉ ላይ ለ ፣ ሐ እና መ በቅደም ተከተል

የሚያመለክቱት

ቀጥሎ የቀረበውን ሥዕል በመመልከት ጥያቄ ቁጥር  X እና Y

መልሱ

ጨጓራ፣  አንጀት

ጉሮሮ

አንጀት፣ ጨጓራ፣

ጉሮሮ

ጉሮሮ፣ ጨጓራ፣

አንጀት

አፍ፣ ጉሮሮ፣ ጨጓራ ሐ

154 7 K ከሚከተሉት ውስጥ የልብ በሽታን ለመከላከል የሚረዳን

የቫይታሚን አይነት የትኛው ነው

ቫይታሚን  ‹ኤ› ቫይታሚን ‹ቢ› ቫይታሚን ‹ሲ› ቫይታሚን ‹ዲ› ለ

155 7 K የምግብ የልመት ሂደት የሚጠናቀቀው የት ነው ትልቁ አንጀት ጨጓራ ትንሹ አንጀት ፊንጢጣ ሐ

156 7 K Which one of the following is miss-matched

among the parts of alimentary canal?

Mouth - where

food is chewed

Stomach - where

food is broken

down

Intestine - where

food and water are

absorbed

Anus - where

waste materials

enter the body

D

157 7 K Among the following, one is part of the body that

let food pass into the stomach.

Mouth Intestine Anus Head A
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158 7 K ከሚከተሉት የሰውነታችን አካልውስጥ የምግብ

መፍጫነት የሚያገለግሉ የትኞቹ ናቸው?

ጭንቅላት፣ አንገት አፍ፣ አንጀት እጅና እግር ሰሳንባና ደም ለ

159 7 K ከሰውነታችን አካል ውስጥ ላልደቀቀ ምግብ

መተላለፊያነት የሚያገለግለው የትኛው ነው?

ጥርስ ጉሮሮ ጨæራ አንጀት ለ

160 7 A ከዚህ በታች በተሰጠው የምግብ መተላለፊያ ቁጥር 3

የሚወክለው ምንን ነው?

ጉሮሮን ተንሹን አንጀት ጨጓራ ፊንጢጣን ሐ

161 7 A በምስሉ ላይ የተመለከተው የምግብ መተላለፊያ ቱቦ

በቁጥር 1፣ 2 እና 3 በቅደም ተከተል ሚወክለው የቱ

ነው?

ጨጓራ፣ አንጀት

እናፊንጢጣ

ጉሮሮ፣ አንጀት እና

ጨጓራ

አንጀት፣ ጉሮሮ እና

ጨጓራ

ጉሮሮ፣ ጨጓራ እና

አንጀት

መ

162 7 A ሥዕሉን በመመልከት የሚከተለውን ጥያቄ መልሱ::

በሥዕሉ ላይ ቁጥር ‹4›ን የሚወክለው የትኛው ነው?

አፍ ጨጓራ ትልቁ አንጀት ትንሹ አንጀት መ

163 8 K ምግብ ለመጨረሻ ጊዜ የመፈጨት ሂደቱ የሚጠናቀቀው

በየትኛው ክፍል ነው?

አፍ አንጀት ጨÕX ጉሮሮ ለ

164 8 K በምግብ ልመት ሂደት የተጎረሰው ምግብ በቅደም

ተከተል ሚያልፍባቸውን አካላት የሚያሳየው የቱ ነው?

አፍ →ጉሮሮ →

ጨጓራ  → አንጀት

→ ፊንጢጣ

አፍ → አንጀት →

ጉሮሮ → ጨጓራ →

ፊንጢጣ

አፍ → ጨጓራ →

ጉሮሮ →    አንጀት

→ ፊንጢጣ

አፍ → ጉሮሮ →

አንጀት → ጨጓራ

→ ፊንጢጣ

ሀ
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165 8 K Which one of the following pathway of food is

correct in alimentary canal?

Mouth

stomach

intestine

anus

Mouth

intestine

stomach

anus

Intestine

mouth       stomach

anus

Anus    intestine

mouth    stomach

A

166 8 K In which part of the alimentary canal does the

digestion of food end?

Mouth Stomach Large intestine Small intestine D

167 8 K In which part of the alimentary canal food does

food digestion begin?

Intestine Mouth Oesophagus Stomach B

168 8 K Which part of the alimentary canal is used to

remove wastes from our body in the  form of

faeces?

Anus Mouth Oesophagus Stomach A

169 8 A ከምትመለከቱት የምግብ መተላለፊያ ቱቦ ውስጥ

የምግብ የልመት ሂደት የሚጠናቀቀው የት ነው

1. አፍ

4. ጉሮሮ

2. ጨጓራ

3. ትንሹ አንጀት

1 2 3 4 ሐ

170 9 K ነጭ የደም ህዋስ ጠቀሜታ ምንድን ነው? ደምን ለማርጋት

ይረዳል

በሽታን ይከላከላሉ የተቃጠለ አየር

ከሰውነት ያስወግዳሉ

አኦክስጂን ወደ

ሰውነታችን ህዋስ

የደርሳሉ

ለ

171 9 K ስለቀይ የደም ህዋሳት ትክከል ያልሆነው የቱ ነው? ከሌሎች የደም

ህዋሳት አንጻር ሲታይ

ቁጥራቸው

በርካታነው

ኦክስጂን ከሳንባ

ተቀብልው

በሰውነታችን ውስጥ

ያዘዋውራሉ

የተቃጠለ አየር

ከሰውነት ያስወግዳሉ

የበሽታ አምጭ

ተህዋስያን ወደ

ሰውነታችን

እነዳይገቡ የከላከላሉ

ሐ

172 9 K ከሚከተሉት ውስጥ በትክክል የተዛመደው የቱ ነው? ፕላትሌትስ -

ኦክስጅን ይሸከማል

ቀይ የደም ህዋስ -

ደምን ወደ ሰውነት

ይረጫል

ነጭ የደም ሀዋስ -

በሽታን ለመዋጋት

ይረዳል

ፕላዝማ - ደምን

ወደ ልብ ይመልሳል

ሐ

173 9 K ትክክል የሆነው የደም ተግባር የቱ ነው? ነጭ ህወሶች

ኦክስጅን ደርሳሉ

ከፒላሪዎች ደምን

ወደ ልብ ይወስዳሉ

ቀይ ደም ህዋስ

ደምን ያያረሉ

ፕላትሌቶች ደም

ህዋሳትን ይፈጥራሉ

ለ

174 9 K Which blood type is used to stop bleeding? Plasma Platelets White blood cells Red blood cells B
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175 9 K Which blood cell is used to carry oxygen to our

body cells?

White blood cells Red blood cells Platelets Plasma B

176 9 K ከሚከተሉት ውስጥ ሰውነት ሲደማ ብዙ ደም

እንዳይፈስና ደምን ለማርጋት የሚረዳው የትኛው ነው?

ቀይ ደም ህዋሳት ፕሌትሌቶች ነጭ የደም ሀዋሳት ቀይና ነጭ  የደም

ሀዋሳት

ለ

177 9 K ከሚከተሉት ውስጥ የደም ጥቅም የሆነው የትኛው

ነው?

ኦክስጅንን ማምረት ካርቦን ዳይኦክሳይድ

እንዳይመረት

ማድረግ

የማያስፈልጉ

ቆሻሻዎችን ከደም

ውስጥ ማስወገድ

የሰውነትን

እነቅስቃሴ

መቆጣጠር

ሐ

178 9 K ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ ቀይ የደም ህዋስን

እይወክልም

የደዶናት ቅርጽ

ያላቸው ሀዋሶች

ናቸው

ከልላው ደም አንጻር

ቁጥራቸው በርካታ

ነው

ተግባራቸው

የሰውነትን ጤንነት

መጠበቅ ነው

አየርን ተቀብሎ

የተቃጠለውን

ከሰውነት ያስወግዳል

ሐ

179 9 K ከሚከተሉት የደም ህዋሳት ውስጥ ሰውነት ሲደማ ብዙ

ደም እነዳይፈስ ለማርጋት የሚረዳው ትኛው ነው?

ቀይ ደም ህዋስ ነጭ የደም ህዋስ ፕላትሌቶች ፕላዝማ ሐ

180 9 K Which of the following is a thin blood vessel? Artery Vein Capillary Aorta C

181 9 K Which type of blood cell is used to keep our body

health?

White blood cell Red blood cell Platelet Plasma A

182 9 K Which type of blood cell is less in number  and

used to clot blood?

Red blood cell White blood cell Platelet Plasma C

183 9 K ሰውነት ሲደማ ብዙ ደም እንዳይፈስ ደምን ለማርጋት

የሚረዱ የትኞቹ ናቸው?

ቀይ የደም ሴሎች ነች የደም ሴሎች ፕላትሌቶች ፕላዝማ ሐ

184 9 K የደም ጥቅምን በሚመለከት ትክክል የሆነው የትኛው

ነው?

ኦክስጅንና የJሙ

አልሚ ምግቦች

ለመላው ህዋሳት

ያደርሳሉ

ተቃጠለ አየርና

የJሙ አለወሚ

ምግቦች ለመላው

ህዋሳት ያደርሳሉ

አኦክስጅንና

የሚያስፈልግ የላመ

ምግብና ሌሎች ወደ

ህዋሳት ያደርሳሉ

የተቃጠለ አየርና

ትርፍ ውሃ ወደ

ሰውነት ህዋሳት

ያደርሳሉ

ሀ

185 9 K Red blood cells are used for preventing

diseases

carrying oxygen,

carbon dioxide

and digested food

Clotting bleeding

blood

Transporting sense

of messages

B
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186 9 K Which of the following parts of the heart pumps

blood to the lung?

Left auricle Left ventricle Right ventricle Right ventricle D

187 9 K Which one of the following defends the body from

disease causing organisms?

Plasma Platelets Red blood cell White blood cell D

188 9 K Which one of the following is important to clot

blood?

