
 

 

  23سالهت ٍ ثْذاضت دسس 

 چِ ػَاهلی دس دٍساى ًَجَاًی ثبػج اػوبل فطبس سٍاًی ثش آًْب هی ضَد ؟  (2

 تغییشات سشیغ دس جٌجِ ّبی جسوی  ٍ ضٌبختی ٍ اجتوبػی آًْب کِ ضبهل تغییشات سضذی ّوچَى ثلَؽ ٍ تغییشات ضٌبختی ٍ اجتوبػی هی ثبضٌذ . 

 چِ ػَاهل هحیغی هیتَاًذ جَاًبى سا دچبس چبلص ٍ هطکل کٌذ ؟  (3

 الف(  تفبٍتی هیبى دیذگبُ ّبی ٍالذیي ٍ ًَ جَاًبى                   ة( اختالف ٍ کطوکص ثیي ٍالذیي 

 پش خغش د( فطبس خبًَادُ ثش ًَجَاى ثشای پیطشفت دس اهش تحصیل                 د( فطبس دٍستبى ثشای اًجبم سفتبس ّبی 

 ثشخی اص هطکالت دٍسُ ًَجَاًی کِ ثِ دلیل ًذاضتي هْبست ّبی هقبثلِ ای دس ًَجَاًبى ثشٍص هیکٌذ سا ثیبى کٌیذ ؟  (4

ػذم پبیجٌذی ثِ قَاًیي ٍ هقشسات  –ػذم ثشقشاسی استجبط صحیح ثب ّوسبالى ٍ ثضسگسبالى –ضؼف اػتوبد ثِ ًفس –هٌضٍی ثَدى  –افت تحصیلی 

 جبهؼِ 

 ثِ چِ هؼٌبست ؟ کلوِ اػتیبد  (5

 ػبدت کشدى ٍ خَ کشدى ٍ خَد سا ٍقت ػبدتی ًکَّیذُ کشدى 

 هؼتبد ثِ چِ فشدی هی گَیٌذ ؟  (6

 کسی کِ ثش احش هصشف هکشس ٍ هذاٍم هَاد هخذس یب داسٍ ثِ آى ٍاثستِ ضذُ ثبضذ .

 اػتیبد ثبػج چِ ّضیٌِ ّبیی دس یک جبهؼِ هیطَد؟  (7

 بػی گضافی ّوچَى فقش  ٍ جٌبیت ٍ هطکالت اجتوبػی ٍ ثْذاضتی سا ثش جبهؼِ هیطَد .ثبػت ّضیٌِ ّبی اقتصبدی  ٍ ػبعفی ٍ اجتو

 چشا پیطگیشی اص اػتیبد ثش دسهبى آى اٍلَیت داسد ؟  (8

 استسهبى صیشا دسهبى اػتیبد ثِ هَاد هخذس ثِ دلیل پیچیذگی اثؼبد آى آسبى ًیست  ٍلی پیطگیشی اص اػتیبد ثِ هشاتت هَحش تش ٍ کن ّضیٌِ تش  اص د

 هٌظَس اص اختالالت هصشف هَاد چیست ؟ ػَاسض آى سا ثٌَیسیذ ؟  (9

 آسیت ّبی جذی جسوی ٍ سٍاًی سا دس پی داسد ٍ هیتَاًذ هٌجش ثِ اػتیبد ضَد  –هصشف یک داسٍ ثشای ّذفی کِ داسٍ ثشای آى سبختِ ًطذُ است 

 هٌظَس اص اػتیبد چیست ؟  (:

 جسوی ٍ سٍاًی فشد هصشف کٌٌذُ داضتِ ٍ ثبػج ٍاثستگی ثِ آى هَاد هیطَد .هصشف هکشس هَادی کِ احشات ًبهغلَثی ثش سالهتی 

 هٌظَس اص ٍاثستگی ثِ یک هبدُ چیست ؟  (21

 توبیل ضذیذ فشد هؼتبد ثشای اداهِ هصشف یک هبدُ ػلیشغن آگبّی اص احشات هضش آى 

 دٍ جٌجِ ٍاثستگی ثِ هَاد سا ًبم ثشیذ ؟  (22

 ٍاثستگی سٍاًی  –ٍاثستگی جسوی 

 



 

 

 

 ٍاثستگی جسوی ثِ هَاد سا تؼشیف کٌیذ ؟  (23

 ٍضؼیتی است کِ دس آى ثذى یک فشد ًسجت ثِ هَاد هخذس هقبٍهت ًطبى هیذّذ ٍ فشد ثشای دستیبثی ثِ آحبس هغلَة ٍ دلخَاّی کِ اص هصشف هَاد

 اًتظبس داضتِ هججَس هیطَد ّش ثبس ثیطتش اص هشتجِ ّبی قجلی هَاد هصشف کٌذ .

