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نمونه سواالت دوره راههاي کنترل و پیشگیري بیماریهاي قلبی

کدام مورد از علل افزایش بیماریهاي غیرواگیر نسبت به بیماریهاي واگیر محسوب می شود؟) 1سوال 

پیشرفت در تولید داروهاي ضدمیکروبی و ساخت واکسن ها
تک عاملی بودن بیماریهاي غیرواگیر

سبک زندگی افراد و جوامعتغییرات سریع در 
موارد الف و ج

مهمترین علل مرگ و میر در جهان و ایران کدام است ؟) 2سوال 

سوانح و حوادث
بیماري هاي قلبی عروقی

بیماري هاي عفونی
سرطان ها

کدام یک از موارد زیر از جمله عامل خطر بیماري هاي قلبی عروقی محسوب می شود ؟) 3سوال 

مصرف دخانیات
چاقی و اضافه وزن

دیابت
همه موارد

در کدام مورد نیازمند مراجعه فوري به پزشک یا تماس با اورژانس هستند ؟) 4سوال 

دقیقه10- 15درد قلبی بیش از 
درد قلب با عرق سرد و رنگ پریدگی پوست

درد قلب که با استراحت و گذاشتن قرص زیرزبانی ساکت نشود
همه موارد

کدام مورد از عوامل خطر قابل اصالح در بروز سکته مغزي محسوب می شوند ؟) 5سوال 

فشار خون باال
اختالالت چربی خون

مصرف سیگار
همه موارد

دلیل اصلی مسبب مرگ در جهان محسوب می شود ؟8مورد از 6کدام یک از موارد زیر عامل خطر ) 6سوال 

چاقی
استعمال دخانیات

فشار خون
تغذیه نامناسب

دود هاي حاصل از سوختن بخش انتهایی محصوالت دخانی را چه می نامند ؟) 7سوال 



2

دود اولیه
دود دست دوم
دود دست سوم

دود ناخواسته

سموم موجود در دود دست دوم دخانیات از جه طریق منتقل می شود ؟) 8سوال 

لباس
بالش
دیوار

همه موارد

مصرف دخانیات به طور متوسط چند سال عمر را کاهش می دهد ؟) 9سوال 

سال5-4
سال7-5

سال10-8
سال12-10

کدام یک از موارد زیر از عوارض سیگار کشیدن در طول حاملگی است ؟) 10سوال 

سقط خود بخود
مرگ در دوران نوزادي

مرده زایی
مورادهمه 

موثرترین راهکارهاي پیشگیري از دخانیات باید در چه گروهی برنامه ریزي و اجرا شوند ؟) 11سوال 

دانشجویان
سال18افراد زیر 

کارمندان شیفت شب
کودکان

کدام یک از مهمترین عوامل در شروع مصرف مواد دخانی محسوب می شود ؟) 12سوال 

و یا دوستان صمیمیمصرف دخانیات توسط والدین
فقدان مهارت نه گفتن

وجود احساس اضطراب و یا خلق افسرده
همه موارد

سیگار کشیدتن غیر فعال به چه معناست ؟) 13سوال 

سیگار کشیدن به صورت نامنظم
نخ در روز2سیگار کشیدن کمتر از 

در معرض دود قرار گرفتن افراد غیرسیگاري
موارد الف و ب
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کدام یک از راهکارهاي براي مقابله با مصرف سیگار در محیط کار کاربردي است ؟) 14سوال 

تخصیص امکانات مالی و رفاهی براي ترك دخانیات
استفاده از حسگرهاي دود

تعبیه محل هایی در محل کار جهت استعمال دخانیات
الف و ب

هاي مثبت اجتماعی به دنبال ترك دخانیات محسوب می شود ؟کدام یک از موارد زیر جزء رویداد ) 15سوال 

به دست آوردن حس آزادي و کنترل دوباره رفتار با رهایی از زندان اعتیاد
ایجاد الگوي مناسبی براي فرزندان و اطرافیان

افزایش طول عمر
همه موارد

اضطراب چیست؟) 16سوال 

علت استرسورها بروز می کندفشاري بیش از حد تحمل فرد است که به
احساس عدم تسلط بر خود

تداوم فشار روانی و واکنش هاي مربوط به آن بعد از رفع استرسور
موارد الف و ب

کدام مورد تغییراتی را که به هنگام فشار روانی در بدن اتفاق می افتد به درستی بیان می کند ؟) 17سوال 

افزایش حس درد-گشاد شدن مردمک چشم –افزایش تعریق –خون کاهش فشار–کاهش ضربان قلب 
کاهش حس درد-گشاد شدن مردمک چشم –کاهش تعریق –افزایش فشار خون –افزایش ضربان قلب 
کاهش حس درد-گشاد شدن مردمک چشم –افزایش تعریق –افزایش فشار خون –افزایش ضربان قلب 
کاهش حس درد- تنگ شدن مردمک چشم –افزایش تعریق –فشار خون کاهش –کاهش ضربان قلب 

کدام یک از موارد زیر جزء عوامل مولد فشار روانی شایع محسوب می شود ؟) 18سوال 

پذیرش مسئولیت هاي بیش از حد
مرگ عزیزان

گرما یا سرماي شدید
همه موارد

برابر عامل مولد فشار روانی محسوب می شود ؟کدام یک از جمله واکنش هاي مناسب در ) 19سوال 

پذیرفتن عامل مولد فشار روانی
تغییر دادن عامل مولد فشار روانی

دوري از عامل مولد فشار روانی
همه موارد

واکنش به کدام عامل مولد فشار روانی است ؟"نه گفتن به دیگران") 20سوال 

پذیرفتن عامل مولد فشار روانی
تغییر دادن عامل مولد فشار روانی
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دوري از عامل مولد فشار روانی
سازگار کردن خود با عامل مولد فشار روانی

کدام یک از موارد زیر جزء روش هاي پیشگیري از فشار روانی محسوب می شود ؟) 21سوال 

تنظیم وقت
انجام فعالیت بدنی

استفاده از روش هاي تمدد اعصاب
مواردهمه 

مزایاي ورزش هوازي براي مقابله با فشار روانی کدامند ؟) 22سوال 

دستگاه ایمنی را که ممکن است تحت تاثیر فشار روانی ضعیف شده باشد ، تقویت می کند
عادل شیمیایی بدن را بعد از آزاد شدن هورمون هاي فشار روانی به حالت عادي باز می گرداند

احساس خوشایندي را در شما ایجاد می کند) ضد دردهاي طبیعی ( اندورفین ها با آزاد شدن 
همه موارد

ویژگی هاي اهداف تعیین شده جهت کنترل فشار روانی کدامند ؟) 23سوال 

معلوم و مشخص بودن
قابل لمس و قابل اندازه گیري بودن

دست یافتنی بودن
همه موارد

روش هاي توصیه شده براي فایق آمدن بر موانع موجود براي مدیریت فشار روانی محسوب می شود ؟کدام یک از ) 24سوال 

شناسایی عامل مولد فشار روانی و واکنش مناسب به آن
کنترل فشار روانی هر روز به مدت پنج دقیقه

کمک گرفتن از دوستان در انجام برنامه کنترل فشار روانی
همه موارد

کدام گزینه جزء نشانه هاي زودرس تنش شغلی محسوب می شود ؟)25سوال 

اختالل هاي خواب و خلق ، مشکل تمرکز حواس ، شکم درد
دست پاچگی ، افسردگی ، خشونت ، مشکل تمرکز حواس ، شکم درد

اختالل ماهیچه اي حرکتی
هیچکدام

شود؟نمیکدام مورد، از عوامل خطر قابل اصالح، محسوب ) 26سوال 

اصالح محیط
تغییر رفتار

سبک زندگی
سن

اولین علت مرگ و میر در کشور ناشی از چیست؟) 27سوال 
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هاي قلبی عروقیبیماري
سرطان
هاي عفونیبیماري
هاي اعصاب و روانبیماري

:در ایرانهاي قلبی عروقی هاي آینده شیوع بیماريشود که طی سالپیش بینی می) 28سوال 

افزایش یابد
کاهش یابد
ثابت بماند

ناگهانی جهش یابد

.تپدبار می................... قلب انسان در هر روز ) 29سوال 

بیش از صد هزار
کمتر از صد هزار

بیش از صد و بیست هزار
کمتر از صد و بیست هزار

رسد؟قلب نمیحالتی که در آن خون کافی به عضله ) 30سوال 

ایسکمی قلب
ترومبوز

سکته قلبی
تصلب شرایین

طور کامل مسیر جریان خون را مسدود کند و بخشی از بافت عضله قلب که توسط آن شریان شریان اگر لخته خون به حدي بزرگ شود که به)31سوال 
شود، بمیرد؟تغذیه می

