
بارم                                                                                       16 –  1صفحه              : سالمت چیست ؟   1درس  ردیف  صفحه 

 www.gaameakhar.com     5/1ترم یک=  

  - سالمت     ............. فرمودند : دو نعمت در نزد مردم مجهول اند : .......... و  پیامبر )ص(  1 1
 امنیت

               (3/98)          غ               ص.       آید می  حساب  به  روح تکامل  براي  الهی  امانت  و   هدیه انسان بدن اسالم   در 2 3
 درست 

 تعریف سالمت از نظر هر کدام از موارد زیر را بنویسید .  3
 شدن عیب  بی         لغت نامه دهخدا :

 یافتن  رهایی            فرهنگ معین : 
 خون و بلغم سودا، صفرا، شامل چهارگانه، مزاج بین تعادل                                         بقراط :  

 .نیست بیماری مقابل نقطه و زند می سر به درستی بدن اعمال آن در  که است حالتی و سرشت  سالمتابن سینا :                            
 بقراط(  از پیروی)تری و خشکی گرمی، شامل، سردی، چهارگانه مزاج میان تعادلدانشمندان طب سنتی :      

 عضو نقص و بیماری نداشتن فقط و نه اجتماعی، و روانی جسمی، رفاه تأمین از برخورداریسازمان بهداشت جهانی :    

4 WHO  بهداشت جهانی  سازمان مخفف چه نامی است ؟ 

 )روان( بیماری دل تن، بیماری از تر سخت و تن بیماری  از نظر حضرت علی )ع( سخت تر از فقر چیست ؟  5

 است .   )روان  سالمت( دل تقوای بدن سالمت از باالتر و بدن سالمت از نظر حضرت علی )ع( باالتر از وسع مالی چیست ؟   6

 معنوی      (6/98)  .است شده غفلت آن .............. جنبۀ از بهداشت جهانی سازمان توسط سالمت تعریف در اسالم،  دیدگاه به توجه با 7 4

 برخوردار  معنوی و اجتماعی  خانوادگی عاطفی،  روانی سالمت جسمی، از فرد آن در که است زندگی از کیفیتی سالمت؟     تعریف جامع سالمت چیست  8

 .است

 هداشت ب    ( 10/97است .  )......................   رعایت مستلزم  سالمت تامین  9 5

 .   سطح سالمت باالبردن و حفظ تأمین، از است  بهداشت عبارتتعریف جامع بهداشت چیست ؟    10

( 98/ 10)    .است  ................ بسیار  پیشگیرانه آموزش هاي  زمان  پیشگیري ،  در 11

 
 کوتاه 

 چرا پیشگیری مقدم بر درمان است ؟  12

 معنوی   –اجتماعی  – روانی  –جسمانی ابعاد سالمت را نام ببرید .         13 8

 سالمت جسمانی          قابل درک ترین بعد سالمت ..................... است . 14

 است .  هم با آنها هماهنگی و بدن مختلف های بخش درست عملکرد بیانگر      تعریف کنید .سالمت جسمانی را  15

 هم با آنها هماهنگی و بدن اعضای و ها سلول مناسب عملکرد       تعریف سالمت جسمانی از نظر زیست شناسی چیست ؟ 16

 اندام منظم، مزاج منظم ، اجابت و راحت  خواب اشتهای کافی، مناسب، وزن طبیعی، و خوب  ظاهرنشانه های سالمت جسمانی را بنویسید .      17

 ...و باالتر سنین در ثابت نسبتا وزن و رشد سنین در مناسب وزن افزایش و خون و فشار نبض بودن طبیعی هماهنگ، بدنی حرکات متناسب،
 عکس و بروز محیطی شرایط با تطابق قدرت داشتن بلکه روانی نیست، بیماری نداشتن معنای به تنها روانی سالمتسالمت روانی را تعریف کنید .      18

 .شود می شامل نیز را زندگی حوادث مشکالت و برابر در فرد از مناسب العمل

( 10/98چه بُعدی از سالمت است ؟ ) داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکالت ، مربوط به  19

روان 
 ی
 ( معنوی  4( اجتماعی            3( روانی               2(جسمانی               1

 سالمت روان          شکل زیر نماد چیست ؟  20
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 خود شناخت و آرامش  هیجان،مدیریت         اصول سالمت روان را نام ببرید . 21

      سالمت روان را بنویسید .نشانه های   22

 مشکالت  با در برخورد مناسب عملکرد داشتن پذیری، انتقاد داشتن روحیه مسائل، با برخورد در صحیح نسبتا   دیگران، قضاوت و خودش با فرد سازگاری 
 سالمت اجتماعی را تعریف کنید .       23 9

 .است تر بزرگ  جامعه از عضوی عنوان به از خود، فرد هر شناخت توانایی همچنین و اجتماعیعملکردهای  و ها مهارت شامل اجتماعی سالمت
 ویژگی افراد سالم از نظر اجتماعی چیست ؟   24

 این .خود هستند صمیمی دوستان با سالم تعامل به قادر برخوردارند و آشنایان و دوستان خانواده، با از ارتباطات وسیعی طیف از اجتماعی نظر از سالم افراد
 عمل مسئوالنه و قابل قبول روشی به دهند، تشکیل سالمی های دوستی پیوندها و کنند، ابراز را خود قلبی مکنونات گوش بدهند، دیگران حرف به توانند می افراد
 .دهد می انجام رضایتمندی و آرامش احساس با را توأم خود اجتماعی های نقش کنند و پیدا خود برای را جایگاه خوبی جامعه در و کنند

 ویژگی افراد سالم از نظر معنوی چیست ؟   25
 نیز را آرامش این دیگران به و آرامش دارند نگرند، می نیز معنوی جهان به مادی از جهان فراتر دارند، زندگی در اساسی اهدافی نظر معنوی از سالم افراد
  های نشانه از معاد و معنویت به اعتقاد و زندگی داشتن در هدف و اخالقیات به  پایبندی جویی، تعهد، کمال امیدواری، خدا، به ایمان از باالیی سطح .کنند می منتقل

 سالمت معنوی است . 
 یاد خدا .   هاست دل بخش  آرامش  ............. تنها  باشید  آگاه  26

 معنوی سالمت اجتماعی  سالمت عاطفی  - روانی سالمت جسمانی  سالمت 27 10

 خدا  ازایمان به باالیی سطح با جامعه  فرد سالم ارتباط دیگران  و با خودش فرد سازگاری طبیعی و خوب ظاهر

 امیدواری  با خانواده فرد سالم ارتباط مسائل  با برخورد صحیح در نسبتا   قضاوت مناسب وزن

