
 

 

 7سالٔت ٚ تٟذاضت درس                          

 

 إٞیت تیٕاری ٞای ٚاٌیز در یه جأؼٝ در چیست ؟  (1

 در ایٗ است وٝ ٔی تٛا٘ٙذ تٝ سزػت در تیٗ افزاد یه جأؼٝ ا٘تطار یاتٙذ ٚ حاِت ٕٞٝ ٌیز یا اپیذٔی پیذا وٙٙذ .

 تیٕاری ٞای ٚاٌیز ایجاد ٔی ضٛ٘ذ ؟ تیص اس ٘یٕی اس تیٕاری ٞای وٛدواٖ ٚ افزاد تشرٌساَ تٛسط وذاْ (2

 اسٟاَ خٛ٘ی ٚ ٚتا ٚ.....,تیٕاری وٝ اس طزیك دستٍاٜ ٌٛارش ٔٙتمُ ٔی ضٛ٘ذ ٔثُ اٍُ٘ ٞای رٚدٜ ای 

 تزای پیطٍیزی اس اتتال تٝ تیٕاری ٞا ٚ اٍُ٘ ٞای رٚدٜ ای رػایت چٝ ٘ىاتی السْ است ؟ (3

 در غیز ایٗ صٛرت اٖ را تجٛضا٘یٓ .اِف ( اس سآِ تٛدٖ آب آضأیذ٘ی اطٕیٙاٖ داضتٝ تاضیٓ 

 ب( اس ٔصزف یخ ٞای آٔادٜ خٛدداری وٙیٓ.

 ج(اس ٔصزف سثشیجات خاْ ٚ ساالد ٞایی وٝ اس ضذػفٛ٘ی تٛدٖ آٟ٘ا اطٕیٙاٖ ٘ذاریٓ خٛدداری وٙیٓ.

 د( ضیز خاْ را لثُ اس ٔصزف تجٛضا٘یٓ

 ٚ(اس ٔصزف غذا ٞای خیاتا٘ی خٛدداری وٙیٓ .

 ٚ صزف غذا دستاٖ خٛد را تا آب ٚ صاتٖٛ تطٛییٓ.ٖ( لثُ اس أادٜ ساسی 

 ٜ(ٔیٜٛ ٞا ظزٚف ٚ سثشیجات را در آب ٞای رٚاٖ ٚ غیز تٟذاضتی ٘طٛییٓ.

 چ(غذا ٞایی ٔصزف وٙیٓ وٝ وأال پختٝ ضذٜ تاضٙذ .

 ٟٕٔتزیٗ تیٕاری ٞایی وٝ اس طزیك دستٍاٜ تٙفس ٔٙتمُ ٔیطٛ٘ذ وذأٙذ ؟ (4

 سزٔا خٛردٌی ٚ آ٘فّٛآ٘شا

 زی اس اتتال تٝ سزٔاخٛردٌی ٚ آ٘فّٛا٘شا چٝ ٘ىاتی را تایذ رػایت وٙیٓ ؟تزای پیطٍی (5

 اِف( دستاٖ خٛد را تٝ طٛر ٔزتة رٚسا٘ٝ چٙذیٗ تار تا آب ٚ صاتٖٛ تطٛییذ .

 ب( اس تٕاس ٔستمیٓ ٚ غیز ٔستمیٓ تا فزد تیٕار پزٞیش وٙیذ.

 دستٕاَ تٕیش تپٛضا٘ذ .ج( فزد تیٕار تایذ در ٍٞٙاْ سزفٝ ٚ ػطسٝ جّٛی دٞاٖ خٛد را تا 

 د( خٛد را در تزاتز ا٘ٛاع ضایغ ایٗ تیٕاری ٞا ٚاوسیٙٝ وٙیٓ.

 چزا أزٚسٜ تیٕاری ٞای ٚاٌیز ٕ٘یتٛا٘ٙذ ٔثُ لذیٓ تا ٔزي ٚ ٔیز سیاد ٕٞزاٜ تاضٙذ ؟ (6

 تٝ دِیُ ٚاوسیٙاسیٖٛ  ٚ رػایت تٟذاضت فزدی ٚ تٟساسی ٔحیط ٚ تٟثٛد ٚضغ تغذیٝ

 ٞای ٚاٌیز وذاْ است ؟ػأُ ایجاد وٙٙذٜ تیٕاری  (7



 

 

 ٔیىزٚب ٞا وٝ ضأُ تاوتزی ٞا ٚ ٚیزٚس ٞا ٚ لارچ ٞا ٞستٙذ .