حمله قلبی
سکته قلبی

قلبیحمله قلبی یا سکته
آنژین صدري

کدام عوامل با تغییر شیوه زندگی و مراقبت پزشکی قابل حذف یا کنترل هستند؟) 32سوال 

عوامل خطر ارثی
عوامل خطر ژنتیکی

عوامل خطر اکتسابی
همه موارد

هستند؟» غیر قابل اصالح«کدام افراد در معرض عوامل خطر ) 33سوال 

کنندمیافرادي که دخانیات مصرف 
افرادي که اضافه وزن و چاقی دارند

افرادي که تحت استرس هستند
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سال و باالتر دارند60افرادي که 

:موثرترین اقدام در سکته قلبی است) 34سوال 

واکنش سریع براي درمان
آنژیوپالستی اولیه

احیاي قلبی
استفاده از دستگاه شوك الکتریکی

دهد؟دارو خطر سکته قلبی مجدد را کاهش نمیکدام ) 35سوال 

نیتروگلیسیرین
پروپرانولول

)با مقدار کم(آسپیرین
)با مقدار زیاد(آسپیرین

نیست؟افتد که قلب به علت تنگی عروق کرونر براي مدت کوتاهی قادر به دریافت اکسیژن و مواد مورد نیاز خود از عروق کرونر زمانی اتفاق می) 36سوال 

سکته قلبی
آنژین صدري
ناراحتی قلبی

ایست قلبی

شوند از قبل عالئمی ندارند و اولین تظاهر بیماري عروق کرونر در آنها، سکته قلبی است؟چند درصد افرادي که دچار سکته قلبی می) 37سوال 

15%
25%
5%

35%

دارند و احتمال بروز درد یا سکته قلبی در آنها بیشتر است باید همیشه چه دارویی به همراه خود داشته افرادي که بیماري عروق کرونر قلب ) 38سوال 
باشند؟

نیتروگلیسیرین
پروپرانولول

آسپیرین
بتابلوکر

شایعترین نوع سکته مغزي کدام است؟) 39سوال 

ترومبوز مغزي
آمبولی مغزي

آنوریسم
ریزي مغزيخون

:درآمد سکته مغزي استپیش) 40سوال 
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ترومبوز مغزي
آمبولی مغزي

آنوریسم
ایسکمی مغزي گذرا

:سیگار الیت) 41سوال 

یعنی سیگار کم خطر
یعنی سیگار بی خطر

تبلیغ فریبنده است
داردفرد سیگاري را از مصرف بیشتر باز می

برابر دود ناشی از مصرف سیگار است؟20تا 10شود میحجم دودي که از آن وارد بدن ) 42سوال 

پیپ
قلیان
چپق

سیگار برگ

هاي خطرناکی مانند سل و هپاتیت باشد؟تواند ناقل بیماريکدام مورد می) 43سوال 

پیپ
قلیان
چپق

سیگار

:کشیده شدهها قبل در محل ابراز ناراحتی از بوي ناشی از سیگاري که مدت) 44سوال 

حساسیت روحی و تلقین شرطی افراد است
هشداري است براي دور شدن فرد از محل

باشدقابل اهمیت نمی
تاثیر شدیدتري بر سالمتی فرد غیرسیگاري نسبت به فرد سیگاري دارد

دلیل اصلی مرگ در جهان می باشد؟8مورد از 6کدامیک از موارد زیر عامل خطر ) 45سوال 

چاقی
استعمال دخانیات

فشارخون
تغذیه نامناسب

سموم موجود در دود دست سوم دخانیات، از چه طریق کدام یک از موارد مربوط به فرد سیگاري منتقل می شود؟) 46سوال 

لباس
پوست

مو
هر سه گزینه
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براي غلبه بر مشکل خواب پس از ترك سیگار کدام منطقی نیست؟) 47سوال 

.ازخوردن مواد کافئین دار مانند قهوه، نسکافه و چاي پررنگ درآخر روز خوداري کنید
.دقیقه نتوانستید بخوابید از بستر خارج شوید و به مطالعه یا کارهاي دیگري که شما را براي خواب آماده می کند بپردازید30اگر در طول 

در طول روز به اندازه کافی بخوابید
.ز ورزش کنیددر طول رو

سموم موجود در دود دست سوم دخانیات، از چه طریق کدام یک از موارد مربوط به فرد سیگاري منتقل می شود؟) 48سوال 

لباس
پوست

مو
هر سه گزینه

کدامیک از موارد زیر صحیح است؟) 49سوال 

.سیگار سبک یا الیت مضرات مواد دخانی را کاهش می دهد
.توتون سیگاربرگ کمتر از سیگارهاي معمولی استمقدار 

.قلیان بعلت آب موجود در آن مضرات مواد دخانی را کاهش می دهد
.شوندهاي ریوي و سرطان هاي دهان، سر، گردن، حنجره، مري و ریه مبتال میمصرف کنندگان پیپ بیشتر به بیماري

در مورد آدامس نیکوتین کدامیک غلط است؟) 50سوال 

.دقیقه جویده و نگهداري شود30باید به آرامی ومتناوب در دوره اي حدود 
.برابر می کند4ماه مصرف میزان موفقیت ترك سیگار را 12درطول 

.در نیمی از استفاده کنندگان ممکن است واکنش پوستی ایجاد شود
.استفاده نامنظم آن استبندي از پیش تعیین شده مفیدتر ازجویدن آدامس مطابق برنامه زمان

کدام جمله صحیح نیست ؟) 51سوال 

.سینه خیز و چهار دست پا راه رفتن، کودکان را کمتر در معرض سموم پخش شده قرار می دهد
شیمیایی مورد هاي عمده ترکیبات مواد دست سوم دخانیات شامل مواد سمی خطرناك و کشنده اي است که بعضی از آنها حتی به عنوان سالح

.استفاده قرار می گیرند
هاي تحمیلی ایجاد هاي تنفسی در بین سیگاريهاي قلبی عروقی و یک سوم بیماريبیماريدرصد30طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بیش از 

.شوندمی
.نخ سیگار است80منزله مصرف مستقیم ساالنه زندگی با یک فرد سیگاري به

مورد آدامس نیکوتین کدامیک غلط است؟در ) 52سوال 

.دقیقه جویده و نگهداري شود30باید به آرامی ومتناوب در دوره اي حدود 
.برابر می کند4ماه مصرف میزان موفقیت ترك سیگار را 12درطول 

.در نیمی از استفاده کنندگان ممکن است واکنش پوستی ایجاد شود
.بندي از پیش تعیین شده مفیدتر از استفاده نامنظم آن استانجویدن آدامس مطابق برنامه زم
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سموم موجود در دود دست سوم دخانیات، از چه طریق کدام یک از موارد مربوط به فرد سیگاري منتقل می شود؟) 53سوال 

لباس
پوست

مو
هر سه گزینه

روانی نیست؟کدام یک از موارد زیرجزو جنبه هاي مثبت فشارهاي ) 54سوال 

توان انجام وظایف در موقعیت هاي خاص
کنار آمدن با تغییرات
دفاع در برابر تغییرات

موارد الف و ب

کدام یک از موارد زیر جزو واکنش بدن در برابر فشار روانی محسوب می شود؟) 55سوال 

جنگ با آن
گریز از آن

یا جنگ یا گریز
هم جنگ هم گریز باهم

کدام یک از موارد زیر به معناي استرسور می باشد؟) 56سوال 

تشدید فشار روانی
کاهش فشار روانی

عامل مولد فشار روانی
تداوم فشار روانی

کدامیک از موارد زیردر واقع همان اضطراب است؟) 57سوال 

افزایش فشار روانی
تداوم فشار روانی

فشار روانی
روانیتأثیر فشار 

ناتوانی در انجام درست کارها، جزو کدامیک از عالیم فشارهاي روانی محسوب می شود؟) 58سوال 

عالیم روحی روانی
عالیم فکري و ذهنی

عالیم رفتاري
عالیم فکري رفتاري

روانی محسوب می شود؟سیگار کشیدن بیش از حد و یا روي آوردن به مواد مخدر، جزو کدامیک از عالیم فشارهاي ) 59سوال 