 تعهد با مدرسه  فرد سالم ارتباط پذیری  روحیه انتقاد داشتن کافی  اشتهای

 با برخورد مناسب در عملکرد داشتن منظم  و راحت خواب
 مشکالت 

 جویی کمال با محیط  فرد سالم ارتباط

 اخالقیات به پایبندی  دیگران  و با خودش فرد سازگاری منظم مزاج اجابت



 در زندگی داشتن هدف   مناسب  اندام

 خدا  ازایمان به باالیی سطح   هماهنگ  بدنی حرکات
    خون  و فشار نبض بودن طبیعی

    رشد  در سنین وزن مناسب افزایش

    ثابت نسبتا   وزن

 
 

 درمانی   بهداشتی خدمات به دسترسی و محیطی عوامل فردی، و عوامل ژنتیکی زندگی، سبک     عوامل مؤثر بر سالمت را نام ببرید .  28 11

 سبک زندگی  خدمات  به دسترسی و فردی ژنتیکی عوامل  محیطی عوامل 29 
 هوا ،  خاک،  آب،

شرایط   اجتماعی، عوامل اقتصادی
تسهیالت   امکانات ، زندگی ،
  آموزشی،

 وضعیت ها، ارتباطات، آگاهی نحوه
 امنیت  اشتغال، درآمد،

قد،   مثل ژنتیکی خصوصیات تأثیر
  پوست رنگ وزن،
 بیماری به فامیلی ابتالی سابقه

 جنس، سن، همچونفردی  عوامل 
 طبقه اجتماعی شغل،

ازطریق انجام   پیشگیری اقدامات
 اکسیناسیون  
  آشامیدنی سالم تأمین آب
 پذیر مانند آسیب های گروه مراقبت از
 کودکان و مادران

 خدمات سالمت  عادالنه توزیع 

 تفریح  تحرک، معیشت، 
قات او شیوه های گذراندن

 فراغت، 
 الگوی خرید و مصرف ، 

استفاده از محصوالت   
 تکنولوژیک 
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12 

 

 .گیرد می زندگی صورت های موقعیت با متناسب که است افراد سالم های انتخاب از ای مجموعهسبک زندگی سالم را تعریف کنید .      1

 انتخاب ها و رفتار های افراد به چه چیزهایی بستگی دارد ؟   2
 و دانش از استفاده ها، نحوه  مسئولیت و وظایف فرهنگ،  مصرف،  الگوی رسوم،  و  آداب جمعی،  و فردی های  باور و ها ها، ارزش نگرش
 .  زندگی مشکالت و مسائل با برخورد   نحوه و دیگران و با خود رفتار  نحوه  سالمت،  کننده تهدید خطرات با آگاهانه مقابله  ثروت،  فناوری، 

(     10/98)         غ         ص    .  دارند  تري  سالم  رفتارهاي  و  ها انتخاب همیشه باالتر ، آموزش و  درآمد  از  برخوردار  افراد  3
  نادرست

(     10/97ص         غ                )        . دارد  افراد  سالمت  بر را  تأثیر بیشترین  زندگی  سبک سالمت   بر  مؤثر عوامل  بین   در 4
  درست

 .گذارد  می تأثیر زندگی او کیفیت بر فرد در بیماری بروز از پیشگیری بااهمیت سبک زندگی در چیست ؟        5

 را نام ببرید .   دارند مستقیم زندگی ارتباط  سبک  با که  جهان در  مزمن های بیماری ترین  مهم 6

 پوکی استخوان   –سرطان  –دیابت  –سکته قلبی 

  معنوی - اجتماعی  -عاطفی    روانی   -جسمی   انواع خودمراقبتی را نام ببرید .     7 14
                                                   (98/ 6ص               غ               )        .است خویش  سالمت حفظ در اول  گام  ، خودمراقبتی  8 15

 درست 

 خود مراقبتی را تعریف کنید  .     9
 .  بمانند  تندرست همگی تا دهد می انجام خانواده  دیگر اعضای فرزندان و خود،  برای فرد که است دار هدف و آگاهانه اکتسابی،  اعمالی

خود مراقبتی                                                 (10/98وقت گذراندن با خانواده مربوط به کدام یک از انواع خود مراقبتی است ؟  )  10

 اجتماعی

                                            (3/98بزرگ ( برداریم . )   – در برنامه ریزی برای خودمراقبتی  ، ابتدا باید گام های ) کوچک  11 16

 کوچک 
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 نقش تغذیه سالم در زندگی چیست ؟   1 19
 .  بدن حیاتی  فرایندهای و ها  واکنش انجام   -  ها بافت  ترمیم   -نمو  و رشد  - روزمره انجام کارهای برای نیاز مورد انرژی تأمین

 گروه اند . آن ها را نام ببرید .         6مواد مغذی مورد نیاز بدن   2 20

 آب   -   معدنی مواد   - ها ویتامین  -ها   پروتئین  -ها   چربی   -ها   کربوهیدرات 

 نقش کربوهیدرات ها در بدن چیست ؟    3
 .کنند می بازی ها  ماهیچه و عصبی سیستم ، )...و کلیه قلب، ( درونی های اندام عملکرد در نقش مهمی     –تأمین انرژی   

 چربی  -گلیکوژن کربوهیدرات اضافی در بدن به صورت چه موادی ذخیره می شوند ؟       4

   ماهیچه   -کبد ذخیره می شود ؟       گلیکوژن در کدام اندام های بدن   5

 ها  میوه در موجود قندهایمنابع کربوهیدرات ساده را نام ببرید .       6

 زمینی سیب  برنج،  نان،  نشاسته درمنابع کربوهیدرات پیچیده را نام ببرید .      7

 نقش چربی ها در بدن چیست ؟  8
 و مغزی های سلول ساخت    -(    K  ، A  ، D  ،E  چربی) در محلولویتامین های   مصرف و سازی ذخیره     -گرما    حفظ   –تأمین انرژی 

 عصبی  های بافت

 کره  -روغن  شناخته شده ترین منبع چربی کدام اند ؟        9

 مرغ   - گوشت -های حیوانی   روغن   -لبنی   محصوالتمنابع چربی اشباع را نام ببرید .           10

 ماهی   -  زیتون ( روغنگیاهی ) محصوالتمنابع چربی غیر اشباع را نام ببرید .     11



                                                                             ( 10/98چربی های غیر اشباع ، در کدام یک از مواد زیر یافت می شود ؟ )  12

 ماهی
 ( محصوالت لبنی  4( مرغ                  3( گوشت             2( ماهی                1