Plasma Platelets Red blood cell White blood cell B

189 9 K ስለ ደም ትክክል የሆነው የቱ ነው? ካርቦን ይኦክሳይድና

ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ

ነገሮችን

ለሰውነታችን ህዋሳት

ያደርሳል

አኦክስጅን፣ ካርቦን

ይኦክሳይድና አልሚ

ምግቦችን

ለሰውነታችን ህዋሳት

ያደርሳል

ደም ጠጣር የሆነ

ከደም ህዋሳት እና

ፕላዝማ የተሰራ

የአካላችን ክፍል ነው

ደም ፈሳሽ የሆነ

ከደም ህዋሳት እና

ፕላዝማ የተሰራ

የአካላችን ክፍል ነው

መ

190 9 K ሰውነታችን ሲደማ ብዙ ደም እንዳይፈስ ደምን

ለማርጋት የሚረዱት የትኞቹ ናቸው?

ፕላዝማ ፕላትሌቶች ቀይ ደም ህዋሳት ነጭ የደም ህዋሳት ለ

191 9 K ኦክስጅን ከሳንባ ተቀብሎ ለመላው የሰውነታችን  ሀዋስ

የሚያደርሰው የደም ክፍል የቱ ነው?

ነጭ የደም ህዋስ ቀይ የደም ህዋስ ፕላትሌት ፕላዝማ ለ

192 9 K በሰውነታችን ውስጥ ስንት ደም ሥር ዓይነቶች አሉ? 2 3 4 5 ለ

193 9 K ከሚከተሉት ውስጥ የቀይ የደም ህዋስ ተግባር የሆነው

የቱ ነው?

በሽታ አምጪ

ተህዋስያንን

መከላከል

ኦክስጅን ከሳንባ

መቀበል

ብዙ ደም እነዳይፈስ

ማድረግ

ደምን ለማጥራት ለ

194 9 K ከሚከተሉት ውስጥ የደም ጥቅም ያልሆነው የትኛው

ነው?

አልሚ ምግቦችን

ለሰውነታችን ህዋሳት

መሰራጨት

ከካርቦን

ዳይኦክሳይድና

አላስፈላጊ ቆሻሻዎችን

ከሰውነታችን

መስወገድ

የበሽታ አምጪ

ተህዋስያንን

ማጥቃት

የመምግብ ልመት

እንዲፋጠን ማድረግ

ሐ
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195 9 K ከሚከተሉት ውስጥ የደም ህዋሳትና ጠቀሜታው

በትክክል የልተዛመደው የትኛው ነው?

ቀይ የደም ህዋስ -

ኦክስጅንን ለህዋሶች

መሰራጨት

ነጭ የደም ህዋስ -

የበሽታ አምጪ

ተህዋስያን ማጥቃት

ፕሌትሌት - ሰውነት

ሲዳማ ደምን

ለማርጋት ይረዳል

ቀይ  የደም ሀዋስ -

ካርቦን

ዳይአክሳይደን

ለህዋሳት

መሰራጨት

መ

196 9 K የደም ጠቀሜታ ያልሆነው የቱ ነው? ኦክስጅን

ለሰውነታችነ

ያደርሳል

አልሚ ምግቦችን

ለሰውነታችን ህዋስ

ያደርሳል

የተቃጠለ አየር

ከሰውነታችን

ያስወግዳል

ለሰውነታችን ሀይልና

ጉልበት ይሰጣል

መ

197 9 K የተቆረጠ ጠሰውነት ክፍል ላይ ደም በፍጥነት እነንዲረጋ

የሚረዱ የትኞቹ ጠደም ህዋሳት ናቸው?

ቀይ የደም ህዋሳት ነጭ የደም ህዋሳት ፕላትሌቶች ፕላዝማ ሐ

198 9 A A ደም በፍጥነት እንዲረጋ ይረዳል፣

B በሽታን ለመዋጋት ይረዳላ፣

C ያልተጣራ ደም ወደ ሳንባ ያደርሳል፣

D ኦክስጅን ይሸከማል፡፡

ከላይ በተጋለጠው መሰረት A,B,C እና D የሚወክሉት

በቅድመ ተከተል እነማንንነው ነው?

ቀይ የደም ሴል፣

ፕላትሌትስ፣ ነጭ

የደም ሴል፣ ህዋስ

ፕላትሌት፣ ነጭ

የደም ህዋስ፣

ካፒላሪዎች፣ ቀይ

የደም ህዋስ

ፕላትሌት፣ ቀይ

የደም ህዋስ፣ ነጭ

የደም ህዋስ፣

ካፒላሪዎች

ካፒላሪዎች፣ ነጭ

የደም ህዋስ፣ ቀይ

የደም ህዋስ፣

ፕላትሌቶች

ለ

199 9 A ደም ሳንባ ውስጥ ወደ ሚገኙት ካፒላሪዎች

በሚደርሱበት ወቅት ምን ይከሰታል?

ኦክሲጅን ከደም ጋር

ይቀላቀላል፣

ካርቦንዳይኦክሳይድ

ከደም ይወጣል

ካርቦንዳይኦክሳይድ

ከደም ጋር ይቀላቀላ፣

ኦክሲጅን ከደም

ይወጣል

የተበከለ ምግብ

ከደም ጋር

ይቀላቀላል፣

ያልተብላላ ምግብ

ከደም ይወጣል

ደም በሳምባ ውስጥ

ይጠራቀምና ሳለ

ያስከትላል

ሀ

200 9 A ከሚከተሉት የደም ህዋሳት መካከል በተግባሩ ከሀገር

መከላከያ ሰራዊት ጋር የሚመሳሰለው የቱ ነው

ቀይ የደም ህዋሳት ነጭ የደም ህዋሳት ፕላትሌቶች ፕላዝማ ለ

201 10 K ልብ ስንት ደም ተቀባዮች አሉዋት? 4 3 2 5 ሐ

202 10 K ኦክስጂንን ከሳንባ ወደ ሌሎች የሰውነታችን ህዋሶች

ሚደርሰው ህዋስ የቱ ነው?

ቀይ የደም ህዋስ ነጭ የደም ህዋስ ፕላትሌት ፕለዝማ ሀ

203 10 K የልብ ዋና ተግባር ምንድን ነው? የደም ህዋሳትን

መፍጠር

በሽታን ለመዋጋት

ይረዳል

ደምን ወደ ተለያዩ

ሰውነት ክፍሎች

መርጨት

ደምን በፍጥነት

እንዲረጋ ይረዳል

ሐ
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204 10 K ከሚከተሉት ውስጥ ስለ ልብ ትክል የሆነው የቱ ነው? አራት ተቀበይ ለልብ

ገንዳዎች አሉዋት

ልብ በስተቀኝ

ደረታችን አካባቢ

የገኛል

በመኮማተር ደምን

ወደ ሰውነት

ይረጫል

ያልተጣራ ደም

ከሳንባ ይቀበላል

ሐ

205 10 K In the above figure, the part of the heart

represented by the letter 'A' is:-

Left auricle Right auricle Left ventricle Right ventricle C

206 10 K In the above figure, the part of the heart that pump

blood to the lung is represented by the letter

______.

B C D A C

207 10 K ከሚከተሉት ውስጥ የልብ ጠቀሜታ የሆነው የትኛው

ነው?

ኦክስጅንን ተሸክሞ

ለመላው ሰውነት

ማድረስ

ካርቦነ

ዳይኦክሳይድን

ከእያንዳንዱ ስል

ማስወገድ

ደምን ወደ ተለያዩ

የሰውነት ክፍሎች

መርጨት

ሰውነታችን በበሽታ

እንዳይጠቃ

መከላከል

ሐ

208 10 K How many chambers of heart? 5 4 3 1 B

209 10 K Which of the following organ is a sack of muscle

which contract and relaxes many times each

minute?

Heart Bone Abdomen Head A

210 10 K ከሚከተሉት አማሮጮች ውስጥ የልብ ተግባር ያልሆነው

የትኛው ነው?

የደም ህዋስን

ያመርታል

የልብ ጡንቻ

ሲኮማተር ደም

ይመለሳል

የልብ ጡንቻ

ሲኮማተር ደም

ይቀዳል

የደም ዝውውር

መተላለፊያነት ብቻ

ይሰራል

ሐ

211 10 K በሳምባ የተጣራው ደም ወደ ልብ ሲመለስ መጀመሪያ

ወደ የትኛው የልብ ክፍል ይገባል?

ቀኝ ኦሪክል ቀኝ ቬንትሪክል ገግራ ኦሪክል ግራ ቬነትሪክል ሐ

212 10 K Our heart has _________ chambers. 2 3 4 6 C
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213 10 K ደም ተቀባይ የሆነው የልብ ክፍል የቱ ነው? ኦሪክል ቬንትሪክል አርተሪ ቬይን ሀ

214 10 K ደምን ከሰውነት ወደ ልብ የሚያደርሰው የደም

ቡዋንቡዋ የቱ ነው?

አርተሪ ቬይን ከካፒላሪ ኦሪክል ለ

215 10 K የደም ዝውውር ሥርዓት አካል ያልሆነው የቱ ነው? ደም ልብ ሣንባ የደም ሥር ሐ

216 10 K ከሚከተሉት ውስጥ የሰው የልብ ትርታ ማዳመጪያ

መሳሪያ የቱ ነው?

ማይክሮስኮፕ ቴርሞሜትር ስቴቶሰኮፕ ተቴልስኮፕ ሐ

217 10 K የልብ ዋና ተግባር ምንድነ ነው? ደምን ማጣራት ደምን ከሰውነት

ተቀብሎ

ማጠራቀም

ደምን ወደ ተለያዩ

የሰውነት ክፍሎች

መርጨት

የደም ህዋሳትን

መፍጠር

ሐ

218 10 K ደም በሰውነታችን እንዲሰራጭ ከፍተኛ ሚና ያለው የቱ

ነው?

አንጀት ልብ የደም ህዋስ የደም ስሮች ለ

219 10 K ከሚከተሉት ኣረፍተ ነገሮች መካከል በሰውነታችን

ውስጥ የልብን መሰረታዊ ተግባር የሚገልጸው የቱ ነው?

ከተለያዩ የሰውነት

ክፍሎች ደም

በመሰብሰብ

ማጠራቀም

ምግብና ኦክስጅን

የያዘ ደም ወደ

ተለያዩ የሰውነት

ክፍሎች መርጨት

የተለያ የደም

ህዋሳትንማምረት

ያረጁ የደም

ህዋሳትን ማከማቸት

ለ

220 10 K Which one of the following organs is pumping the

blood around the body?

