
 

 

 2سالمت و بهداشت درس 

 هٌظَر اس سجک سًذگی سبلن چیست ؟  (1

 هجوَعِ ای اس اًتخبة ّبی سبلن افزاد است کِ هتٌبست ثب هَقعیت ّبی سًذگی صَرت هیگیزد 

 اًتخبة ّبی افزاد در سجک سدگی تحت تبثیز چِ عَاهلی قزار هیگیزًذ ؟ (2

ی ٍ ًگزش ّب ٍ ارسش ّب ٍ ثبٍر ّبی فزدی ٍ جوعی ٍ اداة ٍ رسَم  ٍ الگَ ّبی هصزف ٍ فزٌّگ  ٍ ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّب ٍ ًحَُ استفبدُ اس فٌبٍر

 ثزٍت ٍ هقبثلِ ثب خطزات تْذیذ کٌٌذُ سالهت ٍ ًحَُ رفتبر ثب خَد ٍ دیگزاى  ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب هسبئل ٍ هطکالت 

 الهت کذام یک ثیطتزیي سْن را دارد ؟ در ثیي عَاهل هَثز ثز  س (3

 درصذ 55سجک سًذگی ثب سْن حذٍد 

 پٌج ثیوبری کِ ثز اسبس گشارش سبسهبى جْبًی ثْذاضت هْن تزیي ثیوبری ّبیی ّستٌذ کِ ثب سجک سًذگی ارتجبط هستقین دارًذ کذاهٌذ ؟  (4

 پَکی استخَاى  –سزطبى  –دیبثت –سکتِ قلجی  –چبقی 

 تفبٍت ّبیی ثب حبل حبضز داضتِ است ؟ سجک سًذگی در قذین چِ  (5

اثگَضت را  در قذین خبًِ ّبی یک طجقِ ثب حیبط ٍ ثبغچِ  در دٍر ّن ًطیٌی ّبی ّز ضت ثشرگتز ّب ٍ کَچکتزّب کٌبر ّن هیٌطستٌذ  ٍ غذای سبدُ ای هثل

َّ ثِ پب هی کزدًذ ٍ سًذگی ّب سبدُ ٍ خبلی اس تجوالت ثَد اهب اهزٍسُ هیخَردًذ ٍ یب ثب یکذیگز سخي هیگفتٌذ ثچِ ّب ثب ثبسی ّبی دستِ جوعی در حیبط یب هحلِ ّیب

 ّوِ ایي هسبئل تغییز کزدُ اًذ 

 چِ چیشی ثبعث ضذُ هیشاى تحزک در افزاد اهزٍسی کبّص یبثذ ؟  (6

 عبدت کزدى ثِ استفبدُ اس ٍسبیل ثزقی هثل جبرٍ ثزقی ٍ لجبسطَیی ٍ ظزفطَیی 

 خَد هزاقجتی را تعزیف کٌیذ ؟  (7

 ی فعبلیت ّبیی کِ تَسط ّز فزد یب خبًَادُ اٍ ثزای حفظ ٍ ارتقبی سالهت آى فزد اًجبم هیطَدیعٌ

 خَد هزاقجتی گبم اٍل سالهت چِ ًبم دارد ؟        (8

 درصذ 85تب    65چٌذ درصذ رفتبر ّبیی کِ هٌجز ثِ سالهت هیطًَذ هحصَل خَد هزاقجتی اًذ ؟  (9

 اًَاع خَد هزاقجتی را ًبم ثجزیذ ؟  (15

 هعٌَی  –اجتوبعی  –عبطفی –رٍاًی  –جسوی 

 در ًَضتي ثزًبهِ خَد هزاقجتی ثِ چِ هَاردی ثبیذ تَجِ کٌین ؟ (11

هبسات صزیح ٍ آضکبر ثزی ضکست –پیوبى ثجٌذین –فعبلیت خَد را ثجت کٌین –سهبى فعبلیت ّبی خَد را هطخص کٌین  –ّذف خَد را تعییي کٌین 

 –ّز گش هبیَس ًطَین -ًوَدار تحقق اّذاف خَد را رسن کٌین–اس یبد اٍر ّب استفبدُ کٌین  –کَچکتز ثزدارین ثزای ضزٍع گبم ّبی –فعبلیتوبى تعییي کٌین 

 هَفقیت ّبی خَد را هذًظز داضتِ ثبضین



 

 

 در ًظز گزفتي هَفقیت ّب در ثزًبهِ خَد هزاقجتی چِ فبیذُ ای دارد ؟  (12

 ثبعث افشایص اعتوبد ثِ ًفس هیطَد .


