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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

…………… .یک ویتامین  .................است که از طریق تجمع در سلول ای فاگوسیتیک مانند نوتروفیل ها سبب
بهبود وضعیت کموتاکسی،فاگوسیتوزو در نهایت از بین بردن باکتری ها و ویروس ها می شود.

)2

 .1کدام مورد راجع به بیماری کوئید  19صخیح نیست؟

)3

 .1ماسک های چند بار مصرف را چگونه نگهداری می کنیم؟

همه موارد باال درست می باشد.

)4

 .1هنگام بیرون رفتن از منزل کدام گزینه مورد تاکید نیست؟

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

)5

WHOمخفف کدام سازمان می باشد؟

)6

احتمال سرایت بیماری در زباله های تولی شده چقدر است

بسیار کم

)7

استحمام با آب خیلی گرم باعث.............................می شود

همه موارد

)8

افزایش چه آگاهی در زمینه بیماری کرونا ویروس از آموزش فراگیران بیشتر مورد نظر است؟

همه موارد

)9

اقدامات الزم جهت حفظ و مراقبت از سالمت دانش آموزان شامل:

همه موارد

)10

انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان چگونه است؟

همه موارد

www.ltmsyar.ir

آسکوربیک اسید – محلول در آب
در کودکان عالئم بیماری بیشتر است.

سازمان جهانی بهداشت
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)11

اولین و مهمترین خط دفاع در برابر ویروس کرونا کدام است ؟

)12

آیا برای محافظت از خود و دیگران باید از ماسک استفاده کنیم ؟

الف و ب

)13

آیا برای محافظت از خود و دیگران به ماسک نیاز داریم ؟

همه موارد

)14

آیا برای محافظت از خودم می بایست ماسک بزنم؟

)15

آیا حمام آب گرم و تعریق می تواند باعث از بین رفتن ویروس کووید 19-شود؟

)16

آیا محصوالت خریداری شده از سوپر مارکت نیاز به ضد عفونی دارد ؟

)17

آیا ممکن است حیوانات خانگی ویروس کرونا را انتقال دهند؟

)18

با رعایت کدام مورد زیر می توان چند بار از ماسک استفاده کرد؟

)19

برای آگاهی از نحوه پیشگیری و وضعیت بیماری کرونا ویروس جدید  2019در کشورمان .میبایست به
اطالعیه ها و پیام هایی که از طریق  ............منتشر می شود توجه کرد

)20

برای پیشگیری ازکووید ،19هنگام خروج ازخانه به چه گزینه ای بایدتوجه کنید؟

www.ltmsyar.ir

شستشوی مرتب دستها

افرادی که عالئم تنفسی ماننده سرفه ندارند
موارد الف و ج
همه موارد
خیر انتقال نمی دهند
در پاکت کاغذی تمیز که امکان عبور هوا را دارد
قرار داد
وزارت بهداشت
-لباس های دارای گردوغباررابه اتاق خواب نبرید
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باتایید پزشک معالج ومرکز بهداشت وتایید اداره

)21

برای تعطیل شدن یک مدرسه دراثربیماری های واگیر چه اقداماتی باید انجام شودا

)22

برای تهیه گندزدا و گندزدایی محیط کدام گزینه صحیح نیست؟

)23

برای تهیه محلول کلر با غلظت  0/5درصد از چه ترکیبی از آب و وایتکس استفاده می شود؟

1پیمانه وایتکس و  9پیمانه آب سرد

)24

برای تهیه محلول کلر پنج صدم درصد از چه ترکیبی از آب و وایتکس استفاده می شود؟

1پیمانه وایتکس و  99پیمانه آب سرد

)25

برای خروج فرد از قرنطینه خانگی بایستی فرد؟

)26

برای ضدعفونی سطوح مقاوم وحساس به ترتیب چه موادی بکار میرود

)27

برای مرحله انگل زدایی از چه محلولی و به چه مدت استفاده می شود؟

)28

به چه مدت می تواند از ماسک استفاده کرد

)29

به طرو معمول پس از شستن و یا ضد عفونی کردن دستها چند دقیقه تمییز می ماند؟

www.ltmsyar.ir

کل آموزش وپرورش وطبق دستورالعمل
کارایی محلول گندزدای مهیا شده تا مدت 48
ساعت حفظ خواهد شد.