 عضالنی  بافت هاي حفظ  -  ترمیم  -رشد  نقش پروتئین ها در بدن چیست ؟         13 21

نادرست(       3/98ص           غ        )        می باشد . بدن  در چربی ها  عملکردهاي از عضالنی بافت هاي حفظ و  ترمیم رشد، 14

 
  

                                                هر گرم از کدام یک انرژی بیشتری تولید می کند ؟     )کربوهیدرات ، چربی ، پروتئین(  15
 چربی

                                                                                                          واحد سازنده پروتئین .............. می باشد .  16
 اسید آمینه 

........... نوع اسید آمینه است . بدن نیازمند دریافت   17
 2

0         

 .شود تأمین غذایی مواد  مصرف طریق باید از نیست آنها تولید  به قادر بدن که آمینه اسید   9اسید آمینه ضروری چیست ؟    18

 منظور از پروتئین ناقص چیست ؟ منابع پروتئین ناقص را نام ببرید .     19
    حبوبات ، خشکبار  غالت ،  همچون : گیاهی  منابع .            نیستند ضروری آمینه  اسیدهای تمام واجد

 منظور از پروتئین کامل چیست ؟ منابع پروتئین کامل را نام ببرید .  20
 مرغ  تخم و شیر ماهی،مرغ،  گوشت،     است . ضروری آمینه اسیدهای تمامی بر مشتمل

 نقش ویتامین ها در بدن چیست ؟  21
 و سوخت دیگر عبارت  به و برساند،  به مصرف را ها چربی و ها پروتئین ها، کربوهیدرات کنند می کمک بدن به که  هستند موادی  یا ترکیبات

 .کند ساز

 A – D – K - E ویتامین های محلول در چربی را نام ببرید .         22

 B - Cویتامین های محلول در آب را نام ببرید .            

 محلول در آبکدام ویتامین ها در بدن ذخیره نمی شوند ؟ محلول در آب یا محلول در چربی ؟                                              
 ( 3/98.  ) نمی شود ( در بدن ذخیره B –  Aویتامین )  

 B 

                              ویتامین های محلول در چربی ، معموالً در کجای بدن ذخیره می شوند ؟     

 www.gaameakhar.com کبد

و   حبوبات ها،  سبزی ها،  میوه مواد معدنی را بنویسید .     برخی و ها ویتامین کننده  تأمین  عمده منابع 23
 ها  مغزدانه

 بنویسید . نقش هر یک از مواد معدنی زیر را  24 22
                .است بدن مختلف نقاط به اکسیژن حمل  آن و وظیفه  دارد اساسی نقش خون هموگلوبین ترکیب درآهن :        
  آنها استحکام حفظ و و ها استخوان ها،  دندان ساختکلسیم :      

  بدن در مایعات تعادلسدیم :       

 آب                                                    . غذایی .............. است  ماده ترین  مصرف پر و  انسان نیاز غذایی  ترین  حیاتی 25

تمام   نیاز مورد مغذی مواد انتقال    -   بدن دمای تنظیم   -زائد   مواد  دفع    -است    خون بخش اصلینقش آب در بدن چیست ؟            26
 بدن  های سلول

 ها  میوه و ها سبزی در موجود آب   -  سوپ  -شیر   -آبمیوه   -  آشامیدنی  آبمنابع تأمین آب بدن را نام ببرید .           27

 افراد  سالمت وضعیت   و وزن      بدنی   ،  فعالیت میزان   اقلیمی  ،  شرایطچه عواملی در میزان آب مصرفی افراد مؤثر است ؟       28

   6 - 8        .شود مصرف روز طول در  مایعات ......... لیوان بین  سالمت  حفظ  و روزانه های فعالیت انجام  برای شود توصیه می 29

 هرم غذایی را تعریف کنید .  30 23
 به روزانه سالم غذایی  برنامه تنظیم  انتخاب و در و دهد می نشان را مختلف غذایی های گروه به ما نیاز که است ای ساده بندی  تقسیم غذایی هرم
 .کند می کمک ما

 گروه قرار می گیرند . آن ها را نام ببرید .  6در هرم غذایی انواع غذاها در  31
 غالت  و نان گروه -1
 ها  سبزی گروه -2
 ها  میوه گروه -3
 لبنیات  و شیر گروه -4

 www.gaameakhar.com مرغ تخم و گوشت گروه-5

 مغزها  و حبوبات گروه-6

 کمتر          (6/98هرم غذایی به سمت باال حرکت می کنیم حجم گروه های غذایی ) بیشتر / کمتر ( می شود . )هر چه از پایین  32 24

                                                                  گیرند دو مورد را نام ببرید . قرار می هرم باالی در  که غذایی  مواد  33
 قند و چربی 

 ( 98/ 10در هرم غذایی مقابل عالمت سؤال مربوط به کدام گروه از مواد غذایی می باشد ؟   ) 34
 غالت و نان 

 مغذی  مواد از هریک از کافی  و الزم مقدار دریافتتغذیه صحیح را تعریف کنید .          35 26

 مقدار الزم و کافی هر یک از مواد مغذی برای هر فرد بر چه اساسی متفاوت است ؟   36
 فرد  بیماری و سالمت  و محیطی  شرایط   فعالیت  ،  میزان  جنس ،   سن  ، 



 یک را توضیح دهید . افراد برای برخورداری از تغذیه سالم ، نیازمند رعایت سه اصل می باشند . آن ها را نام ببرید . هر  37
 بدن  سالمت حفظ برای  نیاز مورد مغذی مواد از کافی مقادیر مصرفتعادل: 

     .گیرند می قرار غذایی اصلی گروه شش در که غذایی مواد مختلف انواع مصرف:  تنوع
 باشد .  داشته تناسب او ای تغذیه های نیازمندی با باید کند می نفر مصرف یک که غذایی  نوع و میزانتناسب : 

 ( 10/98چیست ؟   )  سالم تغذیه   در  تنوع  اصل از  منظور  38

 نیازمندی های تغذیه ای را تعریف کنید .  39 27
 است   متفاوت فردی و محیطی جسمی،  شرایط به توجه با  که شود می اطالق سالمت حفظ  برای مغذی مواد به مقدارمناسب

 فرد  بدنی  فعالیت  میزان و وزن جنس،  سن، نیازمندی های تغذیه ای بر چه اساسی تعیین می شود؟    
فعالیت  (       98/ 10)   . می شود  تعیین   فرد................. میزان و   وزن  جنس ، سن ،  اساس بر  فرد هر  تغذیه اي نیازمندي هاي

          بدنی

 مورد(  4آشامیدن که در فرهنگ اسالمی بر آن ها توصیه شده است را بنویسید . )آداب صحیح خوردن و  40 28

