
 

 

  3سالهت ٍ ثْذاضت دسس 

 تغزیِ سبلن ثِ چِ هٌظَس ّبیی دس ثذى الصم است ؟  (1

 تشهین ٍ ثبصسبصی ثبفت ّب  –سضذ ٍ ًوَ ثذى  –تبهیي اًشطی هَسد ًیبص ثذى ثشای اًجبم فؼبلیت ّبی سٍصاًِ 

 پیطگیشی اص اثتال ثِ ثسیبسی اص ثیوبسی ّب  –اًجبم ٍاکٌص ّبی حیبتی ثذى 

 ًَع ػبدت ّب ٍ سفتبس ّبی غزایی هشدم سیطِ دس چِ هَاسدی داسًذ ؟ (2

 سیطِ دس فشٌّگ ٍ اداة ٍ سسَم ٍ ػَاهل اجتوبػی ٍ ػَاهل اقتػبدی ٍ دس دستشس ثَدى ٍ رائقِ افشاد ٍ ...... داسد .

 ی هَسد ًیبص ثذى سا ثِ چِ گشٍُ ّبیی تقسین هیکٌٌذ ؟ثِ طَس کلی هَاد غزای (3

 هَاد هؼذًی  –ٍیتبهیي ّب  –پشٍتئیي ّب  –چشثی ّب  –کشثَّیذسات ّب 

 کشثَّیذسات ّب دس ثذى چِ ٍظیفِ ای داسًذ ؟ (4

 کبلشی اًشطی دس ثذى آصاد هی ضَد  4ثشای تَلیذ اًشطی هی سَصًذ ٍ ثِ اصای هػشف ّش یک گشم اص آى ّب 

 فی دس ثذى ثِ چِ غَست ّبیی رخیشُ هیطَد ؟قٌذ اضب (5

 ثِ غَست چشثی دس ثبفت ّبی چشثی  –ثِ غَست گلیکَطى دس کجذ ٍ هبّیچِ ّب 

 کشثَّیذسات ّب اص ًظش غزایی ثِ دٍ گشٍُ تقسین هی ضًَذ آى ّب سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّیذ ؟ (6

 سشیغ است هثل قٌذ هیَُ ّب ) فشٍکتَص ( ٍ قٌذ ضکش هػشفی )سبکبسص( سبدُ : قٌذ ّبی کَچکی ّستٌذ ٍ گَاسش آى ّب آسبى ثَدُ ٍ جزة آى ّب 

 پیچیذُ : قٌذ ّبی دسضتی ّستٌذ ٍ اص گَاسش آى ّب قٌذ ّبی سبدُ دس ثذى ایجبد هیطَد هثل ًطبستِ ٍ فیجش ٍ گلیکَطى 

 چشثی ّب دس ثذى چِ ٍظبیفی داسًذ ؟ (7

 –رخیشُ ٍ هػشف ٍیتبهیي ّبی هحلَل دس چشثی  -رخیشُ سبصی اًشطی  –حفظ گشهبی ثذى  –کبلشی اًشطی آصاد هیطَد (  9تَلیذ اًشطی ) اص سَختي ّش یک گشم چشثی 

 دس غطبی سلَل ّب ثِ کبس سفتِ اًذ –سبخت سلَل ّبی هغضی ٍ ػػجی 

 هیطًَذ تَضیح دّیذ ؟چشثی ّبی هػشفی هب اص ًظش غزایی ثِ چِ گشٍُ ّبیی تقسین  (8

دسجِ(  جبهذًذ کلستشٍل صیبد داسًذ ٍ افضایص آًْب دس ثذى ثبػث  25اضجبع ضذُ : دس هحػَالت لجٌی ٍ گَضت ٍ سٍغي ّبی حیَاًی  ٍ هشؽ یبفت هیطًَذ ٍ دس دهبی اتبق) 

 ػشٍقی هیطَد  –سسَة کلستشٍل دس سگ ّب ٍ ایجبد ثیوبسی ّبی قلجی 

 ػَالت گیبّی ٍ هبّی ٍجَد داسًذ ٍ کلستشٍل کوی داسًذ ٍ سَخت ٍسبص آى ّب دس ثذى ساحت تش است دس دهبی اتبق ثِ حبلت هبیغ ّستٌذ .اضجبع ًطذُ : هؼوَال دس هح

 پشٍتئیي ّب اص ًظش غزایی چِ ًقطی دس ثذى داسًذ ؟  (9

 ایي هَاد ثشای سضذ ٍ ًوَ ثذى ٍ تشهین ٍ حفظ ثبفت ّبی ػضالًی دس ثذى الصم اًذ 

 پشٍتئیي ّب چِ ًبم داسد  ٍ چٌذ ًَػٌذ ؟ٍاحذ سبصًذُ  (11

 ًَع  21آهیٌَ اسیذ ّب 

 آهیٌَ اسیذ ّب اص ًظش تغزیِ ای ثِ چِ گشٍُ ّبیی تقسین هیطًَذ ؟ تَضیح دّیذ ؟  (11

 ًَع اهیٌَ اسیذ کِ ثذى قبدس ثِ سبختي آى ّب ًیست  9ضشٍسی : 