گزینه الف و ب
الکل  90درصد –وایتکس
15تا  25قطره مایع ظرفشویی در  5لیتر آب به
مدت  5دقیقه
بستگی به میزان پاکیزگی ماسک و مدت زمان
مصرف دارد
 15دقیقه
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آموزش به دانش آموزان وضدعفونی کردن مرتب
سطوح وکالسها واستراحت دادن به دانش آموزان

)30

بهترین راه پیشگیری از کرونا ویروس درسطح مدارس کدام است

)31

پس از استفاده از پارچهها ،دستمال نظافتی باید با آب داغ شستشو و سپس در محل آب  .........به مدت .........
دقیقه غوطه ور بماند.

)32

پوشاندن سرفه با ....................و فاصله حداقل  ....................در حال سرفه یا عطسه می باشد.

)33

پیشنهادمی شودفرددرصورت وقوع مواردزیرسریعابرای درمان کووید 19اقدام نماید؟

)34

تماس دست ها با ویروس کرونا در چه سطوحی امکان پذیر است؟

)35

توصیه می شود دانش آموزان یا همکارانی که بصورت انفرادی دارای عالیم بیماری هستند تا  ............روز بعد
از قطع تب یا بطور متوسط از شروع بیماری بمدت  ............روز در محل کار یا تحصیل حضور نیابند.

یک روز/هفت روز

)36

توصیه می گردد تمییز کردن و شستن دست ها در فواصل زمانی هر .................یکبار تکرار گردد.

 15دقیقه یکبار

)37

تهیه محلول سفیده کننده هیپو کلریت سدیم(وایتکس  0.1درصد) به چه روشی انجام می شود؟

)38

چگونگی برخورد با بستهای ارسالی از مناطقی که شیوع بیماری در آن زیاد است باید به چه طریق باشد؟

بیمار وراه ندادن دانش آموزان بیمار به کالس
درس

www.ltmsyar.ir

ژاول30-
با انتهای ارنج یا دستمال – فاصله حداقل 1متر
گزینه های الف وب درست است
همه موارد

مخلوط کردن 50سی سی وایتکس  1درصد در
یک لیتر آب
بوج

@LTMSyarIR



)39

چگونه میتوان از خود در مقابل ویروس کرونا محافظت کرد و از گسترش بیماری جلوگیری بعمل آورد؟

)40

چه افرادی باید به ارزیابی خود بپردازند؟

)41

چه افرادی بیشتر در معرض بیماری کرونا می باشند؟

)42

چه افرادی بیشتر در معرض خطرهستند؟

)43

چه اقداماتی در مقابل ویروس کووید  19-نباید انجام دهیم؟

)44

چه فاصله ای را باید از افرادی که دارای عالئم تنفسی مانند سرفه و عطسه هستند رعایت کرد؟

)45

چه فعالیت هایی در زمان قرنطینه خانگی توصیه می شود؟

)46

چه کسانی باید فوری به به پزشک مراجعه کنند

)47

چه کسانی بیشترمستعد ابتال به ویروس کرونا هستند؟

)48

چه کسانی می توانند از ماسک فیلتر دار استفاده کنند ؟

www.ltmsyar.ir

هر سه گزینه صحیح است.
تمام موارد
گزینه ب و ج.
همه موارد
همه موارد صحیح است
حداقل 1متر
فعالیت در رسانه های اجتماعی ،پخت و پز ،کباب
وفعالیت های غنی کننده اوقات فراغت
کسانی که عالئم تنفسی مثل سرفه وتنگی نفس
دارند
د)سالمندان،افراد دارای بیماری های زمینه ای و
کودکان
عامه مردم می توانند از ماسک فیلتر استفاده کنند
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)49

چه نکاتی را باید در شستشوی ظرف و ابزار و تجهیزات آشپزخانه باید رعایت کرد؟

)50

در ارتقاء سطح سالمت مدرسه کدام برنامه بنیادی تر است؟

)51

در بیماری های تنفسی واگیر دار ،هنگام تماس نزدیک رعایت چه نکاتی الزم است؟

)52

در حضور کودکان..................