عالیم روحی روانی
عالیم فکري وذهنی
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عالیم رفتاري
عالیم فکري رفتاري

احساس نا امیدي ، جزو کدامیک از عالیم فشارهاي روانی محسوب می شود؟) 60سوال 

عالیم روحی روانی
عالیم فکري وذهنی

عالیم رفتاري
عالیم فکري رفتاري

کدامیک از موارد زیر جزو عامل مولد فشار روانی محسوب نمی شود؟) 61سوال 

مردم
مکان ها

روش فکر کردن
هیچ کدام

می گوییم، از کدام واکنش به فشار روانی استفاده می کنیم؟"نه"وقتی بدون احساس گناه به دیگران ) 62سوال 

تغییر دادن عامل مولد فشار روانی
فشار روانیدوري ازعامل مولد 

سازگار کردن خود با عامل مولد فشار روانی
پذیرش عامل مولد فشار روانی

وقتی در برابرعامل مولد فشار روانی به تغییر نحوه تفکر یا عملکردمان می پردازیم، از کدام واکنش به فشار روانی استفاده می کنیم؟)63سوال 

تغییر دادن عامل مولد فشار روانی
ار کردن خود با عامل مولد فشار روانیسازگ

دوري از عامل مولد فشار روانی
پذیرش عامل مولد فشار روانی

کدامیک از موارد زیر فشار خون نامیده می شود؟) 64سوال 

سرعت گردش خون در سرخرگ ها
نیروي خون داخل سرخرگ ها

انقباض وانبساط خون درون سرخرگ ها
موارد ب و ج

کدامیک از موارد زیر جزو عالیم بالینی فشار خون باال نمی باشد؟) 66سوال 

سرگیجه
خستگی زود رس

درد هاي قفسه سینه
هیچکدام

فشار خون باال در چه زمانی نیاز به درمان دارد؟) 67سوال 
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درتمام طول عمر
در مرحله پیش فشار خون
در مرحله اولیه فشار خون

مرحله ثانویه فشار خوندر 

رعایت کدامیک از موارد زیرقبل از اندازه گیري فشار خون الزم نیست؟) 68سوال 

عدم خوردن و نوشیدن از چند ساعت قبل
نداشتن فعالیت بدنی

خالی بودن مثانه
عدم مواجهه با فشارهاي عصبی

کدامیک از موارد زیر صحیح است؟) 69سوال 

معموالً شدید و ناگهانی است1بیماران مبتال به دیابت نوع عالیم در 
معموالً شدید و تدریجی است1عالیم در بیماران مبتال به دیابت نوع 
گاهی شدید و گاهی ضعیف است1عالیم در بیماران مبتال به دیابت نوع 
استگاهی ناگهانی وگاهی تدریجی 1عالیم در بیماران مبتال به دیابت نوع 

کدامیک از موارد زیر بیشتر بیماران دیابت نوع یک را شامل می شود؟) 70سوال 

بزرگساالن
کودکان و نوجوانان

افراد چاق
افراد سیگاري

عامل بروز بیماري دیابت نوع یک کدامیک از موارد زیر می باشد؟) 71سوال 

کاهش ترشح انسولین از لوزالمعده
انسولین از لوزالمعدهافزایش ترشح 

ترشح نشدن انسولین از لوزالمعده
nکاهش ترشح یا ترشح نشدن انسولین از لوزالمعده

کدامیک از موارد زیر درست است؟) 72سوال 

دیابت درمان قطعی دارد، ولی خیلی سخت است
دیابت درمان قطعی ندارد، ولی قابل کنترل است

فقط براي نوع دودیابت درمان قطعی دارد، ولی
دیابت درمان قطعی دارد، ولی فقط براي نوع یک

نمی باشد؟2کدام مورد جزو اقدامات مهم کنترل کننده دیابت نوع ) 73سوال 

فعالیت بدنی و ورزش مداوم و منظم
تزریق انسولین

)خود مراقبتی(پایش مداوم قند خون
استفاده از داروهاي کاهنده قند خون
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کدام مورد جزو اقدامات مهم مشترك کنترل کننده هر دونوع دیابت نمی باشد؟) 74سوال 

فعالیت بدنی و ورزش مداوم و منظم
)خود مراقبتی(پایش مداوم قند خون

استفاده از داروهاي کاهنده قند خون
رعایت رژیم غذایی ومحدود کردن انرژي دریافتی

علت اصلی دیابت در کودکان و نوجوانان می باشد؟کدامیک از موارد زیر) 74سوال 

کمبود انسولین
رژیم غذایی نامناسب بخصوص تنقالت مضر

فقدان انسولین
موارد الف و ج

به موقع درمان نشود منجربه کدام مورد زیر می شود؟» کتواسیدوز«اگر ) 75سوال 

مرگ بیمار حتمی می شود
شودقطع پاي بیمار حتمی می 

سکته مغزي بیمار حتمی می شود
از کار افتادن کلیه ها ي بیمار حتمی می شود

محسوب می شود؟» کتواسیدوز«کدامیک از موارد زیر جزو اصول کلی درمان ) 76سوال 

رعایت کامل رژیم غذایی
کنترل صحیح ودقیق قند خون

تجویز مایعات وانسولین
موارد الف و ج

می شود؟» کتواسیدوز«رعایت کدامیک از موارد زیرباعث پیشگیري از ) 77سوال 

کنترل صحیح ودقیق قند خون
رعایت کامل رژیم غذایی

ورزش منظم و رعایت کامل رژیم غذایی
تجویز مایعات و انسولین

بروز حمالت کاهش قند خون چه وقت رخ می دهد؟) 78سوال 

هنگام احساس گرسنگی
تزریق انسولینمتعاقب 

هنگام سردرد و سرگیجه
هیچ کدام

چه مواقعی در بیماران دیابت نوع یک، مقدار قند خون بسیار کاهش می یابد واحساس گرسنگی، سردرد و سرگیجه رخ می دهد؟) 79سوال 

فراموش کردن تزریق انسولین
تزریق زیادتراز نیاز انسولین
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فعالیت بدنی شدیدفراموش کردن یک وعده غذا و 
همه موارد

کدامیک از موارد زیر به معناي کاهش قند خون می باشد؟) 80سوال 

هیپوگلیسمی
هیپراسموالر
هیپراسیمی

گلیسما هیپر

کدامیک از موارد زیر جزو عوارض عدم اقدام فوري براي کاهش قند خون محسوب نمی شود؟) 81سوال 

تشنج
تاري دید

هوشیاريعدم 
بیهوشی

کاهش شدید قند خون براي مدت کوتاه سبب کدام مورد می شود؟) 82سوال 

آسیب سلول هاي مغزي
آسیب سلول هاي بینایی

آسیب سلول هاي مغزي بینایی
هیچکدام

نمی باشد؟2کدامیک از موارد زیرمربوط به بیماران دیابت نوع ) 83سوال 

انسولین بسازدبدنشان نمی تواند 
بدنشان به اندازه کافی انسولین می سازد

ممکن است بدنشان بیش از نیاز هم انسولین بسازد
موارد ب و ج

وقتی سلول اجازه ورود به گلوکز نمی دهد چه اتفاقی می افتد؟) 84سوال 

قند خون کاهش می یابد
قند خون افزایش می یابد

می یابدقند خون برخی مواقع کاهش 
قند خون ابتدا کاهش وسپس افزایش می یابد

افزایش چربی در بدن باعث کدام مورد می شود؟) 85سوال 

افزایش مقاومت به انسولین
کاهش مقاومت به انسولین

باال رفتن قند خون
موارد الف و ج

کدامیک از موارد زیرعامل چاقی نمی باشد؟) 86سوال 
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عامل فیزیولوژیکی
عامل محیطی

متابولیکی
هیچکدام

بیشتر حمالت قلبی با احساس ناراحتی در کدام مورد شروع می شود؟) 87سوال 

سمت چپ قفسه سینه
شانه سمت چپ

مرکز قفسه سینه
موارد الف و ب

چرا فشار خون بین دو سطح حداکثر و حداقل در نوسان است؟) 87سوال 

توسط قلب به داخل شریان ها نوسان داردچون پمپ کردن خون 
چون پمپ کردن خون توسط قلب به داخل شریان ها ضربان دارد