 ٍجَد اى ّب دس غزا ضشٍسی ًیست ًَع اهیٌَ اسیذ  کِ ثذى هیتَاًذ آى ّب سا ثسبصد ٍ  11غیش ضشٍسی : 



 

 

 

 پشٍتئیي ّب اص ًظش داضتي یب ًذاضتي آهیٌَاسیذ ّبی ضشٍسی ثِ چِ گشٍُ ّبیی تقسین هیطًَذ ؟ (12

 سَیب–ضیش  -هشؽ –هبّی –گَضت  -کبهل : پشٍتئیي ّبیی کِ توبم اًَاع آهیٌَاسیذ ّبی ضشٍسی سا دس سبختبس خَد داسًذ هثل تخن هشؽ

 خطکجبس  -حجَثبت–هغضّب –الت ًبقع ) ًبکبهل ( : پشٍتئیي ّبیی کِ ّوِ اًَاع آهیٌَاسیذ ّبی ضشٍسی سا دس سبختبس خَد ًذاسًذ ٍ فقط تؼذادی اص آى ّب سا داسًذ  هثل غ

 ٍظیفِ کلی ٍیتبهیي ّب دس ثذى چیست ؟  (13

 ب ٍ چشثی ّب ٍ پشٍتئیي ّب ثشای اًجبم یک سشی فشآیٌذ ّب دس ثذى الصهٌذ اص جولِ هػشف کَثَّیذسات ّ

 ٍیتبهیي ّب ثِ دٍ گشٍُ کلی تقسین هیطًَذ آى ّب سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّیذ ؟  (14

 ّستٌذ ٍ هؼوَال دس کجذ رخیشُ هیطًَذ .  D-E-K-Aهحلَل دس چشثی : ضبهل ٍیتبهیي ّبی  

 ُ ضذى دس ثذى ًیستٌذ. ّستٌذ ٍ ثِ دلیل هحلَل ثَدى دس آة قبثل رخیش B-Cهحلَل دس آة : ضبهل ٍیتبهیي ّبی 

 چشا احتوبل کوجَد ٍیتبهٌی ّبی هحلَل دس آة دس ثذى ثیطتش است ؟ (15

 صیشا ایي ٍیتبهیي ّب قبثل رخیشُ ضذى دس ثذى ًیستٌذ .

 ًقص هَاد هؼذًی دس ثذى چیست ؟  (16

 داسد.ایي هَاد ثشای اًجبم ثؼضی ٍاکٌص ّبی ضیویبیی دس ثذى الصهٌذ ٍ کوجَد ّش کذام ػَاسضی سا ثِ دًجبل 

 هَاد هؼذًی سا ثش اسبس ًیبص ثذى ثِ آى ّب ثِ چِ گشٍ ّبیی تقسین هیکٌٌذ ؟ تَضیح دّیذ ؟  (17

 پش هػشف : ًیبص ثذى ثِ آى ّب صیبد است هثل کلسین ٍ سذین ٍ پتبسین ٍ کلشیذ ٍ فسفبت

 هس ٍ ..... –اّي –کن هػشف :  ًیبص ثذى ثِ آى ّب کوتش است هثل  سٍی 

 سِ هبدُ هؼذًی هْن دس ثذى سا ًبم ثشدُ ٍ ًقص ّش یک سا ثیبى کٌیذ ؟  (18

 آّي : دس سبختبس َّگلَثیي ثِ کبس سفتِ است

 کلسین : ثبػث استحکبم استخَاى ّب ٍ دًذاى ّب هیطَد ٍ ثشای اًقجبؼ هبّیچِ ّب ٍ اًؼقبد خَى الصم است 

 ػبة ٍ هبّیچِ ّب ًیبص است سذین : ثِ حفظ تؼبدل هبیؼبت ثذى کوک هیکٌذ ٍ ثشای کبس اػ

 پش هػشف تشیي هبدُ غزایی دس ثذى کذام است ؟  (19

 دسغذ  61 –آة 

 هْن تشیي ٍظبیف اة دس ثذى سا ثیبى کٌیذ ؟  (21

سا تطکیل  ثخص اغلی پالسوبی خَى –ثشای اًجبم ّوِ ٍاکٌص ّبی آًضیوی دس ثذى الصم است –اًتقبل هَاد غزایی دس ثذى –دفغ هَاد صائذ ثذى –تٌظین  دهبی ثذى 

 هیذّذ .