)53

در زمان شیوع بیماری برای قدم زدن و پیاده روی بهتر است....................بروید

)54

در زمان شیوع بیماری های حاد تنفسی شستشوی دست ها چه زمانی بایستی انجام شود؟

)55

در زمان شیوع بیماری های حاد تنفسی ،زمان مورد نیاز جهت شستشوی صحیح دست ها با آب و صابون
چقدر می باشد؟

)56

در صورت ابتال به ویروس کرونا کدام یک از موارد زیر را نباید انجام داد؟

)57

در صورت داشتن عالئم شبیه آنفلوانزا میبایست دهان خود را با  ...............شستشو دهید.

آب و نمک

)58

در صورت داشتن عالئم شبیه آنفلوآنزا دهان را با چه محلول باید شستشو داد؟

آب و نمک

www.ltmsyar.ir

گزینه های اول و دوم صحیح می باشند
توانمندسازی دانش آموزان
ب)رعایت فاصله یک متری ،دست ندادن و
روبوسی نکردن
در مورد اخبار بد صحبت نکنید
به مکانهای خلوت
همه موارد
حداقل 20ثانیه
در منزل استراحت کرد تا همه اعضای خانواده
بتوانند به راحتی از او مراقبت نمایند
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)59

در صورت عدم دسترسی به آب از  ......برای شستن دست استفاده کنید .

)60

در صورت عدم وجود ماسک و یا دستمال کاغذی  ،در هنگام عطسه کدام گزینه پیشنهاد می گردد ؟

)61

در صورت نیاز به کمهای پزشکی  ،روانپزشکی به مراکز .................مراجعه کنید.

همه موارد

)62

در گروه های آسیب پذیر به ابتال به بیماری  ،................. ،عامل مهمی در انتقال بیماری میباشد.

همه موارد

)63

در گندزدایی رعایت چه مواردی منجر به حصول نتیجه ی بهتر میگردد؟

همه موارد

)64

در مدارس و سایر مراکز تجمعی آموزشی با مشاهده بیماری در حداقل  15درصد جمعیت انسانی هر کالس
در طی مدت  3روز متوالی ،تعطیلی کالس مربوط به مدت حداقل  ................روز توصیه می شود.

)65

در مصرف مواد غذایی کدام گزینه توصیح نمی گردد؟

)66

در منزل چگونه از کووید 19 -جلوگیری کنیم؟

)67

در مورد استفاده از دست کش چه کسانی بیشتر باید استفاده کنند؟

)68

در مورد بهداشت ابزار و تجهیزات کدامم جمله صحیح نمی باشد؟

)69

در مورد پیش آگهی بیمارمبتالبه کووید 19کدام گزینه درست است ؟

www.ltmsyar.ir

الف و ب
ج) استفاده از چین آرنج دست

 7روز
مصرف غذاهای نیم پخته
استراحت منظم ،ورزش به میزان کافی ،خواب
کافی
موارد ب و ج صحیح است
همه موارد صحیح می باشند
پیش آگهی شمارزیادی ازبیماران خوب است
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)70

در مورد ویروس کرونا باید بیشترین توجه به عالیم زیر در نظرگرفته شود.

همه موارد

)71

دوره کمون بیماری کرونا چند روز است

چهارده روز

)72

دوره نهفتگی ویروس کرونا،چندروز است؟

14-2روز

)73

راههای انتشار وانتقال ویروس کرونا کدام است

همه موارد

)74

راههای انتقال ویروس کرونا کدامند؟

گزینه های «ب»و«ج»

)75

رژیم غذایی مناسب در هنگام ابتال به به ویروس کرونا کدام است؟

گزینه های «الف»و«ب»

)76

روش صحیح شستن دست ها دارای چند مرحله مختلف است؟

)77

زمان مناسب برای گندزدایی وسایلی مانند دستمال و دستکش از طریق غوطه ور کردن در هیپوکلریت سدیم
چقدر است؟

)78

شستشوی دست ها حداقل چند ثانیه بایدطول بکشد

)79

شیوع ویروس جدید کرونا اولین بار کجابود

)80

ضدعفونی محیط خانه را می توان با :

www.ltmsyar.ir

ج)  10مرحله
10تا  60دقیقه
20ثانیه
ووهان چین
الکل و مواد کلردار
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)81

عادات خوب بهداشتی درکنترل بیماریهای تنفسی واگیردار کدامند؟

همه موارد

)82

عامل بیماری سارس وراه انتقال به انسان وکشور مربوطه کدام است

کرونا ویروس –خفاش به گربه به انسان –چین

)83

عالیم ابتال به ویروس کرونا چیست ؟

همه موارد

)84

عالیم بیماری کرونا ویروس کدام است

همه موارد

)85

عالئم اصلی بیماری کرونا ویروس...