 

 ضایغ تزیٗ تیٕاری ای وٝ اس طزیك پٛست ٔٙتمُ ٔیطٛد وذاْ است ؟ (8

 پذیىّٛسیس ) ضپص سز ( 

 ضپص در چٝ ٘ٛاحی ای اس تذٖ ٔیشتاٖ س٘ذٌی ٔیىٙذ ٚ چٝ ػالئٕی را ایجاد ٔیىٙذ ؟  (9

لسٕت ٌزدٖ ٚ پطت ٌٛش ٚ ایٗ اٍُ٘ در ٘ٛاحی تخٓ ٌذاری ٔیىٙذ ٚ تاػث خارش ضذیذ پٛست سز در ایٗ ٘ٛاحی ٚ حتی در ٘احیٝ پطت سز ٚ در 

 ایجاد سخٓ در آ٘جا ٔی ضٛد .

 راٜ ٞای ا٘تماَ پذیىّٛسیس را ٘اْ تثزیذ ؟  (11

 ایُ حٕاْ اس طزیك ٚسایُ ضخصی ٔثُ ضا٘ٝ ٚ تٛرس ٚ رٚسزی ٚ والٜ ٚ ِثاس ٚ ٚسایُ خٛاب ٚ ٚسایُ آراضی ٚ ٚس

 ٟٔٓ تزیٗ راٜ پیطٍیزی اس پذیىّٛسیس وذاْ است ؟ (11

 رػایت تٟذاضت فزدی 

 تیٕاری ٞای آٔیشضی اس چٝ راٞی ٔٙتمُ ٔیطٛ٘ذ ٔثاَ تش٘یذ ؟  (12

 اس راٜ تٕاس جٙسی تا فزد تیٕار یا آِٛدٜ  ٚ .........ٔثُ سٛسان ٚ سفّیس 

 ٟٔٓ تزیٗ ػالئٓ تیٕاری ٞای آٔیشضی وذأٙذ ؟  (13

 ایؼات پٛستی در ٘ٛاحی تٙاسّیاِف( سخٓ یا ض

 ب( تزضح غیز طثیؼی اس ٔجاری تٙاسّی 

 ج( غذد ٔتٛرْ در ٘احیٝ تٙاسّی ٚ درد ٘ٛاحی پاییٗ ضىٓ

 د(ػفٛ٘ت ٞای غیز ٔؼَٕٛ

 ػأُ تیٕاری پذیىّٛسیس چٝ ٘اْ دارد ٚ اس چٝ راٞی ٔٙتمُ ٔیطٛد ؟ (14

 اٖ ا٘تماَ ٔی یاتذ .٘ٛػی اٍُ٘ ریش پٛستی تٝ ٘اْ ضپص وٝ اس طزیك پٛست ٚ ٔٛ تٝ دیٍز

 ػٛارض ٟٔٓ تیٕاری ٞای أیشضی وذأٙذ ؟ (15

 اِف( ػمیٕی ٚ ٘اسایی

 ب(سایٕاٖ سٚدرس

 ج( ٔزدٜ سایی 

 ٟٔٓ تزیٗ راٜ ٞای پیطٍیزی اس تیٕاری ٞای آٔیشضی وذأٙذ ؟ (16

 پزٞیش اس تی تٙذ ٚ تاری جٙسی ٚ پایثٙذی تٝ اصَٛ خا٘ٛادٌی ٚ اخاللی



 

 

 خٖٛ ٚ تزضحات تذٖ ٔٙتمُ ٔیطٛد وذأٙذ ؟ ٟٔٓ تزیٗ تیٕاری ٞایی وٝ اس طزیك (17

 ٞپاتیت ٚ ایذس

 

 ٞپاتیت چیست ٚ چٝ ػٛارضی را در پی دارد ؟ (18

سیزٚس وثذی ٘ٛػی تیٕاری ٚیزٚسی است وٝ تاػث اِتٟاب وثذ ٚ آسیة تٝ اٖ ٔیطٛد ٚ ػٛارضی ٕٞچٖٛ سردی ٚ ٘ارسایی وثذی ٚ سزطاٖ وثذی ٚ 

 را در پی دارد . 