Kidney Liver Heart Lung C

221 10 K ከሚከተሉት ውስጥ ሰስለ ልብ ተግባር ትክክል የሆነው

የቱ ነው?

በደም ስሮች በኩል

ደምን መርቸት

ሠውነት ሲዳማ ብዙ

ደም እዳይ ፈስ

ማድረግ

በሽታ አምጪ

ተህዋስያንን

መከላከል

የበሽታ አምጪ

ተህዋስያንን

ኣይነቶች መለየት

ሀ

222 10 A የሚከተለውን የልብ ምስል ተመልከቱ::

ያልተጣራ ደም ወደ ሳንባ የሚረጨው በየትኛው የልብ

ክፍል ነው

1 2 3 4 ሐ
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223 10 A ፊደል ‹b› የሚያመለክተው ምንድን ነው? አርተሪ ቬይን ካፒላሪ ፕሌትሌት ሐ

224 10 A ይህ ምስል ዋና ጠቀሜታው ምንድን ነው? ኦክስጅን ወደ
ሰውነታችን ያደርሳል

ደም ወደ
ሰውነታችን
እንዲረጭ ያደርጋል

አየር ወደ
ሰውነታችን
በማስገባት
ለመተንፈስ
ይረዳናል

የተቃጠለ አየር
ከሰውነታችን
ለማስወገድ ይረዳል

ለ

225 11 K ኤችአይቪ ከሚተላለፍባቸው መንገዶች አንዱ የቱ ነው? ምግብ አብሮ

መብላት

የደም ንክኪ እጅ ለእጅ

መጨባበጥ

አብሮ መጫወት ለ

226 11 K ከሚከተሉት ውስጥ ኤችአይቪ/ኤድስ ሊተላለፍ

የሚችለው በየትኛው ነው?

በደም ንክኪ አብሮ በመጫወት እጅ ለእጅ

በመጨባበጥ

አብሮ በመብላት ሀ

227 11 K AIDS is a disease caused by the infection with: malaria amoeba bacteria HIV D

228 11 K ከሚከተሉት ውስጥ ኤችአይቪ/ኤድስ ከበሽተኛው ወደ

ጤነኛው ሰው ሊተላለፍ የሚችለው በየትኛው ነው?

በመተቃቀፍ አብሮ

በመጫወት

 አብሮ በመጫወት በደም ንክኪ አብሮ በመቀመጥ ሐ

229 11 K ከሚከተሉት ውስጥ በደም ንክኪ የሚተላለፍ በሽታ

የትኛው ነው?

ጉንፋን ራስ ምታት ኤችአይቪ/ኤድስ የአስም በሽታ ሐ

230 11 K Which one of the following diseases is transmitted

by the blood contact?

Malaria Tuberculosis Common cold HIV/AIDS D

231 12 K ከሚከተሉት ውስጥ ኤችአይቪ የሚተላለፈው በየትኛው

ነው?

የጋራ ሽንት ቤት

በመጠቀም

ትምህርት ቤት አብሮ

በመማር

በእርግዝና ወቅት

ከእናት ወደ ልጅ

መንገድ አብሮ

በመሄድ

ሐ

232 12 K ስለታም ነገሮችን በጋራ በመጠቀም የሚተላለፍ በሽታ

የትኛው ነው?

ስከርቪ ኩፍኝ ኤድስ ወባ ሐ

233 12 K  አብዛኞቹ ወጣቶች ለኤችአይቪ የሚጋለጡት እንዴት

ነው?

ወደ ትምህርት ቤት

በጋራ በመሄድ

ልቅ በሆነ የግብረስጋ

ግወነኙነት

በጋራ ሳይክል

በመንዳት

የእግር ክዋስ በጋራ

በመጫወት

ለ
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234 12 K ኤች.አይ.ቪ ከበሽተኛ ሰው ወደ ጤነኛ ሰው ሊተላለፍ

የሚችለው

በመተቃቀፍ የግብረ ስጋ ግንኙነት አብሮ መጫወት አብሮ መብላት ለ

235 12 K ከሚከተሉት ውስጥ የኤች.አይ.ቪ መተላለፊያ መንገድ

ያልሆነው የትኛው ነው?

አንድ መጸዳጃ

መጠቀም

የደም ንክኪ ከእናት ወደ ልጅ ሰስለታም ነገር በጋራ

መጠቀም

ሀ

236 12 K ከሚከተሉት ውስጥ ኤችአይቪ/ኤድስ ሊተላለፍ

የሚችለው በየትኛው ነው?

አብሮ በመቀመጥ በጾ ታዊ ግንኙነት አብሮ በመማር በመተቃቀፍ ለ

237 12 K ከሚከተሉት ውስጥ የኤችአይቪ መተላለፊያ መንገድ

የሆነው የትኛው ነው?

ምላጭና ስለታም

ነገሮችንበግል

መጠቀም

ምግብ አብሮ

መብላት

ቫይረስ በአርግዝና

ጊዜ ከእናት ወደ ልጅ

የተመረመረ የደም

ዝውውር

ሐ

238 12 K Which one of the following is the prevention

method of HIV transmission?

Using common

toilet

Using sharp

materials together

Avoiding breast

feeding

Sleeping together

on the same bed

C

239 12 K Which one of the following is true about AIDS? It

is:-

a disease caused

by bacteria

a disease caused

by a fungus

a disease

transmitted

through blood

transfusion

a disease

transmitted by

using common

toilet

C

240 12 K ስለ ኤችአይቪ/ኤድስ መተላለፊያ መንገድ ትክክል

የሆነው የቱ ነው?

ቫይረሱ ካለበት ሰው

ጋር እእጅ ለእጅ

በመጨባበጥ

ይተላለፋል

ቫይረሱ ካለበት ሰው

ጋር በመተቃቀፍ

ይተላለፋል

ቫይረሱ ካለበት ሰው

ጋር ምግብ አብሮ

በመብላት

ይተላለፋል

ቫይረሱ ካለበት ሰው

ጋር በሚፈጠር

የደም ንክኪ

ይተላለፋል

መ

241 12 K ከሚከተሉት መካከል በጋራ በመጠቀም ኤችአይቪን

የማያስተላልፈው የቱ ነው?

ምላጭ መርፌ የጥርስ ብሩሽ የመመገቢያ ቁሳቁስ መ

242 12 K ከሚከተሉት ውስጥ ኤችአይቪ ከበሽተኛው ወደ ጤነኛው

ሰው መተላለፊያ መንገድ ነው፡፤

ፆታዊ ግነኙነት መተቃቀፍ መጨባበጥ አብሮ መብላት ሀ

243 12 K ከሚከተሉት ውስጥ  የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ

ከሚተላለፍባቸው መንገዶች ውስጥ የማይመደበው

የትኛው ነው?

ደም ንክኪ ጾታዊ ግንኙነት የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ

ካለባት እናት ወደ

ልጅ

እጅ ለእጅ

መጨባበጥ

መ

244 12 K ከሚከተሉት መካከል ኤች.አይ.ቪ በአንዱ ሊተላለፍ

አይችልም

በወባ ትንኝ ንድፊያ ስለታማ ቁሳቁሶችን

መጋራት

ከእናት ወደ ልጅ የደም ንክኪ ሀ
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245 12 K ኤች.አይ.ቪ ቫይረስ የማይገኘው በየትኛው የሰውነት

ፈሳሽ ነው?

ደም የጡት ወተት የዘር ፈሳሽ ከሰውነት የሚወጣ

ላብ

መ

246 12 K Which one of the following modes is the mode of

transmission oh AIDS?

Avoiding blood

contact

Sexual intercourse Abstinence Medical treatment C

247 12 K ከሚከተሉት ውስጥ የኤች.አይ.ቪ መተላለፊያ መንገድ

የሆነው የቱ ነው?

መተቃቀፍ መጨባበጥ ደም ንክኪ አብሮ መብላት ሐ

248 12 A የትኛው የህብረትስብ ክፍል ለኤች አይ ቪ (ኤድስ)

የበለጠ ተጋላጭ ነው?

ህጻናት ሴቶች ብዙ የወሲብ ጓደኛ

ያላቸው

ሽማግሌዎች ሐ

249 12 A Why do you think that common use of a laser

blade is NOT advisable? This is because:-

transmit

HIV/AIDS disease

losses its

sharpness

causes more

bleeding

affect the income

of shop keepers

A

250 12 A ከሚከተለሉት አርፍተ ነገሮች ውስጥ እውነት የሆነው

የቱ ነው

የአራተኛ ክፍል

ተማሪዎች ጾታዊ

ግንኙነት

ስለማያደርጉ በኤች

አይ ቪ / ኤድስ/

አይጠቁም

በኤች አይ ቪ /ኤድስ/

ከተያዙ ተማሪዎች

ጋር አንድ ክፍል

መማር ለቫይረሱ

ያጋልጣል

ኤች አይ ቪ ቫይረስ

በደማቸው ውስጥ

ያለን ሰዎች በፍቅር

እንክብካቤ ማድረግ

እድሜያቸውን

ያረዝማል

ኤች አይ ቪ / ኤድስ/

በደማቸው ካሉ

ጓደኞቻችን አብረን

ብንጫወትም

እንዳይነኩን

መጠንቀቅ አለብን

ሐ

251 12 A Which one represents the transmission methods of

HIV?

D

252 13 K ኤች.አይ.ቪን  ለመከላከል ለወጣቶች ጠቃሚው መንገድ

የቱ ነው?

ከአላስፈላጊ ጾታዊ

ግንኙነት መታቀብ

ኮንዶም መጠቀም ፀረ-ኤች.አይቪ

ክትባት መከተብ

የተመጣጠነ ምግብ

መመገብ

ሀ

253 13 K HIV/AIDS can be prevented by:- Doing sex Eating balanced

diet

Avoiding use of

sharp objects in

common

Avoiding use of

latrine in common

C
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254 13 K ከሚከተሉት ውስጥ ኤችአይቪ/ኤድስን ለመከላከል

ሚረዳን የቱ ነው?

