
 

 

 9سالهت ٍ ثْذاضت دسس 

 اصدٍاج ػبهل .......... اًسبى است .     ) تکبهل (  (1

 پیبهجش اکشم )ظ( دسثبسُ اصدٍاج چِ هیفشهبیذ ؟ (2

ّش کس اصدٍاج کٌذ ثِ ٍسیلِ آى ًػف دیٌص سا کبهل کشدُ است . اصدٍاج  –ّیچ ثٌبیی دس اسالم اص اصدٍاج دس ًضد خذا هحجَثتش ًیست 

 سٌت هي است ٍ ّش کس اص سٌت هي سش ثبصصًذ اص هب ًیست .

 ثِ عَس کلی اصدٍاج هَفق هستلضم کست چِ اهبدگی ّبیی دس صٍخیي است ؟   (3

 آهبدگی ّبی خسوی ٍ سٍاًی ٍ اختوبػی 

 اٍلیي ضشط الصم ثشای اصدٍاج چیست ؟ (4

 خٌسی صى ٍ هشد  ثلَؽ

 سي اصدٍاج اهشٍصُ ًسجت ثِ گزضتِ چِ تغییشی کشدُ است ؟  (5

دس گزضتِ سي اصدٍاج ًضدیک ثِ سي ثلَؽ ثَدُ است ٍلی ثِ تذسیح سي اصدٍاج ثبال سفت ٍ اهشٍصُ سي اصدٍاج ًسجت ثِ گزضتِ ثسیبس 

 افضایص یبفتِ است .

  اص ًظش سٍاًطٌبسی اصدٍاج ًیبصهٌذ چِ آهبدگی ّبیی است ؟ (6

 ثلَؽ اختوبػی  –ثلَؽ سٍاًی  –ثلَؽ خسوبًی 

 هٌظَس اص ثلَؽ خسوبًی قجل اص اصدٍاج چیست ؟ هحذٍدُ سٌی آى سا دس صى ٍ هشد هطخع کٌیذ ؟  (7

 سبلگی است . 17تب  15سبلگی ٍ دس پسشاى اص حذٍد  13تب  9تَاًبیی فشد اص ًظش تَلیذ هثل کِ ثشای دختشاى اص حذٍد سي 

 دس ٌّگبم اصدٍاج چیست ؟ هٌظَس اص ثلَؽ سٍاًی  (8

ّوبى سضذ ٍ ضخػیت فشد هیجبضذ ٍ ثِ ایي هؼٌبست کِ فشد ثبیذ اص ًظش ضخػیتی ٍ تَاًوٌذی ٍ پختگی ثِ هشحلِ ای ثشسذ کِ ّن خَد سا ثِ 

 خَثی ثطٌبسذ ٍ ّن ًسجت ثِ فشدی کِ دس ًظش داسد ضٌبخت کبفی ثِ دست آٍسد .

 چیست؟هٌظَس اص ثلَؽ اختوبػی دس ٌّگبم اصدٍاج  (9

 یؼٌی تَاًوٌذی الصم ثشای اداسُ اهَس ّوسش ٍ فشصًذاى 

 تَخِ ثِ ثْذاضت فشدی صٍخیي دس اصدٍاج چِ اّویتی داسد ؟ (11

ثْذاضت فشدی ثِ خػَظ ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى ٍ ثْذاضت پَست ٍ دستگبُ ّبی خٌسی ثشای صٍخیي ثسیبس ضشٍسی است ٍ ثش کیفیت 

َع دّبى هیتَاًذ ثش صًذگی هطتشک آًْب اثش ثگزاسد ٍ یب ثیوبسی ّبی پَستی ٍ هقبسثتی هسشی هیتَاًذ صًذگی آًْب اثش داسد . هثال ثَی ًبهغج

 عشف هقبثل سا ًیض آلَدُ کٌذ .

 آصهبیص ّبی قجل اصدٍاج ثِ چِ هٌظَس ّبیی غَست هیگیشد ؟ (11

 الف( آصهبیص ادساس ثشای تطخیع ػذم اػتیبد صٍخیي



 

 

 ٍ ثیوبسی ّبی هقبسثتی ٍ ثشسسی صٍخیي اص ًظش تبالسوی  PHة( آصهبیص خَى ثشای تطخیع گشٍُ ّبی خًَی ٍ 

 

 تضسیق کذام ٍاکسي قجل اص اصدٍاج ثشای صٍخیي غشٍسی است ؟ (12

 کضاص 

 یطَد ؟ ػالٍُ ثش اصهبیص ّبی اخجبسی قجل اص اصدٍاج صٍخیي آصهبیص ّبی هشثَط ثِ کذام ثیوبسی ّب ثشای صٍخیي تَغیِ ه (13