 ًی ثِ هَاد چیست ؟ هٌظَس اص ٍاثستگی سٍا (24

 هیل ضذیذ دسًٍی ثِ اداهِ هصشف هَاد است 

 فشدی کِ ٍاثستگی سٍاًی ضذیذی ثِ هصشف هَاد پیذا کشدُ اگش هصشف هَاد سا ثشای هذت کَتبّی تشک کٌذ چِ ػالئوی دس اٍ ایجبد هیطَد ؟ (25

 د دچبس ٍسَسِ ضذیذ ثشای هصشف هجذد هیطَد  ٍلی ثب ًطبًِ ّبی سٌذسم تشک هَاجِ ًویطَ

 دس هشاحل اػتیبد هشحلِ خفیف قجل اص ٍاثستگی چِ ًبم داسد ؟ (26

 اختالل هصشف هَاد 

 ثِ چِ دالیلی پیطگیشی اص اختالل هصشف هَاد داسای اّویت صیبدی است ؟  (27

 الف( دس صَست اداهِ ثبػج ٍاثستگی هیطَد .             

 د . ة( اختالل هصشف ًیض احشات هضش ٍ هخشة خَد سا ثش جسن ٍ سٍاى داس

 د( اختالل هصشف هیتَاًذ ثب خغشات ٍ حَادث ًبگَاس هخل حبدحِ ساًذگی ّوشاُ ضَد . 

 ثشخی اص ًطبًِ ّبی ٍاثستگی ثِ هَاد هخذس سا ثیبى کٌیذ ؟ (28

 الف( اختالل ػولکشد دس تحصیل ٍ کبس ثِ دلیل هصشف هَاد هخذس                 ة( اداهِ دادى ثِ هصشف هَاد ثب ٍجَد هطکالت ًبضی 

 د( صشف صهبى صیبد ثشای تْیِ ٍ هصشف هَاد هخذس                              د( پذیذاس ضذى ًطبًِ ّبی سٌذسم تشک 

 ًطبًِ ّبی سٌذسم تشک دس یک فشد هؼتبد کذاهٌذ ؟  (29

 آثشیضش ثیٌی ٍچطن -اسْبل–دسدّبی دست ٍ پب -لشص-خویبصُ ّبی هکشس

 چٌذ ًَع هَاد هخذس عجیؼی ٍ صٌؼتی دس جْبى ضٌبختِ ضذُ است ؟  (:2

 ًَع هبدُ صٌؼتی  2611ًَع هبدُ عجیؼی ٍ  23

 هَاد هخذس ثش اسبس تبحیش آًْب ثش سٍی ػولکشد ّبی دستگبُ ػصجی ٍ ثذى فشد ثِ چِ گشٍُ ّبیی تقسین هیکٌٌذ ؟  (31

 هخذس ّب–تَّن صا  –هحشک ّب 

 هحشک ّب چِ تبحیشاتی ثش ثذى فشد هصشف کٌٌذُ داسًذ ؟  (32

ًذ دس ایي هَاد ثب تبحیش ثش سیستن ػصجی ٍ سبیش دستگبُ ّبی ثذى فؼبلیت ّبی فکشی ٍ ثذًی هصشف کٌٌذُ سا ثیطتش کشد ٍ ثبػج ّیجبى دس اٍ هی ضَ

 ی خَد سا ثِ افسشدگی ٍ جستجَ ثشای هَاد ثیطتش هیذّذ ًتیجِ حبلت سشخَضی ٍ ًطبط هَقت دس فشد ایجبد هیکٌٌذ ٍلی ایي احسبس ثِ سشػت جب



 

 