ኤችአይቪ/ኤድስ

በደሙ  ውስጥ ካለ

ሰው ጋር

አለማውራት

ኤችአይቪ/ኤድስ

በደሙ ውስጥ ካለ

ሰው ጋር አለመብላት

ኤችአይቪ/ኤድስ

በደማቸው ውስጥ

ያሉ ሰዎችን

ለብቻቸው ማኖር

ኤችአይቪ/ኤድስ

በደJ ውስጥ ያለች

እናት በእርግዝናና

በወሊድ ጊዜ

ተገቢውን ህክምና

ማድረግ

መ

255 13 K Which one of the following is \the best method of

preventing HIV/AIDS?

Abstinence using multi-

partner

using without

condom

sharing sharp

materials

A

256 13 K ከሚከተሉት ውስጥ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያ

መንገድ የሆነው የትኛው ነው?

የደም

ንክኪማስወገድ

መጸዳጃ ቤት በጋራ

አለመጠቀም

እጅ ለእጅ

አለመጨባበጥ

አለመተቃቀፍ ሀ

257 13 A ከቤተሰብ አባላት መካከል ኤች አይቪ በደሙ ውስጥ ያለ

ሰው ቢኖር ምን ታደርጋለህ / ታደርጊያለሽ?

አብሬ አልጫወትም አልተቃቀፍም እጅ ለ እጅ

አልጨባበጥም

ጥርስ ቡርሽ በጋራ

አልጠቀምም

መ

258 13 A Student, who is worried about being infected with

HIV but decided not to reveal his worries to

others, is lacking

generosity honesty openness physical strength C

259 13 A Which one of the following materials is good to

share with your classmates?

Blade that sharpen

pencil

Pencil sharpener Pin tat fastens

paper

Scissors that cut

papers

B

260 14 K በተትምህርት ቤት የፀረኤችአይቪ/ኤድስ ክበብ መሳተፍ

ምን ጠቀሜታ ይኖረዋል?

ስለ ኤድስ ያለንን

ግንዛቤ ለማጎልበት

ይረዳል

ኤችአይቪ/ኤድስ

በደማቸው ያለን

ሰዎች ላለመቀላቀል

ይረዳል

ገንዘብ ሰብስበን

ለመጠቀም ጥሩ

አጋጣሚ ነው

ሌላ ስራ እነድን ሰራ

ይጠቅመናል

ሀ

261 14 K ኤችአይቪ/ኤድስ መከላከልን በተመለከተ ሀላፊነት

ያለበት ማን ነው?

ጤና ተgም ትመህርት ቤት ቤተሰብ ሁሉም ዜጋ መ

262 14 K ከሚከተሉት ውስጥ በጉርምስና ወቅት የሚታይ

ስነህይተዊቨለውጠቨየትኛውቨነው?

ድምጽ መቅጠን ጡት መጎጥጎጥ የወር አበባ መታየት በፊት ላይ ፀጉር

መብቀል

መ

263 14 A One is the indicating way of the benefits of

participating in anti-AIDS Activities.

Gaining

knowledge about

HIV/AIDS

Make a person to

use without

condom

Push you to have

many partner

Teach you to have

many wife

A
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264 15 A በክፍላችሁ ውስጥ ኤች አይ ቪ ቫይረስ በደሙ ውስጥ

ያለ ተማሪ ቢኖር ብትኖር እንዴት ትረዱታላችሁ /

ትረዱታላችሁ/

የቤት ስራ ሲሰጠን

በመስራትና

በማስኮረጅ

ለብቻው

እንዲጫወት /

እንድትጫወት ኳስ

አውጥተን መግዛት

ኤች አይ ቪ ኤድስ

በደሙ ውስጥ

መኖሩን ለሁሉም

ሰው በማውራት

አብሮ ማጥናትና

በመጫወት ፍቅር

ማሳየት

መ

265 16 K ጠቃሚ የህይወት ክህሎትባህርይ ያልሆነው የቱ ነው? በራስ መተማመን ራስን መግዛት ፈተና ማስኮረጅ አረጋውያንን

መርዳት

ሐ

266 16 K ከሚከተሉት ውስጥ ጠቃሚ የሆነ የሕይወት ክህሎት

የቱ ነው?

በራስ

አለመተማመን

ተገቢ ያልሆነ

ግንኙነት መፍጠር

ከቤተሰብ ጋር

በግልጽነት የመነጋገር

ባህልን ማዳበር

እንደፈለጉ መናገርና

የፈለጉትን ማድረግ

ሐ

267 16 K ከÕደኛም ሆነ ከሌላ ሰው ጫና ሲፈጠር ራስን

ለመጠበቅና ለማረጋጋት ሚጠቅማችሁ ተገቢ ባህርይ

የቱ ነው?

በትክክለኛ ውሳኔ

አለመፅናት

ተገቢ የሆነ የእርስ

በርስ ግነኙነት

አለማዳበር

ራስን መግዛት በሌላ ሰው

መተማመን

ሐ

268 16 K የህይወት ክህሎት ባህርያት ውስጥ የማይካተተው የቱ

ነው?

በራስ መተማመን ግልፀኝነት በተገቢ ውሳኔ

መፅናት

ጸብ አጫሪነት መ

269 16 K ከሚከተሉትወስጥ የህይወት ክህሎት መገለጫ የሆነው

የቱ ነው?

በራስ

አለመተማመን

በግልጽ መነጋገር

ባህልን ማዳበር

ራስን አለመግዛት ተገቢ

ያለሆነግንኙነትን

ማዳበር

ለ

270 16 K ጥንቃቄ የጎደለው ፆታዊ ግንኙነትን ለመከላከል ምን

መደረግ አለበት?

በቂና የተመጣጠነ

ምግብ እንዲኖር

ማድረግ

ተፅዕኖን የመggም

ክህሎትን ማዳበር

የህዝብ ቁጥር

መጨመር

ከህብረተሰቡ

ከበሬታን ማሳደግ

ለ

271 16 A ከቤተሰብ ጋር በግልጽነት የመነጋገር ባህልን ማዳበር

ጠቀሜታው ምንድን ነው

ችግር ሲገጥመን

ከቤተሰብ እርዳታ

እንድናገኝ

ይጠቅማል

ወላጅን ሳያስፈቅዱ

የትም ለመዞር

ይጠቅማል

በአንድ ጊዜ ትልቅ

ሰው ለመባል

ያስችላል

ከቤተሰብ ቁጥጥር

ሙሉ በሙሉ ነጻ

ያደርጋል

ሀ

272 16 A ከ ኤች አይ ቪ ኤድስ ጋር ለሚኖሩ ሰዎች ቀለል ያሉ

ሥራዎችን በማገዝ፣ አብሮ በመጫወት፣ በመውራት

እንዲሁም እንክብካቤ ማድረግ ምን ጥቅም አለው

የስነ ልቦና ጉዳት

እንዳይደርስባችው

ይረዳል

ከበሽታው እንዲድኑ

ይረዳል

መድሃኒት እንዲያገኙ

ይረዳል

ከህብረተሰቡ

ተገለው እንዲኖሩ

ይረዳል

ሀ

273 16 A Student X who is studying seriously, refused her

friends request to watch Africa soccer as she has

final exam after two days. What does this case

show about student X's behaviour? Student X is:

assertive and

confident

overly serious weak in academic

performance

weak in her

relationship with

others

A
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274 16 A የጓደኛን ወይም የሌላ ሰውን ተጽኖ እንዴት መቋቋም

ይቻላል?

የማንፈልገውን

ስንጠየቅ

በመደባደብ

ሰውር ወዳለ ስፍራ

በመሸሽ

ምክንያታዊ ምላሽ

በመስጠት ማምለጥ

ለፖሊስ እንደምንና

ጋር ለማስፈራራት

ሐ

275 16 A የመልካም ስነ-ምግባር መገለጫ የሆነው የቱ ነው? ተላላቆች

የማንፈልገውን

ተግባር

ሲፈጽሙብን

ለክብራቸው ሲባል

ዝም ማለት

ብዙ ተቃራኒ ጾታ

ጓደኞችን ማፍራት

የግል ፍላጎቶችንና

ጥቅሞችን

በማስቀደም

በሌሎች ላይ ጫና

አለመፍጠር

ጓደኞች

የሚያደርጉትን

ማንኛውንም ነገር

አብሮ ማድረግ

ሐ

276 17 K ከሚከተሉት ውስጥ በጉርምስና ወቅት በወንዶች ላይ

የሚታየው ስነ-ህይወታዊ ለውጥ የቱ ነው?

ደም መበቀል የወር አበባ መታየት ጡት መጎጥጎጥ ዳሌ መስፋት ሀ

277 17 K በጉርምስና ወቅት በወንዶች ላይ  ከሚከሰቱ

ሥነህይወታዊ ለውጦች አንዱ ያልሆነው የቱ ነው?

የደድምጽ መጎርነን የጡንቻ መዳበር የዳሌ መስፋት የዘር ፍሬ ፈሳሽ

መመንጨት

ሐ

278 17 K Which one is male secondary sexual

characteristics?

Menstruation Breast growth Deepening of

voice

Widening of the

hip

C

279 17 K በጉርምስና ወቅት አካላዊ ለውጥ ያልሆነው የቱ ነው? የጡነንቻ መዳበር የደረት መስፋት የድምጽ መጎርነን የበብልት ማደግ ሐ

280 17 K Which physical change is common only to males

during puberty?

Enlargement of

testicles

Enlargement of

breast

Growth of pubic

hair

Widening of

pelvic bones

A

281 17 K Which one of the following is a change that occur

during puberty in females?

Enlargement of

hip bone

Enlargement of

testis

Development of

pens

Sperm production A

282 17 K በተለምዶ የጉርምስና ስነ-ህይወታዊ ለውጦች መታየት

የሚጀምሩት በየትኛው የዕድሜ ክልል ነው?

10-12 ዓመት 11-13 ዓመት 12-14 ዓመት 12-13 ዓመት ሐ

283 17 K Which one of the following is the biological

change to the male during puberty?

Menstruation Enlargement of

breast

Appearance of

moustache

Enlargement of

hips

C

284 17 K Which of the following is secondary sexual

characteristics of male?