 ثیوبسی ّبی ػفًَی ثِ خػَظ ّپبتیت ٍ ایذص 

 دس کالسْبی آهَصضی قجل اص اصدٍاج چِ آهَصضْبیی اسائِ هیطَد ؟  (14

اهَصش ّبیی دسثبسُ هجبًی اصدٍاج اص دیذگبُ اسالم ٍ سٍاثظ ػبعفی ٍ اختوبػی اصدٍاج ٍ ًیض هغبلجی دسثبسُ آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی دستگبُ 

 ثِ صثبى سبدُ اسائِ هیطَد .تٌبسلی ٍ سٍاثظ صًبضَیی 

 چٌذ ًَع ثیوبسی دس اًسبى اص عشیق ٍساثت هیتَاًذ هٌتقل ضَد ؟  (15

 ّضاس ًَع  21حذٍد 

 چشا احتوبل ثشٍص ثیوبسیْبی ٍساثتی دس اصدٍاج ّبی فبهیلی ثیطتش هیطَد ؟ (16

 ت ثسیبسافضایص هی یبثذ .صیشا احتوبل خفت ضذى طى ّبی ًْفتِ هشثَط ثِ ثیوبسی ّبیی کِ دس فبهیل صٍخیي خَد داضتِ اس

 ثیوبسی تبالسوی دس فشصًذاى دس چِ ٍالذیٌی ثشٍص هیکٌذ ؟  (17

 ٍالذیٌی کِ ّشدٍ داسای طى ًْفتِ ثیوبسی تبالسوی ّستٌذ ٍ دس ظبّش سبلن ّستٌذ .

 احتوبل ثشٍص ثیوبسی تبالسوی دس فشصًذاى صٍخیٌی کِ ّش دٍ داسای طى ًْفتِ ایي ثیوبسی ّستٌذ چقذس است ؟  (18

 غذ دس 25

 هطبٍسُ طًتیک قجل اص اصدٍاج چِ اّویتی داسد ؟ (19

ثِ صٍخیي کوک هیکٌذ کِ احتوبل ثشٍص ثیوبسی ّبی طًتیکی کِ دس فبهیل ّش یک اص آًْب ٍخَد داسد دس فشصًذاى آًْب هطخع ضَد ٍ اص ثشٍص 

 ثسیبسی اص ًقبیع ٍ ثیوبسی ّبی هبدسصادی خلَگیشی ضَد .

 د ًغقِ حضشت صّشا )س( چِ اػوبلی سا اًدبم دادًذ ؟حضشت پیبهجش اکشم )ظ( پیص اص اًؼقب (21

 سٍص ػجبدت ٍ سٍصُ داسی اختیبس ًوَدًذ  41

 دس دٍساى ثبسداسی چِ تَغیِ ای اص ًظش هؼٌَی ثشای هبدس ضذُ است ؟ (21

 هشاقجت ّبیی ًظیش اعویٌبى اص حالل ٍ عیت ثَدى غزا ٍ سػبیت ٍاخجبت ٍ سؼی دس هستحجبت ٍ رکش ّبی خبظ ٍ ختن قشآى 

 هْوتشیي ػَاهل هَثش ثش ثبسٍسی صٍخیي سا ًبم ثجشیذ ؟ (22



 

 

سفیذکٌٌذُ -آلَدگیْبی هحیغی-استشس–داسٍّبی هحشک ٍ هکول ّب -ٍسصش-تغزیِ-ثشخَسداسی اص ٍصى هٌبست–هػشف دخبًیبت  -سي

 اثتال ثِ ثیوبسی هضهي–قبػذگی ّبی ًبهٌظن -هطشٍثبت الکلی ٍ داٍّبی سٍاًگشداى–ثیوبسی ّبی هٌتقلِ اص ساُ خٌسی -ّبی حبٍی کلش

 سي هٌبست ثبسداسی دس صًبى چقذس است ؟چشا؟ (23

 سبلگی صیشا ثب ثبال سفتي سي خبًن ضشایظ ثبسداس ضذى دضَاس تش هیطَد . 35تب  18

 

 تَلیذ َّسهَى هشداًِ ثب افضایص سي چِ تغییشی هیکٌذ ؟ (24

 کبّص هی یبثذ .

 تخوک گزاسی دس خبًن ّبی کِ ٍصى خیلی صیبد یب خیلی کن داسًذ چِ تغییشی هیکٌذ ؟  (25

 تخوک گزاسی ًبهٌظن ثَدُ ٍ هوکي است ػذم تخوک گزاسی سخ دّذ .

 چبقی دس هبدساى چِ ػَاسضی دس ثبسداسی ایدبد هیکٌذ ؟ (26

 فضایص خغش سقظ خٌیي ا–افضایص احتوبل ًبثبسٍسی -ٍصى صیبد ًَصاد-دیبثت ثبسداسی –افضایص فطبس خَى 

 داسٍّبی هحشک ٍ هکول ّب چِ اثشاتی دس ثبسٍسی صًبى ٍ هشداى هیتَاًٌذ داضتِ ثبضٌذ ؟ (27

 سٍی تَلیذ َّسهَى ّبی هشداًِ ٍ صًبًِ تبثیش گزاضتِ ٍ احتوبل ًبثبسٍسی سا افضایص هیذّذ .