چون پمپ کردن خون توسط قلب به داخل شریان ها با انقباض و انبساط همراه است
چون پمپ کردن خون توسط قلب به داخل مویرگ و رگها با نوسان است

زیر براي زمان استراحت قلب درست است؟کدامیک از موارد ) 88سوال 

خون وارد شریان می شود
خون به تدریج وارد شریان می شود

خون وارد شریان نمی شود
موارد الف و ب

فشار خون باال در نتیجه کدامیک از موارد زیرحاصل می شود؟) 89سوال 

فشار جریان خون بردیواره شریان ها
خون بردیواره شریان هافشار بیش ازحد جریان 

فشار بیش از حد طبیعی جریان خون بردیواره شریان ها
افزایش فشاربیش از حد طبیعی جریان خون بردیواره شریان ها

اندازه گیري شود؟طبق برنامه کشوري پیشگیري و کنترل بیماري فشار خون باال، براي افراد با فشار خون طبیعی چند وقت یک بار باید فشار خون 90سوال 

هر سال یک بار
هر یک و نیم سال یک بار

هر دو سال یک بار
هر سه سال یک بار

کدامیک از موارد زیر درست می باشد؟) 91سوال 

اختالل چربی هاي خون در ایجاد فشار خون باال دخیل هستند
اختالل چربی هاي خون در ایجاد فشار خون باال دخیل نیستند

اختالل چربی هاي خون به طور مستقیم در ایجاد فشار خون باال دخیل هستند
اختالل چربی هاي خون به طور مستقیم در ایجاد فشار خون باال دخیل نیستند
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کدامیک از موارد زیر در خصوص مصرف دخانیات صادق است؟) 92سوال 

موجب افزایش فشار خون نمی شود
می شودموجب افزایش فشار خون 

به طور مستقیم موجب فشار خون نمی شود
به طور مستقیم موجب فشار خون می شود

چند درصد بیماران فشار خون باال از نوع ثانویه می باشند؟) 93سوال 

درصد50تقریبا باالي 
درصد10تقریبا باالي 

درصد5تقریبا 
درصد15باالي 

.موارد زیر در فشار خون ثانویه موثر استعملکرد کدامیک از ) 94سوال 

مثانه
پروستات

کلیه
موارد الف و ج

کدامیک از موارد زیربراي عالئم سکته قلبی صادق تر است؟) 95سوال 

احساس سوزش در قفسه سینه
احساس سوزش در جناغ قفسه سینه

احساس سوزش در باالي جناغ قفسه سینه
جناغ قفسه سینهاحساس سوزش در زیر

بهترین زمان براي درمان سکته قلبی کدامیک از موارد زیرمی باشد؟) 96سوال 

قبل از بروز عالئم
بالفاصله بعد از آگاهی از عالئم

دقایقی بعد از بروز عالئم
با نظر پزشک مشخص می شود

موارد زیردرست است؟براي وضعیت سر فردي که دچار حمله قلبی شده کدامیک از ) 97سوال 

به پشت خوابانده و سرش را به سمت راست قراردهیم
به پشت خوابانده و سرش را به عقب خم کنیم

به پشت خوابانده و سرش را به سمت چپ قراردهیم
به پشت خوابانده سرش را رو به آسمان قراردهیم

فشار خون باالست؟کدام مورد شایع ترین علت مرگ در مبتالیان به ) 98سوال 

سکته مغزي
نارسایی کلیه
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بیماري قلبی
دیابت

عوامل موثر در ایجاد فشارخون باالي نوع اولیه چیست؟) 99سوال 

تغییر در ترشح هورمون ها
مصرف زیاد نمک
سابقه خانوادگی

ب و ج

ازعوامل موثر در بروز فشارخون باالي ثانویه است؟) 100سوال 

بیماري هاي کلیه
بیماریهاي غده فوق کلیه

تغییر ترشح هورمون هاي غدد مختلف از جمله غده تیروئید
همه موارد

درافرادي که سابقه خانوادگی فشارخون باال دارند کدام اقدام موثرتر است؟) 101سوال 

اندازه گیري منظم فشارخون
رژیم غذایی حاوي مقادیر کم نمک و چربی

مشاوره ژنتیک
فعالیت بدنی منظم

کدام مورد در کاهش احتمال خطر بیماریهاي قلبی عروقی از اهمیت زیادي برخوردار است؟) 102سوال 

کنترل فشارخون در افراد مبتال به دیابت
تنظیم قند خون در افراد مبتال به فشار خون باال

کنترل فشارخون در افراد کم تحرك
و بموارد الف 

کدام یک از موارد زیر جزء عوارض شایع فشارخون باال محسوب می شوند؟) 103سوال 

ضخیم شدن دیواره عضالنی بطن چپ
)سخت شدن جدار رگ ها(تسریع تصلب شرائین

نارسایی کلیه ها
همه موارد

محسوب می شوند؟کدام یک از موارد زیر از علل اصلی ناکامی در درمان فشارخون باال ) 104سوال 

بی عالمت بودن بیماري
آگاهی ناکافی نسبت به بیماري و عوارض آن

عدم مصرف منظم دارو
همه موارد

کدامیک از موارد زیر در پیشگیري اولیه و هم در کنترل فشارخون باال در بیماران نقش مهمی دارد؟) 105سوال 
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مشاوره ژنتیک
مصرف منظم دارو

شیوه زندگیتغییرات 
همه موارد

درمان دارویی فشارخون باال براي چه کسانی تجویز می شود؟) 106سوال 

است120-139/89کلیه بیمارانی که فشارخون آنها
افرادي که بیش از دوعامل خطر و یا دیابت همراه با فشارخون باال دارند

هاي زندگی هم چنان فشارخون باال دارندافرادي که بعد از رعایت درمان غیردارویی و اصالح شیوه 
موارد ب و ج

را به ترتیب چه کسانی تشکیل می دهند؟2بیشتر افراد مبتال به دیابت نوع ) 107سوال 

کودکان-افراد چاق 
نوجوانان- بزرگساالن 
بزرگساالن-افراد چاق 
بزرگساالن- نوجوانان 

محسوب نمی شود؟2کننده در دیابت نوع کدامیک از اقدامات کمک ) 108سوال 

رژیم غذایی و محدود کردن انرژي دریافتی
فعالیت بدنی
خود مراقبتی

حذف یکی از وعده هاي غذایی

است توصیه می شود؟) هیپوگلیسمی(کدامیک از اقدامات زیر در فردي که دچار کاهش قند خون ) 109سوال 

)مواد شیرین(خوراندن قند 
ریق انسولینتز

تزریق محلول گلوکز
موارد الف و ج

می باشد؟2کدام گرینه مهمترین عامل محیطی دخیل در بروز دیابت نوع ) 110سوال 

ژنتیک
چاقی

بی تحرکی
فشار روانی

می باشد؟در عارضه پاي دیابتی، ایجاد زخم و عدم بهبودي به ترتیب ناشی از کدام یک از عوارض دیابت) 111سوال 

اختالل در سیستم ایمنی- بی حسی 
اختالل در سیستم ایمنی-ویروس ها 

اختالل در عروق و خون رسانی عضو- عوارض عصبی 
اختالل در عروض و خون رسانی-ویروس ها 
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کدام مورد مقدار طبیعی قند خون ناشتا را به درستی بیان می کند؟) 112سوال 

70کمتر از 
99تا 70بین 
125تا 100بین 

126بیشتر از 

کدامیک از افراد زیر در مرض خطر ابتال به دیابت قرار دارند؟) 113سوال 

افراد چاق
افرادي با سابقه خانوادگی ابتال به دیابت

90روي 140افراد با فشار خون 
همه موارد

اولین علت مرگ و میر در ایران کدام است؟) 114سوال 

بیماري هاي عفونی
سرطان

تصادفات
بیماري هاي قلبی عروقی

سفت و سخت شدن و تنگی دیواره سرخ رگ ها چه نام دارد؟) 115سوال 

تصلب شرایین
آترواسکلروز

ایسکمی
2و 1گزینه هاي 

می شود؟.............نرسیدن خون کافی به عضله قلب باعث) 116سوال 

قلبایسکمی 
ترومبوز

تصلب شرایین
پالك

:همه موارد زیر از جمله عوامل خطرساز بیماري هاي قلبی عروقی هستند به جز) 117سوال 

HDLباال
مصرف دخانیات

چاقی و اضافه وزن
دیابت

کدامیک مهم ترین عالمت بالینی سکته قلبی است؟) 118سوال 

تنگی نفس
تهوع و استفراغ
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سرگیجه شدید
احساس درد ناگهانی در قفسه سینه