 تزدٜ ٚ ضایغ تزیٗ آٖ ٞا را ٔطخص وٙیذ ؟ ا٘ٛاع ٞپاتیت ٞا را ٘اْ  (19

 است . Bٚ ضایغ تزیٗ آٟ٘ا ٞپاتیت   A ,B,C–ٞپاتیت 

 را تیاٖ وٙیذ ؟  Bػالئٓ ٞپاتیت   (21

 پس اس ٚرٚد ٚیزٚس تٝ تذٖ حذٚد سٝ ٔاٜ دٚرٜ ٟ٘فتٍی دارد وٝ ػالٔتی ٘ذارد سپس ػالئٓ تیٕاری تٝ صٛرت سزٔا خٛردٌی ضزٚع ٔیطٛد  وٝ ضأُ

 ٚ تی اضتٟایی ٚ تة ٚ درد ػضالت ٚ اِتٟاب ٔفاصُ ٚ ػٛارض پٛستی ٔی تاضذ . ضؼف ٚ خستٍی

 ٞپاتیت ٔشٔٗ در صٛرت ػذْ درٔاٖ چٝ ػٛارضی را ایجاد ٔیىٙذ ؟  (21

 ٔطىالت وثذی  ٚ سیزٚس وثذی  ٚ سزطاٖ وثذی ٚ ٘ارسایی وّیٛی 

 چٝ تایذ وزد ؟ Bتزای پیطٍیزی اس ٞپاتیت  (22

 ضه پس اس آِٛدٜ ضذٖ تزای جٌّٛیزی اس ا٘تطار ٚیزٚسا٘جاْ ٚاوسیٙاسیٖٛ ٚ ٔزاجؼٝ تٝ پش

 تزای جٌّٛیزی اس ا٘تماَ آٖ رػایت چٝ ٘ىاتی السْ است ؟ Bدر صٛرت  اتتالی یىی اس افزاد خا٘ٛادٜ ٚ ٘شدیىاٖ تٝ ٞپاتیت  (23

 اِف( آسٔایص خٖٛ ٚ اطٕیٙاٖ اس ػذْ اتتالی تیٕاری

 ب( تشریك ٚاوسٗ 

 زد تیٕارج( ػذْ استفادٜ اس ٚسایُ ٔطتزن تا ف

 د( ػذْ تٕاس تا ٔایؼات ٚ خٖٛ تیٕار

 ػذْ تٕاس تا پٛست تزیذٜ  یا سخٓ ضذٜ تیٕارٚ(

 ٖ( ػذْ استفادٜ اس ٚسایُ تیش ٚ تز٘ذٜ ٔثُ تیغ ٚ ٘اخٗ ٌیز ضخصی 

 ػأُ تیٕاری ایذس چٝ ٘اْ دارد ٚ تٝ وذاْ سِّٟٛای تذٖ حّٕٝ ٔیىٙذ ؟ (24

 وٕه وٙٙذٜ (tػأُ آٖ ٚیزٚس اچ آی ٚی است وٝ تٝ ٌزٚٞی اس ٌّثَٛ ٞای سفیذ  اس ٘ٛع ِٙفٛسیت ٞا حّٕٝ ٔیىٙذ ) حّٕٝ تٝ ِٙفٛسیت 

 ػّت ضؼف ضذیذ سیستٓ دفاػی در تیٕاری ایذس چیست ؟ (25

 واٞص تؼذاد ِٙفٛسیت ٞا ) ٌّثِٟٛای سفیذ ( در خٖٛ تز اثز حّٕٝ ٚیزٚس اچ آی ٚی



 

 

 تٝ چٝ فزدی ٌٛیٙذ ٚ چٝ تفاٚتی تا فزد ٔثتال تا ایذس دارد ؟ فزد اچ ای ٚی ٔثثت (26

اچ آی ٚی ٔثثت تٝ فزدی ٌٛیٙذ وٝ آِٛدٜ تٝ ٚیزٚس اچ آی ٚی ضذٜ است ِٚی ػالئٓ تیٕاری در آٖ ظاٞز ٕ٘یطٛد یا در ٔزحّٝ ٟ٘فتٍی است ِٚی  

 فزد ٔثتال تٝ ایذس ػالئٓ ضذیذ ٘اضی اس ػفٛ٘ت ٞا را ٘طاٖ ٔیذٞذ .