Melody voice Widening of hip

bones

Muscular strength Starting of

menstruation

C
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285 17 K ከሚከተሉት ውስጥ በጉርምስና ወቅት በወንዶች ላይ

የሚታየው ለውጥ የቱ ነው?

ዳሌ ይሰፋል የደድምፅ ይጎረንናል የጡት ያድጋል የወር አበባ ይታያል ለ

286 17 እና

18

K ጉርምስናን እና ኮረዳነትን የሚለያቸው አካላዊ ለውጥ

የትኛው ነው?

የወር አበባ በብትና በብልት

አካባቢ ፀጉር

መብቀል

ተቃራኒ ፆታን

ማክበር

ነገሩን ለራስ ደብቆ

መያዝ

ሀ

287 17&18 K Which physical change is common to males and

females during puberty?

Appearance of

hair on around

genital organs

Development of

muscular body

Enlargement of

breast

Widening of

pelvic bones

A

288 17/18 K በጉርምስና/በኮረዳነት ወቅት በወነዶችና በሴቶች ላይ

ከሚከሰቱ ባህርያት መካከል የጋራ የሆነው የቱ ነው?

የድምጽ መጎርነን በብት ስርና ብልት

አካባቢ ፀጉር

መብቀል

የጡንቻ መዳበር ዘር ፈሳሽ

መመንጨት

ለ

289 17/18 K ከሚከተሉት ውስጥ በወንዶችና ሴቶች ላይ የሚከሰቱ

ስነ-ህይወታዊ ለውጦች ተክክል የሆነው የቱ ነው?

የወንዶች ጡት

ያድጋል የሴቶች ግን

አያድግም

የወንዶች ድምፅ

ቀጭን ሲሆን ሴቶች

ግን ጎርናና ነው

የወንዶች ፀጉር

ብብት ላይ ሲበቅል

የሴቶች ገግን በፊት

ላይ ይበቅላል

የወንዶች ደረታቸው

ሲሰፋ የሴቶች ግን

ዳሌአቸው ይሰፋል

መ

290 17/18 K ከሚከተሉት ውስጥ የጋራ የሆነ የሴቶችና የወንዶች ሥነ-

ህይወታዊ ለውጥ የቱ ነው?

ጡንቻ መዳበር ዳሌ መስፋት ክብደት በፍጥነት

መቸመር

ጡት ማደግ ሐ

291 17/18 K Which one of the following is the correct name

given when the body start repaid change?

Growth of air in

the armpit

Poverty Puberty Deepening of

voice

C

292 17/18 K Which secondary sexual characteristics are

common for both male and female?

Broadening of

chest

Enlargement of

breast

Growth of hair

around armpit

Deepening of

voice

C

293 17/18 K ጉርምስና እና ኮረዳነት የሚያመሳስላቸው ምንድን ነው? የወር አበባ መከሰት የስነ-ህይወታዊ

ለውጦችን ማሳየት

የተቃራኒ ፆታን

ማጥላላለት

የቁመት ለውጥ ለ

294 17/18 K በእደገት ወቅት የሚመጣ ጤናማ የሆነ የአካልና የባህርይ

ለውጥ ያልሆነው የቱ ነው?

የድምፅ ጎርናና

መሆን

የቱነቻ መዳበርና

ደረት መስፋት

የክብደትና ቁመት

መለወጥ

ከተቃራኒ ፆታ ጋር

ያልተፈለገ ግንኙነት

መፍጠር

መ

295 17/18 K ጉርምስና እና ኮረዳነት የሚጀምርበት የእድሜ ክልል

በቅደም ተከተል የቱ  ነው?

ከ10-12 እና ከ11-

13

ከ11-13 እና ከ12-

14

ከ12-14 እና ከ13-

15

ከ12-14 እና ከ11-

13

መ
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296 17/18 K ከሚከተሉት ውስጥ በተክክል የተዛመደው ሥነ-

ህይወታዊ ለውጥ የቱ ነው?

ወንዶች - ዳሌ

መስፋት

ሴቶች - ጡነቻ

መዳበር

ወንዶች - ጡት

ማጎጥጎጥ

ሴቶች - የወር አበባ

መታየት

መ

297 17/18 A In the secondary sexual characteristics listed

above, which letters represent female secondary

sexual characteristics?

A) Hip widening

B) Voice deepening

C) Breast growth

D) Chest widening

E) Beginning of menstruation

F) Hair growth on faces

G) Sperm production

A, C, E D, F, G A, E, G B, D, F A

298 17/18 A In the secondary sexual characteristics listed

above, the letters representing male secondary

sexual characteristics are:-

A) Sperm production

B) Hip widening

C) Breast growth

D) Chest widening

E) Beginning of menstruation

F) Voice deepening

G) hair growth on face

A, B, E, D A, D, F, G B, C, E, G B, C, E, D B

299 17 K At what age do biological changes occur in males?   12 -14   10- 14   10 - 13    11 - 13 A

300 17 K ወነዶች ልጆች አካላዊ እና ሥነ-ልቦናዊ ለውጦች

የሚያሳዩት በየትኛው የዕድሜ ክልሎች ነው?

ከ11 -13 ከ 12 - 14 ከ13 - 15 ከ14 - 16 ለ

301 17 K የጉርምስና ሥነ-ህየወታዊ ለውጦች በየትኛው የዕድሜ

ክልል ውስጥ የከሰታሉ?

ከ12 - 14 ከ10 -12 ከ12 - 13 ከ11 - 13 ሀ

302 17/18 A ከላይ ካሉት የ7ኛ ክፍል ተማሪዎች መካከል የጉርምስና

እና የኮረዳነት ለውጥ ያመጡት በቅደም ተከተል እነማን

ናቸው?

ተማሪ ቀ እና በ ተማሪ በ እና ተ ተማሪ ተ እና ቸ ተማሪ ቀ እና በ ለ

303 18 K በኮረዳነት ወቅት በሴቶች ላይ ከሚከሰቱ ሥነህይወታዊ

ለውጦች አንዱ ያልሆነው የቱ ነው?

የወር አበበባ

መታየት

የጡት ማደግ የዳሌ መስፋት የጡንቻ መዳበር መ

304 18 K Which one is female secondary sexual

characteristics?

Secretion of sperm

cells

Growth of hair on

faces

Breast growth Chest widening C
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305 18 K በኮረዳነት ወቅት በሴቶች ላይ ከሚከሰቱት ስነህይወታዊ

ለውጦች ውስጥ ትክክለኛ ሆነው የቱ ነው?

የጡነቻ መዳበር ደዳሌ መስፋት የደድምጽ መጎርነን የደረት መስፋት ለ

306 18 K Which physical change is common only to female

during puberty?

Deepening of

voice

development of

beard

Growth of pubic

hair

On set of

menstruation

D

307 18 K Which one of the following age indicates female

secondary sexual characteristics?

  12-13   12-14   10-12   11-13 D

308 18 K Which of the following is female secondary sexual

characteristics?

Boning with egg

cell

Maturation of egg

cell

Deepening in

voice

Having long hair

on hair

B

309 18 K በኮረዳነት ወቅት የማይታየው ስነ-ህይወታዊ ለውጥ

የትኛው ነው?

የድምጽ መጎርነን የወር አበባ የፀጉር በፊት ላ

መብቀል

የትከሻና የደረት

መስፋት

ለ

310 18 K በሰሴቶች የኮረዳነት ምልከት የሆነው የትኛው ነው? ብልት መኖሩ ጡት መኖሩ የወር አበባ መጀመሩ ዳሌ መጥበቡ ሐ

311 18 K በሴቶች ላይ አካላዊና ባህርያዊ ለውጦች የሚታዩት

በየትኛው የእድሜ ክልል ነው?

  12 -14   11- 13   13 - 15    14 - 15 ለ

312 18 K ከሚከተሉት ውስጥ በሴቶች ላይ ብቻ የሚታይ አካላዊ

ለውጥ የትኛው ነው?

ፈጣን የ ክብደትና

የቁመትለውጥ

በብት ስርና ብልት

አካባቢ ፀጉር

መብቀል

የወር አበባ መታየት

መጀመር

የጡነቻ መዳበርና

የደረት መስፋት

ሐ

313 18 K ከሚከተሉት ውስጥ በኮረዳነት ወቅት በሴቶች ለይ

የሚታየው የቱ ነው?

በፊት ላይ ፀጉር

መብቀል

የደረት መስፋት የድምፅ መጎርነን ዳል መስፋት መ

314 18 K በኮረዳነት ወቅት በስቶች ላይ የሚከሰቱ ሥነ-ህይወታዊ

ለውጦች ውስጥ የማይካተተው የቱ ነው?

የወር አበባ መታየት የጡት ማደግ ፈጣን ክብደት

መጨመር

ብልትና ብብት

አካባቢ ፀጉር

ማብቀል

ሐ

315 18 K በኮረዳነት ወቅት በሴቶች ላይ የሚከሰት ሥነ-ህይወታዊ

ለውጥ የሆነው የቱ ነው?

በፊት ላይ ፀጉር

መብቀል

ድምፅ ጎርናና መሆን የወር አበባ መታየት ፈጣን የክብደት

ለውጥ

ሐ

316 18 K ከሚከተሉት ውስጥ የኮረዳነት አካለዊ ለውጥ ያለሆነው

የትኛው ነው?

የወር \አበባ መታየት ደዳሌ መስፋት ብልት አካባቢ ፀጉር

መብቀል

የድምፅ መጎርነን መ
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317 18 K ከሚከተሉት ውስጥ በሴቶች ላይ የወር አበባ መታየት

የሚጀምርበት የዕድሜ ክልል የትኛው ነው?

ከ12 - 14 ከ10 -13 ከ11 -13 ከ12 - 16 ሐ

318 18 K ከሚከተሉት ውስጥ የኮረዳነት አካለዊ ለውጥ የሆነው

የትኛው ነው?