زمان طالیی براي درمان بیماران دچار سکته قلبی کدام است؟) 119سوال 

ساعت اول بعد از شروع سکته قلبی2
ساعت اول بعد از شروع سکته قلبی4
ساعت اول بعد از شروع سکته قلبی1
ساعت اول بعد از شروع سکته قلبی6

کدامیک از جمله عوامل خطر قابل اصالح در بروز سکته مغزي نیست؟) 120سوال

بیماري هاي عروق کرونر قلب
غلظت باالي خون

ژنتیک
مصرف سیگار

ام است؟نیتروگلیسیرین در هنگام بروز درد قلبی در بیماران دچار گرفتگی عروق کرونر قلب کد) زیرزبانی(حداکثر تعداد مجاز قرص ) 121سوال 

قرص2
قرص3
قرص4
قرص5

کدامیک از درد هاي زیر نیازمند مراجعه فوري به پزشک یا تماس با اورژانس می باشد؟) 122سوال 

.دقیقه ادامه یابد10-15درد قفسه سینه که بیش از 
درد قفسه سینه با عرق سرد و رنگ پریدگی پوست

.بار و در حالت استراحت رخ دهددرد قفسه سینه که براي اولین 
هر سه گزینه

.یک درد تکرار شونده است که در هنگام فعالیت ایجاد می شود و پس از چند دقیقه استراحت یا استفاده از دارو بر طرف می شود)123سوال

کولیک
درد مزمن

میگرن
آنژین

احساس سوزش در پشت و پایین تر از استخوان جناغ سینه احساس می شود که با مصرف داروهاي درد به صورت "در کدام مورد زیر معموال) 124سوال
ضد اسید از بین می رود؟

ایسکمی قلب
التهاب پرده جنب

)ریفالکس(بازگشت اسید معده به مري 
آنژین صدري
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کدام مورد شایع ترین علت مرگ در مبتالیان به فشار خون باالست؟) 125سوال 

سکته مغزي
نارسایی کلیه
بیماري قلبی

دیابت

قسمتی از جدار شریان نازك می شود و در قسمت هاي ضعیف دیواره شریان، بیرون زدگی به شکل یک بادکنک به وجود می .......................... در ) 126سوال 
.این وضعیت اغلب با فشارخون باال تشدید می شود.آید

آنوریسم
ترومبوز
آمبولی

انسداد عروق

ساله دچار بیحسی ناگهانی در یک طرف صورت ، اختالل بینایی و اختالل در تکلم شده است ، احتمال کدام بیماري بیشتر است؟55رضا )127سوال 

سکته قلبی
افت فشار خون

سکته مغزي
آب مروارید

کدام گزینه صحیح است؟در مورد حمله هاي مغزي گذرا ) 128سوال 

.بروز این حمله ها را باید بعنوان عالئم هشدار دهنده مورد توجه قرار داد
.به پزشک مراجعه کرد یا با فوریت ها تماس گرفت"در هنگام بروز این عالئم مانند سکته قلبی باید فورا

.ندلی چرخدار به مرکز درمانی منتقل شودبیمار الزم است تا رسیدن کمک پزشکی فعالیت نکند و با برانکار یا ص
هر سه گزینه

کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟) 129سوال 

با افزایش سن خطر بروز سکته مغزي نیز افزایش می یابد
میزان مرگ ناشی از سکته قلبی درمردان جوان نسبت به زنان جوان کمتر است

تغییرات هورمونی، میزان بروز سکته مغزي در زنان به سرعت افزایش می یابد و با مردان برابر می شوددر دوران بعد از یائسگی به علت 
فشارخون باال مهمترین عامل سکته مغزي است

فعالیت بدنینمونھ سواالت دوره پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری ھای قلبی و عروقی

کدام یک از موارد زیر شناختھ شده ترین اثرات فعالیت بدنی مناسب و ورزش در سیستم گوارشی بدن است ؟) ١سوال 

افزایش حرکات روده
پیشگیری از یبوست مزمن
بزرگپیشگیری از سرطان روده 

موارد الف و ب
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ورزش و فعالیت بدنی مناسب از چھ طریق موجب جلوگیری از افزایش وزن می شود ؟) ٢سوال 

افزایش مصرف انرژی
افزایش میزان توده عضالنی

افزایش میزان سوخت و ساز بدن
ھمھ موارد

کدام یک از موارد زیر جزء اثرات ورزش منظم محسوب می شود ؟) ٣سوال 

کاھش فشار روانی و بار عصبی
بھبود اختاللت خواب

کاھش اضطراب
ھمھ موارد

کدام یک از اثرات مثبت فعالیت بدنی محسوب می شود ؟) ٤سوال 

پیشگیری از ابتالء بیھ بیماری قند
پیشگیری از ابتالء بھ سرطان سینھ و رحم در زنان

LDLکاھش چربی مضر
ھمھ موارد

:فعالیت بدنی با شدت متوسط فعالیتی است کھ)٦سوال 

درصد ضربان قلب حداکثر شود٧٠تا ٥٥منجر بھ افزایش ضربان قلب در محدوده 
منجر بھ افزایش ضربان قلب و دفعات تنفس می شود ولی مانع صحبت کردن فرد نمی شود

می تواند بھ راحتی صحبت کنددر حین انجام آن ، فرد بھ علت افزایش تعداد نفس و نفس نفس زدن ن
موارد الف و ب

میزان توصیھ شده فعالیت بدنی برای بزرگساالن از دیدگاه سازمان بھداشت جھانی کدام است ؟) 7سوال 

بار در ھفتھ٥فعالیت بدنی با شدت متوسط برای حداقل 
بار در ھفتھ٣دقیقھ فعالیت شدید حداقل ٢٥
بار در ھفتھ٣شدت متوسط برای حداقل دقیقھ فعالیت بدنی با٢٥

ھمھ موارد

میزان فعالیت فیزیکی مطلوب برای افراد جوان سالم بر حسب تعداد قدم ھا در طول یک روز ، چقدر است ؟) 8سوال 

قدم در روز١٣٠٠٠تا ٧٠٠٠
قدم در روز٨٥٠٠تا ٦٠٠٠

قدم در روز٥٥٠٠تا ٣٥٠
قدم در روز٨٠٠٠تا ٥٥٠٠

برای پیشگیری از کم تحرکی، حداکثر زمانی کھ باید صرف فعالیت ھایی مانند دیدن تلویزیون ، کار با کامپیوتر و یا )٩سوال 
شطرنج شود چقدر است ؟

ساعت در روز١
ساعت در روز٢
ساعت در روز٣
ساعت در روز٤

بدنی در زنان ارتباط دارد ؟کدام یک از بیماری ھای زیر با عدم انجام فعالیت ) ١٠سوال 

دیابت



22

پوکی استخوان
سرطان پستان

ھمھ موارد

کدام یک از موارد زیر ویژگی کفش مناسب جھت پیاده روی و ورزش را بیان می کند ؟) ١١سوال 

کفش فاقد پاشنھ
سانتیمتری٣کفش ھای دارای پاشنھ حداقل 

در داخل و پاشنھ یکپارچھ و محکم در خارجکفش ھای ورزش دارای پاشنھ نسبتا نرم 
موارد ب و ج

فرق فعالیت بدنی با ورزش در چیست؟) ١٢سوال 

ھر فعالیت بدنی ورزش محسوب می شود
ورزش فعالیت بدنی سازماندھی شده و ھدف دار است

ورزش فعالیت بدنی منظم و مکرر است
موارد ب و ج

ھای کاھش خطر بروز سکتھ قلبی و مغزی کدام فعالیت بدنی یا ورزش منظم بھ عنوان یکی از روشمیزان توصیھ شده ) 13سوال 
است؟

دقیقھ با شدت متوسط٦٠تا ٣٠روزانھ 
دقیقھ با شدت کم٦٠تا ٣٠روزانھ 
دقیقھ با شدت متوسط٩٠تا ٦٠روزانھ 

دقیقھ با شدت کم٩٠تا ٦٠روزانھ 

.وزن بدن باعث کاھش چند درصد ازدرد و نشانھ ھای بیماری آرتروز زانو در افراد می شوددرصد از١٠کاھش) ١۴سوال 