 

 ٛاٖ اس ٚرٚد فزد اچ آی ٚی ٔثثت تٝ ٔزحّٝ ایذس ) ػفٛ٘ی ( جٌّٛیزی وزد ؟چٍٛ٘ٝ ٔیت (27

 تا تطخیص تٝ ٔٛلغ ٔصزف دارٚٞایی وٝ تاػث تمٛیت سیستٓ دفؼای ٚ واٞص تؼذاد ٚیزٚس در تذٖ ٔیطٛد .

 ػالئٓ تیٕاری ایذس را تیاٖ وٙیذ ؟  (28

 ٜ ِٙفی اطزاف ٌزدٖ ٚ تؼزیك ضثا٘ٝ ٚ تؼضی تٛٔٛر ٞای تذخیٓ ا٘ٛاع ػفٛ٘ت ٞا ٔثُ تزفه دٞاٖ ٚ سُ ٚ ػفٛ٘ت ریٝ ٞا  ٚ تة ٚ ٚرْ غذ

 راٜ ٞای ا٘تماَ ٚیزٚس اچ آی ٚی را ٘اْ تثزیذ ؟  (29

 اِف ( تشریك خٖٛ ٚ فزآٚردٜ ٞای خٛ٘ی 

 ب( تٕاس جٙسی ٔحافظت ٘طذٜ تا فزد اِٛدٜ 

 ج ( اس طزیك ٔادر تٝ جٙیٗ در ٔزاحُ تارداری ٚ ضیزدٞی

 ً ٔطتزن د( ا٘تماَ اس طزیك سٛسٖ ٚ سز٘

 ٚ( اس طزیك ٚسایُ ٘ٛن تیش ٚ تز٘ذٜ وٝ تٝ خٖٛ فزد ٔثتال اِٛدٜ ضذٜ است 

 سٝ راٜ پیطٍیزی اس ا٘تماَ اچ ای ٚی را تیاٖ وٙیذ ؟ (31

 اِف( پزٞیش اس رفتار ٞای پزخطز اس جّٕٝ تٕاس جٙسی وٙتزَ ٘طذٜ 

 ب( ػذْ استفادٜ اس سزً٘ ٚ سٛسٖ ٔطتزن 

 ج( افذاْ تزای درٔاٖ افزاد ٔثتال

 لذاْ تزای درٔاٖ افزاد ٔثتال  تٝ اچ ای ٚی چٍٛ٘ٝ تٝ پیطٍیزی اس ایٗ تیٕاری وٕه ٔی وٙذ ؟ا (31

ٔصزف دارٚٞای تاػث ٔیطٛد تؼذاد ٚیزٚس اچ آی ٚی در خٖٛ ٚ تزضحات جٙسی تسیار واٞص یاتذ ٚ أىاٖ ا٘تماَ ٚیزٚس در صٛرت تٕاس 

 اتفالی اس تیٗ تزٚد.

 س٘ذٌی وزدٖ  ٚ تٕاس ٞای ػادی تا فزد ٔثتال ا٘تماَ یاتذ ؟ چزا ٚیزٚس اچ ای ٚی ٕ٘یتٛا٘ذ اس طزیك (32

 سیزا ایٗ ٚیزٚس فمط ٔیتٛا٘ذ در ٌّثَٛ ٞای سفیذ س٘ذٌی وٙذ ٚ ٌّثَٛ ٞای سفیذ ٞٓ فمط در خٖٛ ٚ تزضحات جٙسی فزد آِٛدٜ ٚجٛد دار٘ذ .

 ٚیزٚس اچ ای ٚی اس طزیك وذاْ تٕاس ٞای ػادی ٕ٘یتٛا٘ذ ا٘تماَ یاتذ ؟ (33

 ق ٚ ٞٛا اِف( اضه تشا

 ب( غذا خٛردٖ ٚ استفادٜ ظزٚف غذاخٛری 



 

 

 ج( تٛسط حیٛا٘ات ٚ حطزات یا ٘یص اٟ٘ا 

 د( استفادٜ اس سزٚیس ٞای تٟذاضتی ٔطتزن 

 ٚ( اس رٚاتط اجتٕاػی ػادی

 ٖ( اس واروزدٖ ٚ س٘ذٌی وزدٖ دستٝ جٕؼی ٚ ٔؼاضزت ٞای اجتٕاػی 

 