 کمبود هر یک از ریز مغذی های زیر منجر به چه عارضه ای می شود ؟   41 30
آهن :              گواتر ید :           استخوان پوکیکلسیم :           آنها بلوغ  در تأخیر و قد  کوتاهی به و  شود می رشد سرعت کاهشروی :  

 خونی  کم

 ید کمبود کدام ریز مغذی موجب گواتر می شود ؟       42
           D          (6 /98 )ید        کلسیم         آهن          ویتامین 

 خاص  های بیماری  دارای افراد   -  تر مسن بالغین    -باردار  زنان      چه افرادی مکمل های تغذیه ای نیاز دارند ؟      43

31-
32 

 منابع هر یک از ریز مغذی های زیر را بنویسید .  44
کلسیم :                   ویتامین آ :                     ویتامین د :                     آهن :                        ید :                   

 روی : 

31 
31 

 روغن کبد ماهی چیست ؟       Dغنی ترین منبع ویتامین  45

 D کدام ویتامین بر اثر تابش مستقیم آفتاب بر پوست ساخته می شود ؟      46

 

بارم ترم                                                                           39 –  33صفحه        : کنترل وزن و تناسب اندام      4درس  سوال صفحه 

 2یک =  

 چاقی را تعریف کنید .  1 34
 .بیندازد خطر به فرد را سالمتی که  طوری به بدن در چربی توده  از اندازه بیش  و غیرطبیعی تجمع

 ( 3/98عروقی را بیشتر افزایش می دهد ؟ ) – کدام یک از الگوهای چاقی در شکل زیر ، خطر ابتال به بیماری های قلبی  2

www.gaameakhar.com   

 مورد(  3الگوی چاقی » سیب « را با الگوی چاقی » گالبی « مقایسه کنید . )  3 
  را  عروقی  قلبی های بیماری به ابتال خطر -تر  شایع مردان بین در - شکم  ناحیه در بیشتر اضافی،  های تمرکز چربیالگوی چاقی » سیب « : 

 دهد .  می افزایش  بیشتر
 تر  شایع زنان بین در -ها  ران و  باسن ناحیه در اضافی، بیشتر : تمرکز چربی الگوی چاقی » گالبی «

 داروها  -  جسمی های بیماری - روانی عامل - محیطی عامل - ژنتیک عاملعوامل چاقی را  نام ببرید .       4

                                                                                                    (3/98کدام مورد از عوامل چاقی محسوب نمی شود ؟    ) 5

 فعالیت بدنی زیاد 
 ( داروها 4( بیماری های جسمی         3عامل ژنتیک        (2( فعالیت بدنی زیاد       1  

 فوق غدد عملکرد )اختالل کوشینگ   -تیروئید  کاری کم   (                    10/98) یک بیماری نام ببرید که منجر به چاقی می شود .   6

 (کلیوي
                                                          اختالل در  عملکرد کدام غده بدن ، منجر به بیماری کوشینگ می شود ؟  7

 کلیوی  فوق

 کورتون    یک دارو نام ببرید که منجر به چاقی می شود . 8

35 

 

 عوارض چاقی را نام ببرید .  9

 چاقی چه تأثیری بر هر یک از موارد زیر دارد ؟  10
 :                     الف( روانی :                       ب( تنفسی :                                ج( گوارشی :                               د( غدد 

 عروقی : -استخوانی :                          ز( قلبی -ه( عصبی :                           و( عضالنی

  مشکالت  ( 98/ 10التهاب کبد مربوط به کدام یک از عوارض چاقی است ؟ ) 11

 گوارشی 
 ( سیستم عصبی           4( مشکالت غددی              3( مشکالت گوارشی             2استخوانی         – (مشکالت عضالنی 1

 وزن مطلوب را تعریف کنید .  12

 مورد(  3متفاوت است ؟ )وزن مطلوب بر چه اساسی برای هر فرد  13

 ؟  است  چگونه  BMI  نظر  از  ، شده  داده   جدول طبق سارا بدنی وضعیت.    است کیلوگرم  59 او وزن  و  متر سانتی  167 سارا  قد 14 36

 .   ببرید نام را  گروه دو  ؟ ندارد  کاربرد  افراد از  گروه  کدام  براي بدنی توده  شاخص فرمول اساس بر بدنی توده  نمایه بندي طبقه 15
کوتاه  خیلی یا بلند خیلی  افراد  - شیرده و باردار زنان   -ورزشکار   -درشت  بندي استخوان  افراد داراي

 (10/9
8) 

16 BMI   مخفف چه کلمه ای است ؟ 



 مورد(   3روش های نامناسب کاهش وزن را نام ببرید . )  17 38

 (10/98)  .  بنویسید را  سریع   وزن کاهش  جانبی  عوارض از  مورد  دو  18
   -ن ها  دندا پوسیدگی  -بیحالی  و ضعف   و خون فشار  افت   -اعصاب  ضعف  -بدن   و صورت  پوست شدن شل  و چروك و  چین -موها  ریزش
 افسردگی    - یبوست  -معده  زخم و ورم  -صفرا   کیسه سنگ بروز

 ...................... می باشد . واحد اندازه گیری انرژی   19

 دارد .  بستگی ................  و ........ عامل  دو به  مطلوب وزن  از  برخورداری  و  وزن  تنظیم انرژی،  تعادل  قانون اساس  بر 20

 ( 10/97)   توضیح زیر مربوط به چه مطلبی است ؟   21 39
 . یابد می  افزایش   وزن  باشد ، مصرفی  کالری میزان  از  بیش  غذایی  مواد  از  دریافتی  کالری چنانچه قانون، این اساس  بر

 شکل مقابل مربوط به قانون تعادل انرژی است . موارد الف و ب را بنویسید .  22
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 رعایت کنند . آن ها را نام ببرید .  را اصل  دو است  وزن الزم کاهش  برای وزن  اضافه  دارای و  چاق  افراد  23

 وزن مجاز برای یک هفته ......................... و برای یک ماه ..................... است . حداکثر کاهش   24 
بارم ترم                                                                     46 – 40صفحه   : بهداشت و ایمنی مواد غذایی       5درس  سوال صفحه 

 5/1یک = 

 بهداشت مواد غذایی را تعریف کنید .  1 41

 بیشترین آلودگی مواد غذایی در چه مراحلی ایجاد می شود ؟  2

 مورد(  3را نام ببرید . )  غذایی  مواد  فساد  و آلودگی  از جلوگیری در بهداشتی  اصول 3