درصد١٠ھمان 
درصد٤٠
درصد٥٠

درصد٥٠باالی 

کدامیک از موارد زیر برای باال و پایین رفتن از پلھ ھا مناسب است؟) ١٥سوال 

برای مفاصل پا ضرر دارد
عضالت پا می شودضرر ندارد وباعث تقویت 

باعث پیشگیری از ابتالء بھ آرتروز می شود
موارد ب و ج

در کدام ورزش ھا افراد کاھش فشار روانی و بار عصبی را در خود احساس و تجربھ می کنند؟) ١٦سوال 

پیاده روی سریع و کوھنوردی
یوگا و ورزش ھای رزمی

ھمھ ورزش ھا
موارد الف و ب

کدام یک از موارد زیر جزو اثرات ورزش است؟) ١٧سوال 

ھمھ چربی ھای بدن را کاھش می دھد
فقط چربی مضر را کاھش می دھد

چربی مضر را کاھش وچربی مفید را افزایش می دھد
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چربی مضر را کاھش و در چربی مفید اثری ندارد

بیشتر باشد ) ھفتھ متوالی........... بھ طور منظم و برای البتھ (ھر چھ میزان انرژی مصرف شده در طول یک ھفتھ )١٨سوال 
.اثرات مفید آن برقلب وعروق بیشتر خواھد بود

ھفتھ٤
ھفتھ وبیشتر٤

ھفتھ٦حداقل 
ھفتھ١٠حداقل 

.کدام یک از موارد زیرجزو فعالیت ھای ھوازی نیست) ١٩سوال 

طناب زدن
پیاده روی تند

سرعت زیاددوچرخھ سواری با 
شنا

کدام یک از موارد زیر برای بیماران قلبی مناسب نیست؟) ٢٠سوال 

فعالیت ھای غیر ھوازی
فعالیت ھای ھوازی

فعالیت بدنی با شدت متوسط
موارد الف و ج

، چند قدم در روز می باشد؟مسالمسنمیزان فعالیت فیزیکی مطلوب برای افراد ) 21سوال 

قدم٩٠٠٠تا٤٠٠٠
قدم١٣٠٠٠تا٧٠٠٠
قدم١٠٠٠٠تا٥٠٠٠
قدم٨٠٠٠تا ٣٠٠٠

.وقتی در فعالیت ھا خیلی خستھ می شوید، کدام یک از موارد زیر مؤثرتر است) 22سوال 

استراحت طوالنی
یک بار استراحت کوتاه

یک یا دو بار استراحت کوتاه
چند بار استراحت کوتاه

از موارد زیربھ معنای ورزش ایروبیک می باشد؟کدام یک) 23سوال 

فعالیت ھایی کھ موجب افزایش ضربان قلب می شود
ھمان فعالیت ھای ھوازی

فعالیت ھایی کھ تعداد تنفس را افزایش می دھد
فعالیت ھایی کھ موجب افزایش ضربان قلب وتعداد تنفس می شود

نامطلوب قطع ناگھانی ورزش بدون رعایت مرحلھ سرد کردن بدن نمی باشد؟کدام یک از موارد زیرجزو اثرات) ٢٤سوال 

انقباض وتنگ شدن عروق موجود در عضالت
کاھش اسید الکتیک عضالت

درد ھای عضالنی
ماندن مواد زائد در عضالت
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نیفتد، چھ می گویند؟بھ فعالیتی کھ در طول آن ضربان قلب و تنفس افزایش یابد ،ولی نفس ھا بھ شماره) ٢٥سوال 

ورزش سبک
ورزش شدید

ورزش متوسط
ورزش با شدت متوسط

١دوره راھھای کنترل و پیشگیری بیماریھای قلبیتغذیھنمونھ سواالت 

برای ھر فرد سالم مصرف چھ میزان آب در طی روز ضروری است؟) ١سوال 

لیوان٦-٨
لیوان٣-٤
لیوان٤-٥

ھیچکدام

در کدام یک از موارد زیر نیاز بھ آب افزایش می یابد؟) ٢سوال 

ھا مانند اسھال و سنگ کلیھدر برخی بیماری 
ھنگام ورزش و فعالیت ھای سنگین و پر تحرک

بعد ازمصرف زیاد چای و قھوه و مصرف غذاھای حاوی فیبر زیاد
ھر سھ گزینھ

کدام گزینھ صحیح است؟) ٣سوال 

کربوھیدرات ھا و پروتئین ھا در بدن انرژی یکسانی تولید می کنند
.برابر کربوھیدرات ھا و پروتئین ھا انرژی دارندچربی ھا بیش از دو 

.انرژی موجود در غذاھا با واحد کیلو کالری اندازه گیری می شود
ھر سھ گزینھ

نیاز بھ کالری در کدامیک کمتر است؟) ٤سوال 

سال٦کودک زیر 
نوجوان

مادر باردار یا شیرده
سالھ با فعالیت معمولی٥٠فرد 

کدام گروه از مواد غذایی عالوه بر ترکیبات نشاستھ ای، تأمین کننده فیبر، ویتامین ھای گروه ب، آھن و پروتئین نیز می ) ٥سوال 
باشند؟

گروه نان و غالت
گروه سبزی ھا

گروه شیر و لبنیات
گروه میوه ھا

عفونت ھا الزم است و در سبزی ھایی با رنگ ویتامینی کھ برای سالمت پوست، چشم و افزایش مقاومت بدن در مقابل)٦سوال 
سبز تیره و سبزی ھای برگ دار بیشتر است چیست؟

ویتامین ب
ویتامین آ
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ویتامین ث
ویتامین د

سھم است؟٦- ١١میزان توصیھ شده روزانھ از این گروه بر اساس راھنمای ھرم غذایی ) 7سوال 

گروه میوه ھا
گروه سبزی ھا

شیر و لبنیاتگروه 
گروه نان و غالت

مقدار مورد نیاز سبزیجات در گروه ھای سنی مختلف چھ مقدار است؟) ٨سوال 

واحد در روز٦
واحد در روز٣-٥
واحد در ھفتھ٢-٣
واحد در ھفتھ٣-٥

آبمیوه ھا حاوی مقدار کافی کدامیک از موارد زیر نمی باشند؟) ٩سوال 

ویتامین
امالح

فیبر
قند

میزان سھم توصیھ شده روزانھ برای میوه چھ مقدار می باشد؟) ١٠سوال 

سھم در روز٣-٥
سھم در روز٢-٤
سھم در رو٢-٥
سھم در روز١-٣

کدام یک از میوه ھای زیر چربی زیاد دارند؟) ١١سوال 

طالبی
موز

انگور
نارگیل

گروه مواد غذایی موجب رشد و استحکام استخوان ھا ، دندان ھا و سالمت پوست می گردد؟مصرف این ) ١٢سوال 

گروه میوه ھا
گروه سبزی ھا

گروه شیر و لبنیات
گروه نان و غالت

کدامیک از مواد زیر در گروه گوشت و جانشین ھای آن قرار می گیرد؟) ١٣سوال 

حبوبات
تخم مرغ

مغزھا
گزینھھر سھ 
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از کدامیک از روغن ھای زیر می شود بھ مقدار کافی استفاده کرد؟) ١٤سوال 

مارگارین
روغن چربی مرغ

روغن مایع کلزا و بزرک
روغن ھای اشباع

کدام یک از گزینھ ھای زیر صحیح است؟) 15سوال 

.مقدار کافی استفاده کنیداز انواع روغن ھای مایع مثل روغن کلزا، روغن بزرک، کنجد حتمًا بھ 
.، سس مایونز، کیک و شیرینی خامھ ای بھ ندرت استفاده کنید)پیھ و دنبھ(از روغن ھای اشباع 

.سیب زمینی سرخ کرده، پیاز داغ، کنسروھای ماھی حاوی روغن و سس ھای کم چربی گھ گاه استفاده کنید
ھر سھ گزینھ

غذایی نشان دھنده چیست؟کوچک بودن بخش باالیی ھرم ) 16سوال 

.میزان مصرف لبنیات باید محدود شود
.میزان مصرف میوه ھا باید محدود شود

میزان مصرف نان و غالت باید محدود شود
.میزان مصرف چربی ھا و مواد شیرین باید محدود شود

کدام جملھ غلط است؟) ١٧سوال 

.دیگر شودمواد غذایی یک گروه نمی تواند جانشین گروه
کوچک بودن بخش باالیی ھرم غذایی نشان دھنده این است کھ میزان مصرف چربی ھا و مواد شیرین باید محدود شود