የድምፅመጎርነን የደረት መስፋት የጡት ማደግ የጡነንቻ መዳበር ሐ

319 18 A በሰንጠረዡ ከተቀመጠው መረጃ ውስጥ በጉርምስና

ወቅት የሚታዩ ለውጦችን ለዩ

1፣2፣5፣ 3 2፣4፣6፣ 5 1፣3፣5፣7 7፣6፣4፣2 ሐ

320 19 K ተገቢ ካልሆነ ጾታዊ ግንኙነቶች ለመጠበቅ ከሚረዱን

ዘዴዎች ውስጥ የማይካተተው የቱ ነው

ድምጽን ከፍ አድርጎ

ፈቃደኛ አለመሆንን

መግለጽ

ጉዳዩን ለራስ ደብቆ

በምስጢር መያዝ

ምክንያታዊ ምላሽ

በመስጠት ከቦተው

መራቅ

የድረሱልኝ ጩኸት

ማሰማት

ለ

321 19 K ኤችአይቪ/ኤድስን ለመከላከል የማይጠቅመው

የህይወት ክህሎት  የቱ ነው?

በራስ መተማመን በተገቢ ውሳኔ

መጽናት

ከቤተሰብ በግልጽ

መነጋገር

በጓደኛ ውሳኔ

መመራት

መ

322 19 K የህይወት ክህሎት ማለት ምን ማለት ነው? ራስን ለመጠበቅና

ለማረጋገት

የሚጠቅም ባህሪ

ነው

በ¹ደኛ ላይ ከፍተኛ

ጫና ለመፍጠር

የሚጠቅም ነው

በቤተሰብ ላይ

የበላይ ሆኖ

ለመታየት

የሚጠቅም ነው

ከህብረተሰብ ጋር

በግልጽ ለመወያየት

አለመቻል ነው

ሀ

323 19 K ካለተፈለገ ጾታዊ ግንኙነት አንድንጠበቅ ከሚረዱን

መንገዶች ውስጥ ጠሚካተተው የቱ ነው?

ለሚመለከታቸው

ማሳወቅ

ተፅዕኖ መggH በዘዴ አግባብቶ

ማምለጥ

ሁሉም መልስ

ይሆናል

መ

324 19 K ከትዳር በፊት ያልተፈለገ እርግዝናን ለመከላከል

የትኛውን ተግባራዊ ማድረግ የተሸለ አማራጭ ነው?

ኮንዶም አንዳንድ

ጊዜ መጠቀም

መታቀብ መወሰን መመርመር ለ

325 19 K Which of the following life skill practice prevent

unwanted pregnancy?

Having multiple

sexual partner

Having sex after

puberty

Saying no to sex Being faithful to

sexual partner

C

326 19 K Which one of he following skills protect us from

unwanted pregnancy?

Opening door

unknown

Accepting

pressure

Respecting

opinion of older

people

Saying no to sex D
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327 19 K ከሚከተሉት ውስጥ የወደፊት ዓላማችሁ ሊያደናቅፉ

ከሚችሉ ነገሮች አንዱ ሊሆን የሚችለው የቱ ነው?

ተገቢ ያልሆነ ጾታዊ

ግንኙነት መመፈጸም

ገጊዜን በአግባቡ

መተቀም

ከቤተሰብ ጋር በግልፅ

መነጋገር

ችግር ሲያጋጥም

ለቤተሰብ ወይም

ለመምህር መንገር

ሀ

328 19 K ወዳልተፈለገ ፆታ ግንኙነት እንድነገባ ብንገደድ እንዴት

እናመልጣለን?

ነገሩን በምስጢር

በመያዝ

ምክንያታዊ ምላሽ

መስጠት

ሰው እንዳይሰማን

ድምፅን ዝቅ

ማድረግ

ለማንኛውም ሰው

በራችንን መክፈት

ለ

329 19 K ወዳልተፈለገ ፆታዊ ግንኙነት የሚያመራ ተፅዕኖ

ሲገጥመን መንገር ያለብን ለማን ነው?

ለታናናሾች ለአቅመ ደካሞች ለህፃናት ለጎረቤት መ

330 19 K ከሚከተሉት ውስጥ ተገቢ ያልሆነውን ፆታዊ ትንኮሳን

ለመመከት የሚረዳ የትኛው ነው?

ነገሩን ለራስ ደብቆ

መያዝ

በዘዴ አግበብቶ

ማምለጥ

ተግባብቶ አብሮ

መኖር

ከጓደኝነት መራቅ ለ

331 19 A Abebe want to have sex with his girl friend.

Unfortunately, she advises him not  to have sex as

a student. So, she told him to:-

abstain be assertive use condom be faithful A

332 19 A ካልተፈለገ ፆታዊ ግንኑነት እንድንጠበቅ ከሚረዱን

መንገዶች አንዱ የሆነው የትኛው ነው

ከትምህርት ቤት

ረጅም ጉዞ ለብቻ

መጓዝ

በራስ በመተማመን

አስጊ በሆኑ ቦታዎች

ለብቻ መጓዝ

አደጋ ሲያጋጥም

በዘዴ አግባብቶ

ማምለጥ

አላስፈላጊ በሆኑ

ቦታዎች ወላጅ

ሳያሳውቁ ሄዶ

መዝናናት

ሐ

333 19 A ከአላስፈላጊ ፆታዊ ግንኙነት እንዴት ማምለጥ ይቻላል? ድምጽን ከፍ አድርጎ

ፍቃደኛ አለመሆንን

በመግለጽ

ምክንያቶችን ፈጥሮ

በፍጥነት በመቅረብ

የድረሱልኝ ጩኸት

ባለማሰማት

ለማይታወቁ ሰዎች

በሮችን መክፈት

ሀ

334 20 K የቤተሰብ ምጣኔ ሲባል በቂ ግቢ ካለበትንሽ

ቤት ብዙ ልጅ

መውለድ

ልጅን በማራራቅና

መጠኑን ቀንሶ

መውለድ

በላይ በላይ ልጅ

መውለድ

ትልቅ የመኖሪያ ቤት

ካለ ብዙ ልጅ

መውለድ

ለ

335 20 K ስለ ቤተሰብ ምጣኔ ትክክል የሆነው የቱ ነው? የገቢ መጠንና

የመኖሪያ ሁኔታን

ያገናዘበ የልጆች

ቁጥር መውለድ

ጾታን ባገናዘበ

መልኩ ወንድና ሴት

ልጆች በእኩል

መጠን መውለድ

ያልተፈለገ እርግዝና

ሲከሰት ጽንሱን

መስወገድየቤተሰብ

ገቢ

 የቤተሰብ ገቢ

አነስተኛ ከሆነ

ልጆችን ከመውለድ

መቆጠብ

ሀ

336 20 K ከሚከተሉት ውስጥ የቤተሰብ ምጣኔን የሚገልጸው የቱ

ነው?

በዛ ያሉ ልጆችን

ለተራረቀ ጊዜ

መውለድ

ገቢንና አቅምን

ያገናዘበ ቤተሰብ

መኖር

ሰፊ ግቢ ካለን

ልጆችን በላይ በላዩ

መውለድ

በመተዛዘን

ስለሚያድጉ ገቢ

ባይኖርም ብዙ

መውለድ

ለ
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337 20 K የቤተሰብ ምጣኔ ማለት ምንድን ነው? ሰፊ መኖሪያ ቤትና

ብዙ ሀብት ካለ

እጅግ በርካታ

ልጆችን መውለድ

ከአንድ በላይ ከሆኑ

አናቶች ወይም

አባቶች በርካታ

ልጆች መውለድ

የመኖሪያ ቤትና ገቢን

ባገናዘበ መልኩ

የልጆችን ብዛት

መወስን

በርካታ ልጆችን

አራርቆ መውለድ

ሐ

338 20 K Which one of the following is not needed for

family to have plan for having baby?

Amount of food Fuel need to heat

and cook

Clothing Baby is gifted D

339 20 K Which one of the following is considered as a

good family planning?

Having a great

number of

children

limiting number of

children

Using money

without program

fulfilling the

interest of father

and mother only

B

340 20 K ቤተሰብ ማለት ምን ማለት ነው? እናት፣ አባትና

ልጆችን ያቀፈ

ስብስብ ነው ልጅ

ለመውለድ

የሚያበቃ ክስተት

 ልጅ ለመውለድ

የሚያበቃ ክስተት

ገቢንና አቅምን

ያገናዘበ የቤተስብ

ቁጥር

ከእርግዝና በፊተ

የሚያስፈልግ

መሰናዶ

ሀ

341 20 K Which one of the following is NOT True about

family planning? If the practice used to:-

Increase the

number of

children in a

family

take care of the

children very well

Limiting the

number of

children in a

family

Provide better life

for a family

A

342 20 K What is family planning? Family planning is:- producing more

children

increase the rate of

producing children

having more

children if there is

an available food

producing children

according to

economic potential

D

343 20 A Abebe and Almaz wanted to have only three

children in their lives. Then what method of birth

control they need after having these three

children? Therefore having sex:-

with condom at natural rhythmic

cycle

after vasectomy all of the time C

344 20 A አንዲት እናት ለመውለድ ዝግጁ ናት የምትባለው መቼ

ነው?

የወር አበባ

እንደጀመራት

በስነአእምሮ፣

በኢኮኖሚና በአካል

ብቁ ስትሆን

በኮረዳነት እድሜዎ

ሰፊ ቤት ሲኖራት

የሃብታም ልጅ

በመሆንዎ

ካለእድሜዎ ስታገባ

ለ
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345 21 K በአንድ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ አራት ቤተሰቦች

በተመሳሳይ ሁንታ መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሲሆኑ

እያንዳንዳቸው በተመሳሳይ ባለአምስት ክፍል ቤቶች

አላ_ቸው፡፡ ከአራቱ ቤተሰቦች በተሸለ ሁኔታ የቤተሰብ

ምጣኔ የተገበረው ቤተሰብ የትኛው ነው?