 مورد(  4نکات بهداشت فردی را نام ببرید . )  4

  زیادی اهمیت از  بهداشت  رعایت ..............................و   غذا، داشتن توزیع  و  تولید  تهیه، های مکان در   شاغل افراد  برای 5
 ( 97. )دی  است برخوردار 

 ، چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟  نگهداری و طبخ مرحله در غذا  بودن سالم  برای 6 42

 زمانی پخت غذا کامل است که تمام قسمت های آن حداقل .................. درجه سانتیگراد حرارت دیده باشد .  7

 ........ درجه سانتیگراد به باال یا کامالً سرد .......... درجه سانتیگراد نگهداری شود .   داغ کامالً  صورت به باید غذا  8

 ( 3/98را بنویسید . ) غذایی مواد نگهداری و  توزیع  تولید ، تهیه،  محل در مورد از اصول رعایت  بهداشت محیط چهار  9
 مواد و غبار و گرد ورود پیشگیري از -4بیماري     ناقل جوندگان و حشرات با مبارزه  -3دفعی    مواد و زباله صحیح دفع -2کافی    و سالم آب تهیه-1

 غذا  در خارجی
 اند؟  کدام آن  ایجاد  عوامل و چیست  غذایی  مواد  فساد  10 43

43-
44 

 شوند را نام ببرید .  می غذایی  مواد  در  فساد  ایجاد  سبب  عواملی که از دسته چهار 11
 ها کش  حشره یا آفات نباتی دفع مثل سموم محیط در موجود  مواد   -    غذایی مواد داخل شیمیایی مواد  -  ها  افزودنی: عوامل شیمیایی  

 حشرات   – جوندگان   -ها   انگل - ها   میکروب : عوامل بیولوژیکی 
 زمان   -رطوبت    - حرارت     - نور عوامل فیزیکی : 

 نگهداری  و  انتقال حین برداشت،   در  دیدن ضربه :    مکانیکی عوامل

 بهترین شیوه های مبارزه با مگس را نام ببرید .  12 43

  ارتباط «  ب »  ستون ازموارد بایکی«   الف »  ستون  موارد  از  هریک  است غذایی  مواد  فساد  ایجاد عوامل   با رابطه  در زیر   جدول 13 
 ( 98/ 10)    .  بنویسید نامه  پاسخ   برگه در  و   کنید پیدا را  آنها . دارد  منطقی

 » ب «  » الف « 

 خانگی  سوسک هاي  دهان  ترشحات  - 1 شیمیایی ( الف 

 برداشت   هنگام  در میوه ها  دیدن  ضربه  - 2 بیولوژیکی (  ب

 محیط حرارت درجه   بودن نامناسب  - 3 مکانیکی ( ج

 کاشت  هنگام در   حشره کش ها از  استفاده - 4 فیزیکی ( د

 3د(         2ج(         1ب(          4پاسخ : الف(  

 مکانیکی      ( 97)دی است .  غذایی   مواد فساد  ...............   عوامل  از غذایی  مواد نگهداری و  انتقال  برداشت ،  حین  در   دیدن  ضربه 14 45
  بیولوژیکی ( ۴شیمیایی              (  ۳ فیزیکی             (  ۲           مکانیکی(   1   

                                                         ( 6/98تعریف کنید .)بیماری غذازاد را  15
 بهداشتی غیر و آلوده غذاهاي مصرف از ناشی هاي بیماري یا غذازاد هاي بیماري

 علت ایجاد بیماری های غذازاد را بنویسید .  16

 بنویسید . بیماری های ناشی از غذا سه دسته اند . آن ها را  17 46

 مورد(  4را بنویسید . )   بهداشتی و  ایمن سالم ، تغذیه داشتن برای مراقبتی های خود  روش 18
بارم                                                                                   66  –  48صفحه   : بیماری های غیر واگیر        6درس   سوال صفحه 

                                                        4ترم یک =  

                                                                                                         .کند اختالل دچار را تندرستی احساس که شود می اطالق  آوری رنج و ناخوشایند حالت  هرگونه بیماری به         بیماری را تعریف کنید . 1 49

  –سالمتی                       .گیرد می  بر  در  را ...................  تا  ................   از که کنند  می  مطرح یک طیف در  رابیماری   2

   آستانه مرگ
بیماری های  (                                       3/98)کدام دسته از بیماری هاست ؟  به مربوط  ایران در  میر  و  مرگ علل بیشترین  3

 غیر واگیر
 بیماری غیر واگیر را تعریف کنید .  4 50

 یک جای به بلکه شوند نمی ایجاد حاد عفونت یک مثال  توسط ندارند، مشخصی عامل اساسا   که شود می گفته ها بیماری از  ای مجموعه به غیرواگیر های بیماری
 دارند . نقش به آنها ابتالی در  خطر عامل چند مشخص، علت



 عوامل خطر که منجر به بیماری غیر واگیر می شوند را توضیح دهید .  5
 .دهند می افزایش را آسیب یا بیماری یک به ابتال احتمال خطر یا که هستند رفتاری و محیطی اجتماعی، شده شناخته عوامل شامل خطر عوامل

 عروقی را تعریف کنید .   -بیماری قلبی  6
 های بیماری و کلیه و مغز  عروقی های بیماری قلبی، های بیماری و شامل شود می گفته دهد قرار تأثیر تحت  را خون گردش  دستگاه که بیماری هرگونه به

 .است محیطی عروق

 بیماری نام ببرید که بیشترین عامل مرگ و میر به دلیل بیماری های قلبی عروقی می باشند .           دو  7
          مغزی  و قلبی های سکته  -کرونر  انسداد

 کرونر شریان های تغذیه کننده قلب چه نام دارند ؟  8 51

 قلب کننده تغذیه وظیفه شریان های کرونر چیست ؟   9

 ایسکمی قلب چگونه ایجاد می شود ؟   10
 ها سرخرگ داخلی رفته دیواره رفته ،کرونر های شریان داخلی دیواره دیگر در مواد و خون در موجود یها چربی سایر و کلسترول تدریجی رسوب دلیل به

 رسد.  نمی قلب عضله کافی به خون که حالت این به کند می قطع حتی و یا کم را قلب عضله بافت به رسانی خون جریان شده و   تر تنگ و کوچک
 چگونگی تشکیل پالک در عروق خونی را توضیح دهید .  11

 .دهند می پالک نام به شکل ای مومی ماده تشکیل و کرده پیدا تجمع هم با دیگر و مواد کلسترول چربی، خونی، عروق شدن تنگ و سخت شدن با

 سکته قلبی یا مغزی چگونه ایجاد می شود ؟  12
 در زمان را خون انعقاد وظیفه که  ها پالکت تجمع پدیده باعث این شود، می پارگی دچار و خورد می کرونر ترک شریان جدار در چربی های پالک سطح گاهی