زنان باردار وشیرده بھ دلیل نیاز بیشتر بھ انرژی ، ویتامین ھا و امالح ، باید در برنامھ غذایی روزانھ از ھمھ گروه ھای غذایی 
.مصرف نمایند

ودن سھم گروه شیر و لبنیات و گوشت و حبوبات در برنامھ روزانھ بھ معنی کم اھمیت بودن آنھا استکمتر ب

کدام یک از گزینھ ھای زیر صحیح است؟) ١٨سوال 

.درصد از میزان بروز بیماری ھای قلبی عروقی کم می شود٢با کاھش ھر یک درصد از سطح کلسترول سرم، 
.می شودLDLدریافت کلسترول زیاد از طریق رژیم غذایی موجب افزایش 

HDLباعث می شود تا کلسترول از جدار داخلی شریان ھا جدا شود و بھ ھمین دلیل بھ آن کلسترول خوب ھم گفتھ می شود.
ھر سھ گزینھ

HDLدر خانمی) 19سوال  = LDLو30 = می باشد، ارزیابی شما چیست ؟165

.چربی ھای او در محدوده نرمال قرار دارند
.چربی ھای او در مرز خطر قرار دارند

.چربی ھای او در مقدار خطر ناک می باشند
.مشکلی او را تھدید نمی کند

در مورد اسید ھای چرب غیر اشباع کدام مورد صحیح است؟) 20سوال 

.وجود دارددر روغن زیتون، روغن بادام زمینی و بیشتر مغزھا
.و تری گلیسیریدھای سرم را افزایش می دھندLDLسطح کلسترول ، سطح 

.نوعی از آنھا ست٣امگا 
٣و ١گزینھ ھای 

مصرف باالی کدامیک در اسکیموھا باعث شده میزان بروز بیماری ھای قلبی عروقی در آنھا پایین تر از سایر جوامع ) 21سوال 
باشد؟
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مارگارین
ن چربی مرغروغ
٣امگا 

روغن ھای اشباع

ھست باید خودداری کرد؟٦چرا از مصرف زیاد روغن پنبھ دانھ، آفتابگردان ، ذرت و سویا کھ دارای امگا ) 22سوال 

.می شوندLDLموجب افزایش سطح 
.موجب افزایش سطح تری گلسیرید می شوند

.خون می شوندHDLباعث پائین آمدن غلظت 
.موجب افزایش سطح قند خون می شوند

:در مورد اسید ھای چرب ترانس) 23سوال 

.می شوندHDLو کاھش LDLموجب افزایش 
) مارگارین ھا(در روغن ھای نباتی جامد موجود در شیرینی ھا، غذاھای سرخ شده ، غذاھای آماده و برخی از کره ھای گیاھی 

.وجود دارد
.چرب ترانس با باال رفتن خطر بیماری ھای قلبی عروقی ارتباط دارددریافت زیاد اسیدھای

ھر سھ گزینھ

مصرف کدامیک خطر سرطان پستان را در زنان کاھش می دھد؟) ٢٤سوال 

مارگارین
روغن زیتون

روغن مایع کلزا و بزرک
روغن نارگیل

کدامند؟توصیھ ھای کاربردی صحیح در مصرف روغن ھا ) 25سوال 

تفت دادن سبزی ھا بھ جای سرخ کردن آنھا
خرید گوشت چرخ کرده آماده

استفاده از آب لیمو و آبغوره ھمراه با روغن زیتون و ماست بجای مایونز در ساالد
٣و ١گزینھ ھای 

در مورد روغن ھا کدامیک صحیح است؟) 26سوال 

.ندارندروغن ھای نباتی مایع بھ طور طبیعی کلسترول
ھر چھ میزان اسیدھای چرب اشباع و اسیدھای چرب ترانس روغن نباتی جامد کمتر باشد روغن مذکور بھتر و برای استفاده سالم 

تر است
بار آن ھم با فاصلھ زمانی کوتاه مثًال در طول یک روز می توان استفاده کرد ٢ـ٣از روغن مایع مخصوص سرخ کردنی حداکثر 

.باید روغن را دور ریختو پس از آن 
ھر سھ گزینھ

کدامیک مناسب ترین نوع روغن برای پخت و پز محسوب می شود؟) ٢٧سوال 

روغن نیمھ جامد
روغن مایع
روغن جامد

روغن ھیدروژنھ

مصرف کدامیک در کاھش کلسترول نقش دارد؟) ٢٨سوال 

سیر وپیاز
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ھویج و سویا
٢و ١

زرده تخم مرغ

کدام جملھ غلط است؟) ٢٩سوال 

.کباب کردن گوشت بر روی ذغال باعث پیشگیری از سرطان می شود
.برای تھیھ کباب ، گوشت ھای لخم را انتخاب کنید

.برای کباب کردن تا حد ممکن گوشت را در معرض شعلھ مستقیم و ذغال قرار ندھید
.نمک و ترشی خورش را در آخر طبخ اضافھ کنید

در چاقی سیبی شکل چربی بیشتر در کدام ناحیھ جمع می شود و در چھ جنسی شایع تر است؟) 30سوال 

مردان- ران و باسن
زنان- ران و باسن

مردان-شکم و دور کمر
زنان-شکم و دور کمر

شرایط مناسب اندازه گیری وزن کدامند؟) ٣١سوال 

ناشتا
با کمترین لباس

با مثانھ پر
٢و ١گزینھ ھای 

بھترین زمان سنجش وزن خانم ھا کدام است؟) ٣٢سوال 

روز قبل از قاعدگی٢
روز بعد از قاعدگی٢
روز قبل از قاعدگی٧
روز بعد از قاعدگی٧

می باشد ارزیابی شما چیست؟٣١فردی (BMI)نمایھ توده بدنی) 33سوال 

الغر
وزن مناسب

چاق
وزناضافھ 

خطرات چاقی و نوع بیماری ھایی کھ از چاقی ناشی می شوند ، بھ کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد ؟) ٣٤سوال 

درجھ چربی ذخیره شدنھ در بدن
نحوه توزیع چربی در بدن

زمینھ ژنتیک
موارد الف و ج

کدام گزینھ ویژگی چاقی زنانھ را بھ درستی بیان می کند ؟) 35سوال 

خطر بیشتر نسبت بھ نوع مردانھ–تجمع چربی عمدتا در شکم و دور کمر –سیبی شکل 
خطر کمتر نسبت بھ نوع مردانھ–تجمع چربی عمدتا در شکم و دور کمر –گالبی شکل 
خطر بیشتر نسبت بھ نوع مردانھ–تجمع چربی عمدتا در ران و باسن–سیبی شکل 
خطر کمتر نسبت بھ نوع مردانھ–در ران و باسنتجمع چربی عمدتا –گالبی شکل 
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کدام روش زیر ساده ترین راه تعیین اضافھ وزن و چاقی محسوب می شود ؟) 36سوال 

تعیین نسبت دور کمر بھ دور باسن
تعیین نمایھ توده بدنی

اندازه گیری وزن
تن سنجی

ھای قلبی عروقی قرار دارند ؟چھ افرادی بیشتر در معرض خطر ابتال بھ بیماری) ٣٧سوال 

افرادی با نمایھ توده بدنی در حد اضافھ وزن و دور کمر کم
و دور کمر کم١افرادی با نمایھ توده بدنی در حد چاقی درجھ 

افرادی با نمایھ توده بدنی طبیعی و دور کمر زیاد
موارد الف و ب

نیست ؟کدام یک از بیماری ھای ھمراه چاقی ) 38سوال 

بیماری عروقی کرونر قلب
سنگ کیسھ صفرا

١دیابت نوع 
وقفھ تنفسی در خواب

کدام یک از افراد زیر بھ صورت موقت در برنامھ کاھش وزن نباید شرکت داشتھ باشند ؟) 39سوال 

زنان باردار یا شیرده
افراد دارای شرایط پزشکی ناپایدار

بیماران سرطانی
الف و بموارد 

ھدف از کاھش اولیھ وزن چھ مقدار کاھش وزن و طی چھ مدتی است ؟) 40سوال 

ماه٣وزن بدن بیمار طی % ١٠کاھش بھ میزان 
ماه٦وزن بدن بیمار طی % ١٠کاھش بھ میزان 
ماه٦وزن بدن بیمار طی % ١٥کاھش بھ میزان 
ماه٣وزن بدن بیمار طی % ١٥کاھش بھ میزان 