1. ቤተሰብ 1- ሰባት ለጆች

2. ቤተሰብ 2 - አምስት ልጆች

3. ቤተሰበ 3 - ሁለት ልጆች

4. ቤተሰብ 4 - አሥራ ሁለት ልጆች

ሰባት ልጆች ያሉት አምስት ልጆች ያሉት ሁለት ልጆች ያሉት አስራሁለት ልጆች

ያሉት

ሐ

346 21 K የቤተሰሰብ ምጣኔንተግባራዊ ለማድረግ የሚያሳስብ

ነገር ነው የምትለውን ለይ

ኢኮኖሚ ፖለቲካ ማህበራዊ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ሀ፣ መ

347 21 K የቤተሰብ ምጣኔ ጠቀሜታ ያለሆነው የቱ ነው? ለወላጆች ቤት

ውስጥ ሥራ ጫናን

ይጨምራል

የህዝብ ቁጠር

እድገትን

ለመቆጣጠር

ያስችላል

በቤተሰብ ውስጥ

መልካም ማህበራዊ

ግንኙነትን

ለመፍጠር ያስችላል

በቂ የመኖሪያ ቦታ

እንዲኖር ያስችላል

ሀ

348 21 K የቤተሰብ ምጣኔ ጠቀሜታ የሆነው የቱ ነው? የህዝብ ቁጥር

እድገትን ይጨምራል

የመኖሪያ ቤት

እጥረትን ያስከትላል

ለወላጆች የቤት

ውስጥ የሥራ ጫናን

ይጨምራል

ለወላጆች የቤት

ውስጥ የሥራ ጫናን

ይቀንሳል

መ

349 21 K Which one of the following is true family

planning?

Endangers

mother's health

Increases

economic burden

on parents

Prevents unwanted

pregnancy

Shortens the time

gap between two

consecutive births

C

350 21 K  Why family planning is needed? Because of economic

problems

having more

money

couple have stable

relationship

a couple who have

a regular income

A

351 21 K Why is family planning  important? It is imortant

because

to have more

children

to have many

wives

to use with many

partners

it can reduce

economic and

health problems

D

352 21 K Which one of the following limiting is the

importance of family planning?

The amount of

food eaten

The number of

cars

the size of clothing The type of works A

353 21 K What is t he major problem having unwanted

pregnancy?

Rape Marriage Assertive sex Developing life

skill

A

354 21 K What is the consequence of having large number

of children in one family?

Having good life

style

Getting well

balanced diet

Resulted in mal

nutrition

Show cooperation

of ideas

C
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355 21 K የቤተሰብ ምጣኔ በሀገር ደረጃ የሚሰጠው ጠቅም

ምንድነ ነው?

አቅምን ያገናዘበ

አ••ናናር እና የህዝብ

የህዝብ ቁጥር

ለመቆጣጠር

ያልተረጋጋ ትዳር

የፈጥራል

ጤናማና ተገቢ የሆነ

እርግዝና እነዳይኖር

ያደርጋል

በላይ በላይ ልጅ

መውለድን

ያስከትላል

ሀ

356 21 K የቤተሰብ ምጣኔን ያለመተግበር ምን ችግር ያስከትላል?

ልጆች

የተመጣተነ ምግብ

አያገኙም

በትምህርታቸው

ጎበዝ ይሆናሉ

በዊ ልብሶች ያገኛሉ ወደ መዝናኛ ሄደው

ይጫወታሉ

ሀ

357 21 K የቤተሰብ ምጣኔን ተግባራዊ በማድረግ ከሚገኙ

ጥቅሞች ውስጥ ትክክል የሆነው የቱ ነው?

አቅምን ያለገናዝበ

የውሀናየሀይል ፍጆታ

መኖር

ለወላጆች የቤት

ውስጥ የሥራ ጫናን

መቀነስ

ቤተሰቡ መልካም

የሆነ ማህበራዊ

ግንኙነት አለመኖር

ለልጆች በቂ

የትምህርት

መሳሪያዎች

አለማቅረብ

ለ

358 21 A ከሚከተሉቱ ዓረፍተ ነገሮች መካከል ስለ ቤተሰብ ምጣኔ

ትክክል የሆነው የቱ ነው

አንድ ቤተሰብ

ውስጥ የልጆች ብዛት

ሲጨምር የገቢ

ምንጫቸውም

ይጨምራል

አንድ ቤተሰብ

ውስጥ የልጆች ብዛት

ሲጨምር በቤተሰቡ

ኢኮኖሚ ላይ ጫና

ሊፈጠር ይችላል

በርካታ ልጆች በአንድ

ቤተሰብ ውስጥ

ቢኖሩም ባይኖሩም

ችግር የለውም

ልጅ ወልዶ ለማሳደግ

ጋብቻ መፈጸም ብቻ

በቂ ነው

ለ

359 21 A በአንድ አካባቢ ተመጣጣኝ የኑሮ ሁኔታ ያላቸው አራት

ቤተሰቦች ሁለት፣ አራት፣ ስድስትና ስምንት ልጆች

ቢኖራቸው በተሻለ ሁኔታ ልጆቹን የሚያሳድገው የትኛው

ነው?

2 ልጆች ያሉት 4 ልጆች ያሉት 6 ልጆች ያሉት 8 ልጆች ያሉት ሀ

360 21 A Why do you think that family planning is

important? Because it helps to:-

produce more

children

limit the number

of children

increase sexual

feeling

increase family

economy

B

361 21 A የቤተሰብ ምጣኔ ለምን ያስፈልጋል የህዝብ ቁጥር

ለመጨመር

በቂ የመኖሪያ ቤት

ለማግኘት እድል

ስለሚሰጥ

የገቢ መጠንን

ከቤተሰብ ቁጥር ጋር

ለማጣጣም

በቂና የተመጣጠነ

ምግብ በገቢያ

ማግኘት ስለማስቻል

ሐ

362 21 A ወላጆች ለልጆቻቸው አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ካላሟሉ

በልጆቹ ላይ ምን ዓይነት ችግር ይደርስባቸዋል?

በትምህርታቸው

ጎበዝ መሆን

ከትምህርት ቤት

ማርፈድ

የተመጣጠነ ምግብ

ማግኘት መቻል

በቂ ልብሶችን

መልበስ መቻል

ለ

363 22 K ያልተፈለገ እርግዝና በሚፈጥርበት ጊዜ ከሚከሰቱ

ችግሮች የጤና ችግር የሆነው የቱ ነው?

ትምህርት ሊgረጥ

ይችላል

የህዝብ ቁጥር

የጨምራል

እርግዝናውን

ለማgረጥ በመሞከር

ለሞት ይዳርጋል

ከወላጆች ጋር

ጥላቻና ግጭትን

ያስከትላል

ሐ
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364 22 K ከሚከተሉት አረፍተ ነገሮች ውስጥ ትክክል የሆነው የቱ

ነው?

ያልተፈለገ እርግዝና

ምክንያቱ መደፈር

ብቻ ነው

ያልተፈለገ ፆታዊ

ግንኙነት በሌሎች

ሰዎች ተፅዕኖ

ሊከሰት ይችላል

የወር አበባ

በጉርምስና ወቅት

ወንዶች ላይ

የሚታይ ነው

ከጋብቻ በፊት ጾተዊ

ግንኙነት ማድረግ

ችግር የለውም

ለ

365 22 K ያልተፈለገ እርግዝና መንስኤ ያልሆነው የቱ ነው? ከትዳር በፊት

የሚደረግ ጥንቃቄ

የጎደለው ጾታዊ

ግንኙነት

ከተትዳር ውጪ

የሚደረግ ጾታዊ

ግንኙነት

የአስገድዶ መደፈር

አደጋ

በትዳር መካከል

የሚደረግ ጥንቃቄ

የተሞላበት ጾታዊ

ግነኙነት

መ

366 22 K Which one of the following result in unwanted

pregnancy?

Using condom Abstinence Unsafe sex Using family

planning

C

367 22 K ከሚከተሉት ውስጥ ላልተፈለገ እርግዝና ምክንያት

የሚሆነው   የቱ ነው?

በጥንቃቄ የሚደረግ

ፆታዊ ግንኑነት

በባልና ሚስት

ስምምነት

የተደረሰበት

እርግዝና

አስገድዶ መድፈር በስነልቦናና

በኢኮኖሚ ዝገጁ

መሆን

ሐ

368 22 A ከሚከተሉት ውስጥ የቤተሰብ ምጣኔን ተግባራዊ

ከሚደረጉባቸው ምክንያቶች አንዱ የሆነው የቱ ነው?

ማህበራዊ ግንኙነት

መቀነስ

የህዝብ ቁጥር

መጨመር

የትምህርት ቤት

ትራንስፖርት ወጪ

መጨመር

የቤት ውስጥ ሥራ

ጫናን መቀነስ

መ

369 22 A ተገቢ ያልሆነ ፆታዊ ግንኙነት ሊያመጣ የሚችለው ችግር

ምንድን ነው?

ትምህርትን በደንብ

መከታተል መቻል

የሞራልና የስነልቦና

እድገት ማሳየት

ያልተፈለገ እርግዝና

መከሰት

ከአባላዘር በሽታዎች

መካከል

ሐ

370 23 K ያልተፈለገ እርግዝና ከሚያስከትላቸው ችግሮች ውስጥ

የማይካተተው የቱ ነው?

ከወላጆች ጋር

ጥላቻና

አለመግባባትን

ያስከትላል

ትምህርት ሊgረጥ

ስለሚችል ሥራ

የማግኘት ዕድል

ያሳጣል

ለኤችአይቪ/ኤድስ

በቀጥታ ያጋልጣል

ህብረተሰቡ ውስጥ

ከበሬታን ያሰጣል

ሐ

371 23 K ባልተፈለግ እርግዝና ምክንያት የመከሰተው ማህበራዊ

ችግር የቱ ነው?

ትምህርት ሊgረጥ

ስለሚችል ጥሩ

የሥራ ዕድል ማጣት

ሊመጣ የሚችል

ነቀፌታ በመፍራት

ከሰው መገለል

ከህብረተሰቡ

ከበሬታን ማጣት

እርግዝናውን

ለማgረጥ በመሞከር

ለሞት መዳረግ

ሐ

372 23 K እርጉዝ ሴት ወደ ጎዳና እና ልመና ለመሄድ ከየትኛው

ያለተፈለገ እርግዝና ከሚያስከትላቸው ችግሮች ውስጥ

ይመደባል?

መማህበራዊ

ችግሮች

ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ጤና ችግሮች ስለ-ልቦናዊ ችግሮች ለ
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373 23 K ያልተፈለገ እርግዝና ከሚያስከትላቸው ማህበራዊ

ችግሮች ውስጥ የሚመደበው የቱ ነው?