 آة هَسد ًیبص ثذى اص چِ ساُ ّبیی تبهیي هیطَد ؟  (21

 خَسدى غزا ّب  –ًَضیذى آة ٍ هبیؼبت دس ٌّگبم تطٌگی 

 ًَضیذى آة دس افشاد ثبیذ ثِ چِ اًذاصُ ای ثبضٌذ ؟  (22

 ًطَد ٍ دس ػیي حبل کن سًگ یب صسد سًگ ثبضذثبیذ ثِ اًذاصُ ای ثبضذ کِ فشد احسبس تطٌگی ًکٌذ ٍ حجن ادساس اٍ اص یک ٍ ًین لیتش دس سٍص ثیطتش 



 

 

 هٌظَس اص ّشم غزایی چیست ؟  (23

 اثضاس سبدُ ایست کِ ًیبص هب ثِ گشٍ ّبی غزایی هختلف سا ًطبى هیذّذ ٍ دس اًتخبة ٍ تٌظین الگَی غزایی سبلن ثِ هب کوک هیکٌذ .

 م ثجشیذ ؟ گشٍُ غزایی تقسین ثٌذی هیکٌٌذ اى ّب سا ًب 7ثِ طَس کلی اًَاع غزا ّب دس  (24

 هتفشقِ  –حجَثبت ٍ هغض ّب  –گَضت ٍ تخن هشؽ  –ضیش ٍ لجٌیبت  –هیَُ ّب  –سجضی ّب –ًبى ٍغالت 

 کذام گشٍ ّبی غزایی دس ساس ّشم غزایی ٍ کذاهیک دس قبػذُ ّشم قشاس هیگیشًذ ؟  (25

 شم قشاس داسًذ ٍ هػشف سٍصاًِ آى ّب ثبیذ ثیطتش ضَد ٍ ًبى ٍ غالت دس قبػذُ ّ قٌذ ٍ چشثی دس ساس قشاس داسًذ  ٍ هػشف آى ّب ثبیذ کوتش ثطَد 

 دٍ اغل هْن دس تغزیِ سبلن سا ثیبى کٌیذ ؟  (26

 اغل تؼبدل :  ثِ هؼٌی هػشف هقبدیش کبفی اص هَاد غزایی هَسد ًیبص ثذى 

 اغل تٌَع :  یؼٌی هػشف اًَاع هختلف هَاد غزایی کِ دس ضص گشٍُ اغلی هَاد غزایی قشاس هیگیشًذ

 ًیبص ّبی تغزیِ ای افشاد ثِ چِ هؼٌبست ؟  (27

 هیضاى فؼبلیت ثذًی -اًذاصُ ثذى–جٌس –ثستگی داسد ثِ : سي  -یؼٌی هقذاس هٌبست هَاد غزایی ثشای حفظ سالهت افشاد     

 سیطِ ػبدت ّبی غزایی یک جبهؼِ یب خبًَادُ دس چِ هَاسدی است ؟  (28

 افیبیی ٍ هزّجی ٍ کطبٍسصی ٍ ثبٍس ّب ٍ اسصضْبی افشاد داسد . سیطِ دس ٍضؼیت اجتوبػی ٍ اقتػبدی ٍ فشٌّگی ٍ جغش

 ثشخی اص ػبدت ّبی دسست غزا خَسدى کِ دس اهَصُ ّبی دیٌی ثش آى تبکیذ ضذُ سا ثیبى کٌیذ ؟ (29

 ثشداضتي لقوِ کَچک –خَة جَیذى غزا  –ضستطَی دست ّب قجل اص غشف غزا ٍ ثؼذ آى –خَسدى غزاّبی پبک ٍ حالل 

 ت غزا خَسدى کِ سجت ایجبد ػَاسؼ جسوبًی دس افشاد هیطَد سا ثیبى کٌیذ ؟ ثشخی اص اختالال (31

 غزا ًخَسدى ثِ دلیل تػَس غلط اص چبقی -پشخَسی ػػجی –ثی اضتْبیی ػػجی 

 ػبدت غزایی کن خَسدى گَضت چِ ػَاسضی سا هیتَاًذ دس پی داضتِ ثبضذ ؟  (31

 ٍ سٍی Dٍ یذ ٍ ٍیتبهیي  Aغزی ّب هبًٌذ آّي کلسین  ٍ ٍیتبهیي سَء تغزیِ ًبضی اص کوجَد ثشخی هَاد غزایی اص جولِ سیض ه

 کوجَد سٍی چِ ػَاسضی دس کَدکبى داسد ؟  (32

 کبّص سضذ کَدک  ٍ کَتبّی قذ ٍ تبخیش دس ثلَؽ 

 چِ افشادی هوکي است ًیبص ثِ هکول ّبی تغزیِ اضبفِ داضتِ ثبضٌذ ؟ هثبل ثضًیذ ؟  (33

 افشاد داسی ثیوبسی ّبی خبظ  –افشاد هسي –صًبى ثبسداس 

 هثبل : هػشف ّفتگی قشظ آّي دس دختشاى دثیشستبًی ثشای پیطگیشی اص کوجَد آّي ٍ کن خًَی 

 چشا ثشای استفبدُ اص هکول غزایی تجَیض پضضک الصم است ؟ (34

 چَى هػشف هکول غزایی اضبفی ثشای ثسیبسی اص افشاد هضش است ٍ هٌجش ثِ هسوَهیت هیطَد 

 

 



 

 

 

 

 