 بافت و یا قلب  عضله محرومیت ادامه با کند می مسدود خون را جریان که شود می ایجاد پالک اطراف در خون لخته یک و شود می دارند، عهده به خونریزی
 بافت مغز می شود .  یا قلب  عضله از بخشی مرگ یا دائمی به صدمه منجر فرایند این ،خون جریان از مغز

 سابقه - سن کهولت                                  نام ببرید .عروقی که در اختیار ما نیستند را  - عوامل خطر ابتال به بیماری های قلبی 13 52

 بیمار خانوادگی

 عروقی که قابل کنترل و درمان هستند را نام ببرید .  - عوامل خطر ابتال به بیماری های قلبی 14
  دخانیات استعمال و دیابت بیماری تحرک، عدم چاقی، و وزن اضافه خون، اختالالت چربی باال، فشارخون

 باید  که  هستند خطر  عوامل  ترین  مهم از ....................... و عروقی....................   - های قلبی بیماری خطر  عوامل  بین  در 15
                                                                                                                             .شوند بررسی پزشکی نظر  طور منظم از  به

 خون چربی اختالالت - باال خون فشار
گزینه    ( 10/98عروقی ، به طور منظم باید از نظر پزشکی بررسی شود ؟ )   –کدام یک از عوامل خطر ابتال به بیماری های قلبی  16

1 
  ( استعمال دخانیات 4( عدم تحرک                  3( اضافه وزن و چاقی                           2( فشار خون باال             1

 ( 10/97توضیح زیر مربوط به چه مطلبی است ؟   ) 17 53
باال . زیرا عالمتی  خون فشار  . شود   می یاد خاموش  قاتل  عنوان  به بیماری  این از

 ندارد .

 عواملی که باعث تغییر موقت فشار خون می شوند را نام ببرید .  18 54
 و چای دخانیات،الکل، مصرف صدا، میزان محیط، دمای مثانه، بودن پر عصبی، تحریکات عضالنی، فعالیت گوارشی، فعالیت مغز، فعالیت وضعیت بدن ،  

 دارو و قهوه

 علت فشار خون باال چیست ؟  19
 قدرت و شدت با باید قلببدهند،  دست از شریان جداره در ها چربی رسوب دلیل به را خود طبیعی انبساط و انقباض بدن توانایی های شریان که صورتی در

 حد از باالتر دائمی طور به خون فشار اگر و رود می باال خون فشار شرایط دراین دهد، انجام درستی به را بدن به رسانی خون بتواند تا کند فعالیت بیشتری
 فشارخون  آن به باشد طبیعی
 .گویند می باال
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 «   .  شود  نمی منتقل ( سرفه  و  عطسه) هوا  راه از  و  بزاق  و   اشک طریق از HIV » ویروس

  لذا  دارد وجود ترشحات جنسی و خون  در فقط هم  سفید گلبول و  است  حیات ادامه  به قادر سفید  هاي گلبول در تنها  HIVویروس  که آنجا از
 .   شود نمی منتقل  عادي هاي  تماس  طریق  از وي آي  اچ ویروس

 برای پیشگیری از ایدز چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟   30 76
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 5/2ترم یک = 

موازین  ......... را از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه می دانند که در صورت عدم رعایت ن مسائل بهداشتی .........صاحب نظرا  1 79
                  بهداشتی بیشترین آسیب به آن ها وارد می شود .                                                                                

 دانش آموزان
 بخش اعظم آسیب دانش آموزان ناشی از عدم اطالع آن ها از............و ............ و .................. است .   2

 بهداشتی رفتارهای و بینش دانش،
 بهداشت فردی را تعریف کنید .  3

 .دهد می انجام اطرافیانش  برای نهایت در یا و خود سالمت ارتقای تأمین و حفظ، برای مسئوالنه طور به فرد هر که اقداماتی و ها فعالیت  کلیه

                                                                                      فواید رعایت بهداشت فردی را بنویسید .  4

 دیگران به زا بیماری عوامل انتقال از  -فرد   آراستگی حفظ

............ است . حساس ترین عضو بدن  5 80
چ 

           شم
                                                                               معاینات چشمی باید هر .............. سال یک بار انجام بگیرد .  6

 یک تا دو 
 مورد(  4نشانه های مشکالت بینایی را نام ببرید . ) 7

          (  6/98)   دید مطلوب ( را تعریف کنید . حدت بینایی )   8

 .می دهد نشان را بینایی حس توانایی سطح و  چشم ها سالمت میزان مطلوب ، دید و یا بینایی حدت
  انواع عیوب انکساری چشم را نام ببرید .  9

 پیرچشمی  -آستیگیماتیسم  –دوربینی  –نزدیک بینی 
 زیر چیست ؟ علت هر یک از بیماری های   10 81

                                                     کره چشم کوچک تر از حد طبیعیدوربینی :                                  کره چشم بزرگ تر از حد طبیعینزدیک بینی :  
 عدسی  پوسته شدن ت سخ پیرچشمی :                                            قرنیه غیرعادی شکلآستیگماتیسم :  

 آستیگماتیسم                                 (97/ 10؟  ) شود  می  ایجاد قرنیه عادي  غیر شكل  علت  به  چشم انکساری  عیوب  از یک کدام 11

   دوربینی  ( ۴آستیگماتیسم                 ( ۳ بینی               نزدیک ( ۲              پیرچشمی( 1         

 بینی نزدیک    شکل زیر مربوط به کدام بیماری مربوط به چشم است ؟   12
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                                                                                    مورد(    4راه های اصالح عیوب انکساری چشم را نام ببرید . )  13

 لیزر  اشعه - جراحی  -طبی   لنز  - عینک
 به چشم را بنویسید .   گرد و غباراقدامات اولیه در صورت ورود  14 82

 را بنویسید .   مواد شیمیاییاقدامات اولیه در صورت آلوده شدن چشم با  15

 به چشم را بنویسید . فرو رفتن جسم خارجی اقدامات اولیه در صورت  16 83

 ( 10/98)   چه اقدامی باید انجام شود ؟ برق زدگی چشمدر صورت بروز عارضه  17
  ساعت 12  تا 8  مدت زدن پلک از ( تا25/0استریل ببندید ) بانداژ یک   با ( و0/ 25)خشک  را  ( چشم ها0/ 25آب ) با  چشمها شستشوي از بعد