 ثؼضی اص ساُ ّبی دستیبثی ثِ آساهص ٍ غلجِ ثش استشس سا ثیبى کٌیذ ؟ (28

 غحجت کشدى ثب دٍستبى –گَش دادى ثِ ًَا ّبی دلٌطیي ٍ هالین  -ػجبدت–قذم صدى  -هغبلؼِ

 ثشخی اص آلَدگی ّبی هحیغی کِ دس ایدبد ًبثبسٍسی دس صًبى ٍ هشداى ًقص داسًذ کذاهٌذ ؟  (29

 دٍد اگضٍص اتَهجیلْب –ثخبسًبضی اص سًگ ّب  –گبصٍئیل –دٍد سیگبس 

 یک ًَع هبدُ ضَیٌذُ کِ د ثبسٍسی اثش هٌفی داسد سا ًبم ثجشیذ ؟  (31

 سفیذ کٌٌذُ ّبی حبٍی کلش

 اثش ثیوبسی ّبی هٌتقلِ اص ساُ خٌسی دس ثبسٍسی سا تَضیح دّیذ ؟  (31

سحن ٍ ایي ثیوبسی ّب هثل سَصاک ٍ سفلیس دس غَست ػذم دسهبى هٌدش ثِ ثیوبسی لتْبثی لگي ٍ ػَاسضی هثل سقظ ٍ حبهلگی خبسج اص 

 اًسذاد لَلِ ّبی سحوی هیطًَذ .

 قبػذگی ًبهٌظن دس صًبى ًطبًِ چیست ؟ (32

 هوکي است ًطبًِ اختالالت تخوک گزاسی ثبضذ . 

 ثؼضی اص ثیوبسی ّبی هضهي کِ سٍی ثبسداسی ٍ یب خٌیي تبثیش هٌفی داسًذ سا ًبم ثجشیذ ؟  (33

 ثیوبسیْبی قلجی –فطبس خَى ثبال –آسن –دیبثت 



 

 

 ّبی ثْذاضتی ثشای ثبسٍسی هشداى سا ثیبى کٌیذ ؟  چٌذ هَسد اص تَغیِ (34

 الف( اص هػشف خَدسشاًِ داسٍ ّبی دس سٌیي ثبسٍسی خَدداسی کٌٌذ 

 ة( پشّیض اص حوبم داؽ ٍ عَالًی هذت  ٍ سًَب یب ٍاى خیلی داؽ 

 ج( پشّیض اص قشاس داد عَالًی لت تبة ٍ سبیش ٍسبیل الکتشًٍیکی ثش سٍی پبییي تٌِ 

 د( پشّیض اص پَضیذى لجبس ّبی تٌگ ٍ چسجبى 

 ٍ( پشّیض اص کبس ًطستِ عَالًی هذت ٍ هوتذ 

 ثشخی اص تَغیِ ّبی ثْذاضتی ثشای ثبسداسی صًبى سا ثیبى کٌیذ ؟  (35

 سبلگی است . 35تب  18الف ( ثْتشیي سي ثشای ثبسداسی دس صًبى 

 اسیذ هػشف کٌٌذ . ة( سِ هبُ قجل اص حبهلگی ثبیذ سٍصاًِ غزای سشضبس  اص فَلیک

 ج( ّوِ خبًن ّب ثبیذ اص ًظش ایوٌی ًسجت ثِ ثیوبسی سشخدِ قجل اص ثبسداسی هغوئي ثبضٌذ .

 د( قجل اص ثبسداسی اص سالهت لثِ ّب ٍ دًذاى اعویٌبى حبغل کٌٌذ .

یَس ( ٍ ًبسسبیی کلیَی ٍ دیبثت ٍ ٍ( تَغیِ هیطَد خبًن ّب دس غَست اثتال ثِ ثیوبسی ّبیی هثل ًبسسبیی دسیچِ قلت ٍ خَدایوٌی ) هثل لَ

 اصد .فطبس خَى ثبال ٍ ثیوبسی ّبی تیشٍئیذ ٍ ثیوبسی ّبی سٍاًی ٍ ثشخی اص کن خًَی ّب ٍ ...... ثبسداسی خَد سا تب صهبى ثْجَد ثِ تبخیش اًذ

 ثشخی اص هٌبثغ غزایی سشضبس اص فَلیک اسیذ سا ًبم ثجشیذ ؟  (36

 ثبدام صهیٌی ٍ لَثیب چیتی ٍ تخوِ آفتبة گشداى ٍ کلن ثشٍکلی 

 ثیوبسی سشخدِ چِ تبثیشاتی دس ٌّگبم ثبسداسی صًبى داسد؟ (37

 ایي ثیوبسی هیتَاًذ ػَاسؼ خغشًبکی ثشای خٌیي ایدبد کٌذ هثل آة هشٍاسدی ٍ ثیوبسی ّبی قلت ٍ ػقت هبًذگی رٌّی 

 

 