ከሰው በመራቅ

መገለል

ከወላጆች ጋር

መጋጨት

አእርግዝናን

በማgረጥ የሚከሰት

ሞት

ለቤተሰብ ለመንገር

መጨነቅ

ለ

374 23 K Which one of the following is a psychological

problem resulting from unwanted pregnancy?

Conflict with

parents

Increase in

population size

Loneliness Loss of respect C

375 23 K Which one of the following is the consequence of

unwanted pregnancy? It creates

happy family economically poor

family

limited number of

family member

Good agreement

between husband

and wife

B

376 23 K Which of the following is a social problem

concerning unwanted pregnancy?

lobbing dignity of

community

Illegal abortion Lack of money for

supporting the

child

Exposing her to a

great stress

A

377 23 K If female is got unwanted pregnancy, then the

problem might be result in:-

economic

declining

having a child getting health

service

social benefit A

378 23 K አንዲት ሴት ያልተፈለገ እርግዝና በገጥማት በራስዋና

በቤተሰባ_ ላይ ምን ዓይነት ችግሮች ሊገጥማት ይችላል?

ከበሬታን ያሳጣል ኢኮኖሚያዊ፣ ስነ-

ልቦናዊና የጤና

ችግሮች ያስከትላል

በቂ መኖሪያ ቤት

እንዲኖር ያደርጋል

በቤተሰብ ምጣኔ

ላይ ምንም ተፅዕኖ

አያስከትልም

ለ

379 23 K ያልተፈለገ እርግዝናን በተመለከተ ትክክል የሆነው የቱ

ነው?

ትምህርትን ማgረጥ

ያስከትላል

በቤተሰብ ላይ

ምንም ጫና

የለውም

የመሞራልና የስነ-

ልቦና ጉዳት

አያስከትልም

ጎዳና ላይ

መውጣትንየከላከላ

ል

ሀ

380 23 K ከሚከተሉት ውስጥ ባልተፈለገ እርግዝና ምክንያት

የሚመጣ ችግር  የቱ ነው?

የህዝብ ቁጥር

መቀነስ

ከህብረተሰቡ

ከበሬታን ያገኛል

ትምህር~ን

ካለምንም ችግር

ትቀጥላለች

የጤና ችግር መ

381 23 K የቤተሰብ ምጣኔን ተግባራዊ አለማድረግ

የሚያስከትለው ችግር ምንድን ነው?

በቂ የትምህርት

ቁሳቁስ ማግኘት

የተመጣጠነ ምግብ

አለማግኘት

የተሻለ ልብስ

መጠቀም መቻል

ጥሩ ማህበራዊ

ግንኙነት መኖር

ለ

382 23 K ተገቢ ያልሆነ ፆታዊ ግንኙነት የሚያስከትለው ችግር የቱ

ነው?

በትምህርት ጠንካራ

መሆን

የመማህበረሰብ

ጫና መggም

ያልተፈለገ እርግዝና

መከሰት

የኢኮኖሚ አቅም

መዳበር

ሐ

383 23 K ያልተፈለገ እርግዝና ከሚያስከትላቸው  ችግሮች ውስጥ

የማይካተተው የቱ ነው?

ከወላጅ ጋር ያለው

ፍቅር ይጨምራል

የማህበረሰብ ነቀፌታ

ያስከትላል

ሥነ-ልቦናዊ ችነቀት

ያመጣል

ቤተሰብ ላይ የኑሮ

ጫና ይፈጥራል

ሀ
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384 23 K ከሚከተሉት ውስጥ ባልተፈለገ እርግዝና ምክንያት

ሊመጣ ሚችል  ችግር የቱ ነው?

የህዝብ ቁጥር

መጨመር

ለማስወገድ

በሚደረገው ጥረት

ለሞት መጋለጥ

ከህብረተሰቡ

ከበሬታን ማጣት

ከሰው መገለል ሐ

385 23 A የወደፊት የህይወት አላማችንን እንዳናሳካ እንቅፋት

ሊሆን የሚችለው የቱ ነው?

ተገቢ ያልሆነ ፆታዊ

ግንኙነት መፍጠር

ጊዜን በአግባቡ

መጠቀም

መልካም ስነምግባር

ያለው ጓደኛ

መምረጥ

በጓደኛ ግፊትና ጫና

ስር አለመሆን

ሀ

386 24 K ያልተፈለገ እርግዝናንለመከላከል ምን ማድረግ አለብን? ከተትዳር በፊት

ተገቢ የሆነ ጾታዊ

ግንኙነት መፈጸም

ከተትዳር በፊት

ተገቢ ካልሆነ ጾታዊ

ግንኙነት መታቀብ

ከተቃራኒ ፆታ ጋር

የሚኖረን ግንኙነት

በምስጢር መያዝ

ጸጽነስን ለማስወገድ

ጥረት ማድረግ

ለ

387 24 K Which of the following methods prevents

pregnancy?

Safe sex Using multi-

partner

Using sex by

withdrawal

method

Using sex by

withdrawal

method

A

388 24 K ያልተፈለገ እርግዝናን ለመከላከል ምን መደረግ አለበት? አስገድዶ መድፈር ጥላቻንና ግጭትን

አነዳይፈጠር

ማድረግና መወዳድ

የበቤተሰብ ምጣኔን

የሚተገብሩትን

በዋናነት መጠቀም

ጥንቃቄ የጎደለው

ፆታዊ ግንኙነት

ማድረግ

ሐ

389 24 K ጤናማና ተገቢ የሆነ እርግዝና በምን ዓይነት ሁኔታ ላይ

ቢፈጠር ይመረጣል?

የሁለተኛ ደረጃ

ተማሪ እያሉ

የዩኒቨርሲቲ ተማሪ

እያሉ

የተረጋጋ ትዳር

ያላቸው ሲሆኑ

የአንደኛ ደረጃ ተማሪ

እያሉ

ሐ

390 24 K ከሚከተሉት ውስጥ ያልተፈለገ እርግዝናን ለመከላከል

የሚጠቅመው የቱ ነው?

ከትዳር በፊት ጾተዊ

ግንኙነት መፈጸም

ስለ ፆታዊ ግንኙነትን

ከወላጅ ጋር በግልጽ

መወያየት

ጥንቃቄ የጎደለው

ፆታዊ ግንኙነት

መፈጸም

በእድሜ

ከሚበልጡን

ጋርፆታዊ ግንኙነት

መፈጸም

ለ

391 24 K ያልተፈለገ እርግዝና አነዳከሰት ምን ዓይነት ጥንቃቄ

መደረግ አለበት?

ከጋብቻ በፊት ፆታዊ

ግንኙነት መፈፀም

ከወላጅ ጋር በግልፅ

አለመወያየት

ከተቃራኒ ፆታ ጋር

ግንኙነት ከማድረግ

መቆጠብ

ከተትዳር በፊት

የሚኖር ግንኙነትን

ለቤተሰብ መደበቅ

ሐ

392 24 K በትዳር የተጣመሩ ባልና ሚስት ሊከተሉዋቸው ከሚገቡ

ዝግጅቶች ውስጥ ትክክል የሆነው የቱ ነው?

የመኖሪያ ቤት

አለመኖር

ህፃናትን

ለመንከባከብ

ከህሎት መኖር

በቂ ገንዘብ

አለማዘጋጀት

ቤተሰሰብ

ለማስተዳደር ችሎታ

አለመኖር

ለ
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393 24 A Which one is good to control unwanted

pregnancy?

Banning any

discussion about

opposite sex

Banning any

exposure to

romantic film

Banning any

sexual intercourse

before marriage

Banning any

social relationship

with opposite sex

C

394 24 A Which one of the following is safe to avoid

unwanted pregnancy?

Abstinence Having sex

without partner

Having multiple

sex partner

Using withdrawal

method

A

395 24 A ለተቃራኒ ጾታ የሀላፊነት ስሜት ማዳበር ማለት ምን

ማለት ነው

አስፈላጊ የሆነ ፆታዊ

ግንኙነት ከብዙ

ሰዎች ጋር

መመስረት ነው

ከተቃራኒ ፆታ ጋር

የሚደረግ የጓደኝነት

ሁኔታ ከቤተሰብ ጋር

በግልጽ ውይይት

ማድረግ ነው

ከተቃራኒ ፆታ ጋር

የሚደረግ የጓደኝነት

ሁኔታን በሚስጢር

መያዝ ነው

ለተቃራኒ ፆታ ቦታና

ጊዜ አለመስጠት ነው

ለ

396 24 A ከአቅማችን በላይ የሆነና ጾታዊ ጥቃት የሚያደርሱ ሰዎች

ቢያጋጥሙን ምን ማድረግ አለብን?

ሌላ የክፉ ነገር

እንዳይከተል ለጊዜው

ዝም ብሎ

ፍቃደኝነትን ማሳየት

ያለ የሌለ አቅማችንን

በመጠቀም

ለመከላከል መሞከር

ድምጽን ከፍ አድርጎ

አለመሆንን

መግለጽና የድረሱልኝ

ጩኸት ማሰማት

ጉዳዩን ደብቆ

በሚስጢር መያዝ

ሐ

397 24 A ከሚከተሉት ውስጥ ያልተፈለገ እርግዝና በኮረዳዎች

የሚያስከትለው ኢኮኖሚያዊ ችግር የቱ ነው

በከፍተኛ ጭንቀት

መሰቃየት

ጥሩ ስራን የማግኘት

እድል ያሳጣል

ከህብረተሰቡ

ከበሬታን ማሳጣት

ከወላጆች ጋር ጥሩ

መግባባት እንዲኖር

ያደርጋል

ለ

398 24 A ያልተፈለገ እርግዝናን እንዴት መከላከል ይቻላል? ከትዳር በፊት

ጥንቃቄ የጎደለው

ጾታዊ ግንኙነት

በማድረግ

ከበቤተሰብ ጋር

ግልጽ የሆነ ውይይት

ባለማድረግ

ከተቃራኒ ጾታ ጋር

ግልጽ የሆነ ውይይት

በማድረግ

ከትዳር በፊት ከፆታዊ

ግንኙነት

ባለመታቀብ

ሐ

39