 ( 25/0شود . ) جلوگیري

 دو مورد نام ببرید که سبب برق زدگی چشم می شود .   18
 بازان  اسکی چشم در نور انعکاس   - جوشکاران  در چشم سوختگی قرنیه همچون حرارت و الکتریکی تخلیه تشعشعات

 را بنویسید .  خشکی و سوزش چشم با کامپیوتر اقدامات اولیه در صورت  19

شانه  و گردن در درد سبب است ممکن نیز گاهی  دید که تاری و اشک ریزش سوزش، چشم، و خشکی خستگی  عوارض کار با کامپیوتر را بنویسید .    20

   ها
 مورد(  4کامپیوتر ، چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ )برای جلوگیری و کاهش عوارض خشکی و سوزش چشم با  21



تا  10                                مرکز مانیتور ......................... سانتی متر از چشم پایین تر باشد .    22 84

20 
تا  50  فاصله مانیتور از چشم .................... سانتی متر تنظیم شود .  23

60 
  دو نقش گوش را بنویسید .      24

 بدن تعادل حفظ - صوتی امواج دریافت
 تعادل  حفظ  ( 97دریافت امواج صوتی و ....................... ، دو وظیفه مهم گوش می باشند . )دی 25

 مورد(  4نشانه های مشکالت شنوایی را نام ببرید . )  26 85

مجرا   -الله گوش  ............. است . گوش خارجی شامل .........و   27

       

                                                                            نقش گوش خارجی چیست ؟  28

 گوش  میانی بخش به آن انتقال و صوتی آوری امواج جمع
 چگونه می توان بهداشت گوش خارجی را رعایت کرد ؟  29

 چرا نباید اجسام خارجی و نوک تیز را در گوش وارد کرد ؟   30
 شوند منجر شنوایی کاهش به توانند می عوارض این که یابد (.افزایش  ها عفونت برخی ایجاد احتمال و ببیند آسیب گوش پرده شود می باعث گاهی زیرا

 آلودگی صوتی را تعریف کنید .  31 86
 .  است مدت طوالنی و  شدید سروصدای معنای به صوتی آلودگی .است همراه افراد سالمت برای عوارضی و آثار با گذرد می حد از سروصدا وقتی

 تحریک و خستگی استرس، گوش، وزوز بروز باعث شنوایی، کم                             مورد(  4عوارض آلودگی صوتی را بنویسید . )  32

 فرد پذیری

 .کند می تخریب را داخلی گوش)دار مژک(مویی های سلول                    پخش کننده های قابل حمل چه تأثیری بر گوش دارد ؟         33 87

 قانون استفاده از ابزارهای شنیداری و هدفون را بنویسید .  34

 سنج شنوایی توسط شنوایی آزمایش نها راه قطعی تشخیص کم شنوایی ، ......................... است .  ت 35

 نشانه های اولیه کم شنوایی ناشی از سر و صدا را بنویسید .  36

مهم ترین پوشش بدن ...........است .  37 88
پ 

 وست
بزرگ ترین عضو بدن ............ است .  38

پ 
 وست

 نقش پوست چیست ؟  39
 پیام است قادر و گرها دارد حس شبیه عملکردی انسان بدن پوست .کند محافظت خورشید نور بار زیان عوارض و های میکروبی حمله مقابل در بدن از تواند می
  .کند منتقل مغز به و بگیرد محیط   از را ها

 خطراتی که پوست نوجوانان را تهدید می کنند کدام اند ؟        40
            خورشید نور و هوا آلودگی معرض در مدت طوالنی گرفتن قرار -آکنه  –حساسیت پوستی 

 سر سیاه –سرسفید   –جوش معمولی  آکنه معموالً به شکل سه نوع جوش دیده می شود . آن ها را نام ببرید .  41

 عواملی که باعث تشدید آکنه می شوند را نام ببرید .    42 89
     ها  جوش کاری دست و تعریق خورشید   ، معرض نور در قرارگرفتن قاعدگی   ، داروها  ،  از برخی استرس  ، 

 بر روی پوست را بنویسید .    آلودگی هوا عوارض  43
 پوست رنگ تیره شدن خارش، و ایجاد خشکی پوست، شدن آب کمپوست :                          
 ابروها  افتادگی بیشتر بیشتر، ایجاد خطوط چشم، اطراف چشم :              تیرگی             
 شود می ایجاد منافذ پوست در چرکی های و جوش شود می متورمگونه ها :                        

 www.gaameakhar.com اخم خطوط بیشتر، افزایش خطوط ایجادپیشانی :                         

 چانه پوست سرسیاه، افتادگی های جوش ایجادچانه و بینی :                
 ارتجاعی پوست خاصیت خنده، کاهش خطوط شدن بیشترلب ها :                        

 بر پوست را نام ببرید .                                      نور خورشیدعوارض قرار گرفتن در معرض  44 
 پیری زودرس پوست – سرطان پوست   –آفتاب سوختگی 

 نور خورشید بر روی پوست را نام ببرید .  UVAو  UVBتأثیر اشعه  45 90
UVA               :بر  غیرمستقیم آسیب   -پوست   زیرین های الیه به نفوذ  DNA -   پوستی های لکه ایجاد    -پوست   در چروک   -زودرس   پیری 

UVB               :بر  مستقیم آسیب     -پوست     رویی های الیه به نفوذDNA    -   التهاب  و سوختگی آفتاب 

 باید رعایت کرد ؟ برای در امان بودن از اشعه ماوراء بنفش خورشید ، چه مواردی را  46
 بزنید .  آفتابی عینک و بگذارید  کاله آفتاب بزنید؛ ضد کرم بپوشید؛ بلند آستین پیراهن حتما   خانه از بیرون در

 مورد(  4روش های رفع بوی نامطبوع بدن را بنویسید .) 47
 پاها کردن خشک     - ها   جوراب و پاها روزانه وشوی شست      -زیر   های لباس خصوص به ها لباس منظم تعویض     - )هفته در بار دو حداقل( استحمام 

 وشو  شست از پس
 روزانه استفاده از پس هوا جریان معرض در ها کفش  دادن قرار   -

 بدن از محافظت     وظیفه اصلی مو چیست ؟   48 91

 وظیفه هر یک را بنویسید .      49
 .     خارجی  ذرات و برابر آفتاب  در چشم از  محافظت مزه :       چشم داخل به پیشانی عرق ورود از مانعابرو :      محافظت از جمجمهموی سر :  

 میزان -  فرد جنسیت -  فصل                      سرعت رشد مو بر حسب ........... ،  ............ و .......................... متغیر است . 50