کدام گزینھ ھدف از رژیم غذایی را بھ درستی بیان می کند ؟) 41سوال 

کاھش وزن
کاھش میزان انرژی دریافتی

کنترل عوامل خطر بیماری ھای ھمراه با چاقی
ھمھ موارد

می ماه رخ ٦کالری در روز معموال چھ مقدار کاھش وزن طی ٥٠٠- ١٠٠٠در صورت کاھش انرژی دریافتی بھ میزا ) 42سوال 
دھد ؟

کیلوگم١٢-٢٤
کیلوگرم١٠-١٢
کیلوگرم٩-١١/٥

کیلوگرم٦-٨

کدام یک از علل بازگشت وزن محسوب می شود ؟) ٤٣سوال 

عدم پیروی از فعالیت بدنی
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عدم پذیرش مصرف غذای مناسب توسط خانواده
عدم حمایت از فعالیت بدنی منظم توسط دوستان

ھمھ موارد

میزان آب مورد نیاز کدام افراد نسبت بھ افراد معمولی بیشتر نیست؟) ٤٤سوال 

سالمندان
جوانان

زنان باردار
زنان شیرده

در ھر گروه غذایی، مقدار غذایی است کھ ارزش غذایی مشابھ با سایر مواد غذایی از ھمان گروه را دارد؟) 45سوال 

کالری
انرژی

رژیم غذایی
سھم غذایی

ھای غذایی ھستند؟چغندر و خیار بھ ترتیب جزء کدام گروه) ٤٦سوال 

سبزی- سبزی 
میوه- سبزی 

سبزی- میوه 
میوه- میوه 

گروه کدام ماده غذایی صحیح نیست؟) ٤٧سوال 

ھاروغن و چربی: کره
شیر و لبنیات: سرشیر

ھاروغن و چربی: خامھ
شیر و لبنیات: شیر تمام چرب

ھای غذایی قرار دارند؟یک از گروهگندم، عدس، ذرت در کدام) ٤٨سوال 

ھای آن، نان و غالتنان و غالت، گوشت و جانشین
نان و غالت، نان و غالت ، نان و غالت

ھای آنھای آن، گوشت و جانشیننان و غالت، گوشت و جانشین
نان و غالت، سبزی، نان و غالت

ریزی رژیم غذایی خانواده است؟برای برنامھابزاری) ۴٩سوال 

سھم غذایی
رفتار مصرفی

ھرم غذایی
سبک زندگی

چقدر است؟» گلیسیریدتری«مقدار قابل قبول ) ٥٠سوال 

١٥٠mg/dlکمتر از 
١٩٩mg/dl- ١٥٠بین
١٩٩mg/dl- ١٨٠بین

٢٠٠mg/dlبیشتر از 
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.دانندمی............ را ناشی از مصرف باالی روغن .......... قلبی عروقی در کشورھای ھای پایین بودن شیوع بیماری) ٥١سوال 

بادام زمینی-آمریکایی
زیتون–ای مدیترانھ

ماھی-شرق دور
سویا-اروپا

:ھاھنگام خرید، میزان اسید چرب ترانس روغن) ٥٢سوال 

باشد% ٥باید کمتراز 
باشد% ٥باید حتی االمکان 

باشد% ١٠باید کمتراز 
باشد% ١٠باید حتی االمکان 

کدام گزینھ در مورد نمک غلط است؟) ٥٣سوال 

مصرف زیاد آن یک عادت نادرست است
مصرف زیاد آن افزایش وزن را بھ دنبال خواھد داشت

تواند باعث باال رفتن فشار خون شودمی
مضر استسدیم موجود در نمک برای سالمت انسان

سانتی متر باشد نمایھ توده بدنی این فرد چقدر است؟١٧٠کیلو گرم و ٧٥اگر وزن و قد یک نفر بھ ترتیب ) ٥٤سوال 

٢٥.٩٥
٤٤.١٢

٠.٠٢
٢.٢٧

باشد این فرد دارای چھ وزنی است؟٢٨سانتی متر دارای نمایھ توده بدنی ١٧٥اگر فردی با قد ) ٥٥سوال 

کیلوگرم٩٠حدود 
کیلوگرم٨٥حدود 
کیلوگرم٦٢حدود 

حدود کیلوگرم

کدام غذا با قرار گرفتن در گروه نان و غالت ، باید گاھی مصرف شود ؟) ٥٦سوال 

نان سبوس دار
شیرینی با چربی متوسط ، بیسکویت

برنج
گندم برشتھ نمکی

سبزیجات می شود ؟کدام مورد باعث کاھش کیفیت و ارزش غذایی ) ٥٧سوال 

خرد کردن
نور

حرارت
ھمھ موارد

کدام یک از موارد زیر مشخصھ یک روغن سالم است ؟) ٥٨سوال 

با درصد باالی چربی اشباع
با درصد باالی چربی غیر اشباع
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اسید ھای چرب ترانس
ھمھ موارد

کدام مورد فاقد اسید ھای چرب ترانس می باشد ؟) 59سوال 

مارگارین
روغن ھای جام

چربی گوشت
روغن آفتاب گردان

کدام یک از موارد زیر ابایستی در روش آب پز کردن رعایت شود ؟) 60سوال 

استفاده از مقادیر کم آب
کمتر خرد کردن مواد غذایی

استفاده از ظروف سربستھ
ھمھ موارد

پخت غذا محسوب می شود ؟کدام یک از موارد زیر بھترین روش) 61سوال 

آب پز کردن
سرخ کردن

بخار پز کرن
تفت دادن

کدامیک از موارد زیرعامل چاقی نمی باشد؟) ٦٢سوال 

عامل فیزیولوژیکی
عامل محیطی

متابولیکی
ھیچکدام

چھ مقدار از انرژی بدن درحال استراحت مصرف می شود؟) ٦٣سوال 

انرژی بدنکمتر از نیمی از 
یک سوم از انرژی بدن
دو سوم از انرژی بدن

کمتر از دو سوم انرژی بدن

حدود ده درصد انرژی بدن برای کدامیک از موارد زیرمصرف می شود؟) 64سوال 

خوابیدن
تماشای تلویزیون
سوخت وساز بدن

صحبت کردن

کدامیک از موارد زیردرست تر است؟) ٦٥سوال 

ھای بھ شکل سیب خطرناکتراستچاقی 
چاقی ھای بھ شکل گالبی خطرناکتر است

چاقی ھای ھر دو نوع بھ یک اندازه خطرناک است
بعضی از چاقی ھای بھ شکل گالبی خطرناکتر است

در کدام گروه سنی افزایش و ترکیب بدن بھ طور دایم در حال تغییر است؟) ٦٦سوال 
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کودکان
جواناننوجوانان و 

کودکان و نوجوانان
کودکان و نوجوانان و جوانان

نمایھ توده بدنی در مردان وزنان بھ ترتیب تا چند سالگی افزایش می یابد؟) 67سوال 

در مردان تا ھفتاد ودر زنان تاپنجاه سالگی
در مردان تا پنجاه ودر زنان تا ھفتاد سالگی

ھر دو گروه تا پنجاه سالگی
دو گروه تا ھفتاد سالگیھر 

درکدامیک از موارد زیر نباید از نمایھ توده بدنی برای ارزیابی و درمان چاقی استفاده نمود؟) ٦٨سوال 

خانم ھای باردار یا شیر ده
سال١٨افراد زیر

سال٦٥افراد باالی 
ھمھ موارد

یکسان چگونھ است؟چربی بدن زنان نسبت بھ مردان در نمایھ توده بدنی ) ٦٩سوال 

چربی بیشتری دارند
چربی کمتری دارند
چربی یکسان دارند

چربی برخی بیشتر وبرخی کمتر است

کدامیک از موارد زیرنشانھ خطر نسبت دور کمربھ دور باسن مردان محسوب می شود؟) ٧٠سوال 

بیشتر از یک
یک و باالتر از یک

دو و باالتر
سھ و باالتر

کدامیک از موارد زیر برای کاھش روزانھ کیلو کالری از کل کالری مصرفی مناسب تر است؟درکاھش وزن ) ٧١سوال 

پانصد کالری
کمتر از پانصد کالری
پانصد تا ھزارکالری
بیش از ھزار کالری