 ثؼضی اص اًَاع هْن هحشکْبی عجیؼی ٍ هصٌَػی سا ًبم ثجشیذ ؟  (33

 هحشک ّبی هصٌَػی هخل آهفتبهیي ّب ٍ اکستبصی ّب ٍ سیتبلیي ٍ تشاهبدٍل  –هحشک ّبی عجیؼی هخل کَکبئیي ٍ کبفئیي ٍ کشاک 

 هصشف کٌٌذُ داسد ؟ هَاد تَّن صا چِ تبحیشاتی ثش ثذى فشد  (34

 ایي هَاد ثبػج تَّن ّبی حسی ٍ ثصشی هیطًَذ ٍ فشد هوکي است صذاّبیی سا ثطٌَد ٍ یب چیض ّبیی سا ثجیٌذ کِ ٍجَد خبسجی ًذاسًذ .

 ثؼضی اص اًَاع هَاد تَّن صای عجیؼی ٍ هصٌَػی سا ًبم ثجشیذ ؟  (35

 ل ال. اس. دیهصٌَػی هخ–عجیؼی هخل فشآٍسدُ ّبی گیبُ ضبّذاًِ ٍ حطیص ٍ گشاس 

 هخذس ّب چِ تبحیشی ثش ثذى فشد هصشف کٌٌذُ داسًذ ؟  (36

ایي هَاد خبصیت هٌگی ٍ ثی حسی ٍ ثی دسدی ٍ تخذیش کٌٌذگی داسًذ ٍ هصشف آى ّب فؼبلت ّبی دستگبُ ػصجی سا کٌذ کشدُ ٍ دس ًتیجِ فؼبلیت 

 فکشی ٍ ثذًی اٍ سا سست هیکٌذ . 

 سا ًبم ثجشیذ ؟ثؼضی اص اًَاع هخذس ّبی عجیؼی ٍ هصٌَػی  (37

 هصٌَػی هخل ّشٍئیي ٍ هتبدٍى ٍ اًَاع قشظ ّبی هسکي کذئیٌِ ٍ آساهجخص –عجیؼی هخل تشیبک ٍ ضیشُ تشیبک 

 هسیش اػتیبد چگًَِ آغبص هیطَد ؟  (38

 ثب اهتحبى کشدى یک هبدُ هخذس 

 ثؼضی اص دالیل ػوذُ پشّیضاص هصشف هَاد هخذس دس ًَجَاًبى سا ثیبى کٌیذ ؟  (39

 پشداختي ثِ تفشیحبت سبلن  –ٍسصش  –پبیجٌذی ثِ رّت ٍ هؼٌَیت –کست ٍ کبس سبلن  –اضتغبل ثِ تحصیل ػلن  –ایوبى ثِ خذا 

 ثشخی اص دالیل گشایص ًَجَاًبى ثِ هصشف هَاد هخذس سا ثیبى کٌیذ ؟  (:3

م پبیجٌذی ثِ هزّت ٍ ػذ –افسشدگی  –فقذاى ػضت ًفس –هصشف هَاد دس ثیي دٍستبى –هشاقجت ّبی سفتبسی ٍالذیي  –سبثقِ خبًَادگی 

 دٍستبى ًبثبة –تشک تحصیل –ًذاضتي کست ٍ کبس سبلن ٍ یب ثیکبس ثَدى  –هؼٌَیت 

 یکی اص هْن تشیي ػَاهل هَحش دس ضشٍع هصشف هَاد دس ًَجَاًبى چیست ؟  (41

 اصشاس دٍستبى ٍ ّوسبالى 

 چشا افشاد هؼتبد سؼی هیکٌٌذ دٍستبى خَد سا ٍاداس ثِ ّوشاّی ثب خَد کٌٌذ ؟ (42

 ی تَجیِ سفتبس غلظ خَد ثشا

 فشد سبلن ثِ چِ دالیلی هوکي است ثِ خَاستِ ّبی دٍستبى ًبثبة خَد پبسخ هخجت ثذّذ ؟  (43

 الف( ثشای ایٌکِ اص جوغ دٍستبى عشد ًطَد                       ة( ًذاضتي هْبست ّبی هقبٍهتی هخل هْبست ًِ گفتي 

 د( ػذم اػتوبد ثِ ًفس کبفی

 گیشی اص هْبست ّبی هقبٍهتی چِ ًبم داسد ؟ یکی اص ساُ ّبی ثْشُ (44



 

 

 هْبست ًِ گفتي 

 

 