 بلندی مو
   چشم سوزش   -مو   ریزش    -پوستی   حساسیت مو برای برخی افراد را نام ببرید .   شوینده  محصوالت در موجود  عوارض مواد 51
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 چرا افراد با موی چرب نباید پوست سر خود را محکم ماساژ دهند ؟   53 92
 .  شود منجر موها شدن چربی بیشتر به امر این و کند تحریک را سر پوست در موجود چربی های غده تواند می ماساژ چون

        چرا بهتر است بگذاریم موها به طور طبیعی خشک شوند ؟  54



 .شود آنها باعث شکستن است ممکن مرطوب  موهای کردن شانه

 چرا همه افراد باالخص جوانان و نوجوانان به خواب کافی نیاز دارند ؟   55 93
 دوران در باالخص وی، تکامل رشد و به ذهنی، و جسمی های فعالیت در موردنیاز به توان او یافتن دست و فرد انرژی بازیابی بر عالوه و مطلوب کافی خواب
 .شود می آزاد طول خواب در رشد هورمون که چرا کند؛ می کمک نوجوانی، نیز و کودکی

 رشد          هورمون ................ در طول خواب آزاد می شود .  56

 مقدار خواب الزم برای هر یک از افراد زیر به چه میزان است ؟   57 94
 ساله :   70ساله :                       نوجوان :                       5نوزاد :                   

 عوارض کم خوابی را نام ببرید .  58
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 رشد، خطر میزان کاهش  – دقت، لرزش، درد کاهش -دهی  پاسخ در تأخیر افزایش   - قلبی بیماری به ابتال قلب، خطر ضربان تغییرات  افزایش  - ایمنی سیستم
 دو  نوع دیابت به ابتال خطر - بدن دمای چاقی، کاهش

 3گزینه  ( 98/ 3) ؟    نمی باشدکدام مورد از آثار و عوارض کم خوابی  59

      ( زود رنجی  4( افزایش میزان رشد             3( کاهش دمای بدن               2(کاهش دقت             1   

 مورد(  4اصول بهداشت خواب را بنویسید . ) 60 95

 زیبایی حفظ تکلم و جویدن،    وظایف دندان ها را بنویسید .  61

 نرم و خرد کردنآسیا :                    کردن  پارهنیش :                 بریدننقش هر یک از دندان های زیر چیست ؟       پیش :   62

  6                           شود  . می توصیه  ها  دندان  مرتب  معاینه پزشک و دندان به بار ،  .................یک ، هر  مداوم  مراجعه 63 96

 ماه
 بار  2(          3/98برای جلوگیری از پوسیدگی دندان ، حداقل چند بار مسواک زدن در طول شبانه روز مورد تأکید است ؟ ) 64

                                    مورد(  4عوامل پوسیدگی دندان را نام ببرید . ) 65
 زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی  –مقاومت شخص و دندان  – مواد قندی  –میکروب ها  

 کدام میکروب ها باعث پوسیدگی دندان می شوند ؟   66
 وجود به را پوسیدگی توانند می دارند که وجود میکروبی پالک در ها میکروب از انواع خاصی واقع در  .نیستند زا پوسیدگی دهان در های موجود میکروب همه
 .آورند

 دقیقه 5تا  2   .شود  ایجاد  اسید  تا کشد می  طول دقیقه .……… پالک، های میکروب به  موادقندی رسیدن  و غذا از خوردن  بعد 67 97

 اسیدی         .   شود می ............  میکروبی  پالک مواد قندی، محیط  حاوی غذای  خوردن بار  هر با 68

 چگونه دندان آبسه می کند ؟   69 98
 ،)عاج داخل( زیرین الیه به پوسیدگی با ادامه شود، می آغاز )رنگ سیاه یا ای  قهوه( رنگ تغییر یک با معموال   و است طوالنی نسبتا تدریجی روند یک پوسیدگی
 )عصب( دندان مرکز به پوسیدگی که هنگامی .شود می ایجاد شدید و مداوم دندان، دردهای در گاهی حتی و شود می شیرینی و گرما سرما، به حساس دندان،
 شود می (.ایجاد  عفونت دندان ریشه انتهای در درمان، عدم درصورت و آید می وجود به خودی به خود و مداوم شبانه، دردهای شدید معمول طور به برسد

 باشد . همراه صورت در تورم گاه یا لثه روی بر  تورم ایجاد باان تو می که )دندانی آبسه(

الی   3       کنید .  تعویض  بار  یک هر.................. ماه را  خود  مسواک 70 100
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 5/1ترم یک = 

 دو حدیث از پیامبر )ص( در مورد ازدواج بنویسید .  1 101
   نیست .           تر محبوب خدا  نزد در ازدواج از اسالم در بنایی هیچ
 است .  کرده حفظ  را  دینش نصف آن وسیله به کند ازدواج کس هر

 ازدواج                          . « است   کرده حفظ را دینش نصف آن به وسیله کند  ............. کس هر پیامبر)ص( » فرموده  به  بنا 2

بلوغ جنسی زن و          (              10/97اولین شرط الزم برای ازدواج چیست ؟ ) 3

 مرد

اجتماعی و روانی جسمی، آمادگی سه مورد از آمادگی های الزم برای ازدواج را نام ببرید .     4 102

  

 هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید .    5
                               است . مثل تولید نظر از فرد تواناییبلوغ جسمانی :      

                  .آورد دست به کافی شناخت کند ازدواج او با دارد نظر  در که و فردی خود به نسبت فرد باید و است شخصیت رشد همانبلوغ روانی :          
 فرزندان .  و همسر  امور اداره برای الزم توانمندیبلوغ اجتماعی :     

        13تا  9             سن بلوغ در دختران از سنین .................. سالگی و پسران از .................. سالگی شروع می شود .       6

   17تا  15

                    ( 6/98به توانمندی الزم برای اداره امور همسر و فرزندان ، بلوغ ) روانی / اجتماعی ( اطالق می گردد .   )  7
 اجتماعی

                         ( 10/98)    .است   زوجین ..................   بلوغ و  روانی  بلوغ جسمانی ،  بلوغ  نیازمند  ازدواج براي  آمادگی  8
   اجتماعی

 اقدامات بهداشتی الزم قبل از ازدواج را نام ببرید .  9
 مشاوره و ازدواج از قبل های آموزش جلسات در زوجین  شرکت  - واکسیناسیون و الزم های آزمایش -  زوجین فردی بهداشت رعایت 

 آزمایش ها و واکسن های الزم قبل از ازدواج را نام ببرید .  10 103
 زوجین  اعتیاد عدم تشخیص برای ادرار آزمایش -1         

 زوجین خونی گروه تشخیص  برای خون آزمایش -2            
 ها خانم برای کزاز واکسن تزریق -3          
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