ثشخی اص دستَس الؼول ّبی الصم ثشای کست هْبست ّبی هقبٍهتی دس ًَجَاًبى ثشای پیطگیشی اص هصشف هَاد هخذس دس ثشاثش دسخَاست  (45

 دٍستبى ًبثبة سا ثیبى کٌیذ ؟ 

 ثشای ًِ گفتٌتبى دلیل ثیبٍسیذ                   د( اص تکٌیک ضجظ صذا استفبدُ کٌیذ الف( ثب اػتوبد ثِ ًفس ًِ ثگَییذ                   ة( 

 د( پیبم ّبی غیش کالهی خَد سا ثب پیبم ّبی کالهی تبى سبصگبس کٌیذ                  ث( ثب هؼتبداى سفت ٍ آهذ ًکٌیذ    

 ت( اص حضَس دس هکبى ّبیی کِ احتوبل هیذّیذ دس آًجب ثشای هصشف سیگبس ٍ سبیش هَاد تحت فطبس قشاس گیشیذ خَدداسی کٌیذ 

 ش( دس ثشاثش اًجبم سفتبس ّبی غیش قبًًَی اص خَدتبى هقبٍهت ًطبى دّیذ        

 س( دیگشاى سا ثِ اًجبم سفتبس ّبی سبلن تطَیق کٌیذ 

 دس صهیٌِ پیطگیشی اص سفتبس ّبی پش خغش صشف دخبًیبت ٍ هَاد هخذس سا ثیبى کٌیذ ؟ تَصیِ ّبی خَد هشاقجتی  (46

هقبٍم ثَدى دس ضشایظ ٍ هحیظ  –خَد کٌتشلی  –داضتي دٍستبى سبلن  –هْبست ّبی هقبٍهتی  –احتشام ثِ اسصش ّب ٍ قَاًیي  –احتشام ثِ خَد 

داضتي الگَی –سٍاثظ خبًَادگی هغلَة  –ٍ ثشًبهِ ای ثشای سسیذى ثِ ّذف داضتي ّذف –ثشخَسداسی اص هْبست ّبی اجتوبػی –ّبی ًبسبلن 

 حضَس دس فؼبلیت ّبی ٍسصضی ٍ کالسی  –هْبست ّبی کٌتشل خطن  –هْبست ّبی هذیشیت استشس –سبلن 

 احتشام ثِ خَد چگًَِ هیتَاًذ اص اػتیبد پیطگیشی کٌذ ؟  (47

 ٍ ثِ سوت هَاد ًویشٍدفشدی ثِ خَد احتشام هی گزاسد هشاقت سالهتی خَد ثَدُ 

 ثشخَسداسی اص هْبست ّبی اجتوبػی دس ًَجَاًبى چگًَِ ثبػج پیطگیشی اص اػتیبد دس ًَجَاًبى هیطَد ؟  (48

 داضتي هْبست ّبی اجتوبػی ثِ ًَجَاًبى ٍ جَاًبى کوک هیکٌذ دس دٍست یبثی ٍ حفظ دٍستبى خَد ػولکشد هغلَة تشی داضتِ ثبضٌذ 

 ثبػج پیطگیشی اص اػتیبد دس ًَجَاًبى هیطَد ؟ سٍاثظ خبًَادگی هغلَة چگًَِ  (49

ویکٌذ هَجت تطَیق ًَجَاًبى ثِ سفتبس ّبی سبلن ٍ هؼقَل ضذُ ٍ ثِ حفظ احتشام ٍ اػتوبد خبًَادُ کوک هیکٌذ فشدی کِ خبًَادُ اش اص اٍ حوبیت ً

 هوکي است ثِ سوت اػتیبد ثشٍد 

 ج پیطگیشی اص اػتیبد دس جَاًبى ضَد ؟ حضَس دس فؼبلیت ّبی ٍسصضی یب کالسی چگًَِ هی تَاًذ ثبػ (:4

ّشگض ایي فؼبلیت ّب غبلجب صهبى ثش ّستٌذ ٍ ٍقت کوتشی ثشای جَاًبى ثبقی هی گزاسًذ ّوچٌیي افشادی کِ اص ایي قجیل فؼبلیت ّب لزت هی ثشًذ  

 ثِ ست هصشف هَاد ًوی سًٍذ 

 

 

 



 

 

 