)86

عالئم بیماری تنفسی تب دار چند روز پس از ورود ویروس به بدن شروع می شود؟

1تا  14روز

)87

عالئم بیماری کرونا ویروس کدام است

همه موارد

)88

عالئم بیماری کوئید  19در کدام گروه کمتر است

)89

عالئم شایع بیماری کرونا در افراد شامل:

)90

عالئم عمومی بیماری کرونا عبارت است از:

)91

عالئم غیراصلی بیماری کرونا..........

www.ltmsyar.ir

تب،خستگی وکوفتگی ،آبریزش

کودکان
تب – تنگی نفس -سرفه – اسهال – عالئم
گوارشی
تب و شروع حاد عالیم تنفسی
همه موارد
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)92

غلظت کدام یک از مواد ضدعفونی کننده در هوا ممکن است آتش سوزی شود

الکل (اتانول)

)93

کدام اقدامات در مدارس برای ارتقاء بهداشت دست ها ضروری نیست؟

زدن ماسک

)94

کدام جمله در توصیه به معلمان در شرایط پر استرس می باشد؟

همه موارد

)95

کدام جمله در مورد بهداشت مواد غذایی صحیح نمی باشد ؟

)96

کدام جمله صحیح است

همه موارد

)97

کدام دارو درچین اکنون برعلیه کرونا به کار میرود

هیچکدام

)98

کدام گزینه از اهداف اختصاصی بیماری تنفسی تب دار نمی باشد

)99

کدام گزینه از راههای انتقال ویروس کرونا به افراد است؟

)100

کدام گزینه از راههای انتقال ویروس کرونا محسوب

)101

کدام گزینه از راههای انتقال ویروس کووید 19-نمی باشد؟

)102

کدام گزینه از عالئم این بیماری مخصوص افراد مسن و سالخورده است ؟

www.ltmsyar.ir

ازنگهداری و عرضه نان های سنتی و محلی بدون
بسته بندی مجوز دار بایستی خوداری گردد.

حفظ و نگهداری کارکرد مراکز آموزشی
همه موارد
رابطه جنسی
شستن دستها قبل از خوردن غذا
د)تغییر سطح هوشیاری
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)103

کدام گزینه از گام های کلیدی برای پیشگیری از شیوع بیماری های تنفسی حاد محسوب می شود؟

د)همه موارد صحیح است

)104

کدام گزینه ازالزامات پیشگیری ازکووید 19درمکان های خریدمی باشد؟

-همه موارددرست است

)105

کدام گزینه اشتباه است.

)106

کدام گزینه جزء عالئم در موارد شدید به بیماری محسوب می شود؟

)107

کدام گزینه درزمینه مصرف مایعات صحیح می باشد؟

)108

کدام گزینه درموردویروس زدایی درست است؟

)109

کدام گزینه صحیح است:

)110

کدام گزینه صحیح می باشد؟

)111

کدام موارد از اصول مراقبت و پیشگیری از ابتال به کورونا ویروس جدید در مدارس می باشد؟

غذای خام وپخته نشده رابخوریم
همه موارد
گزینه های اول و دوم صحیح می باشند.
حالل های چربی میتوانند به طور مؤثر ویروس را
غیرفعال کنند
عموم مردم در زندگی روزانه فقط کافی است
مرتب دست ها را بشویند
اگر شما در منطقه ای کووید  19-گسترش یافته
نباشید و یا اگر از منطقه ای به مناطق آلوده دیگر
مسافرت نداشتید شانس ابتال شما پایین است.

www.ltmsyar.ir

همه موارد

@LTMSyarIR



)112

کدام موارد از آداب بهداشتی تنفسی می باشند؟

)113

کدام موارد از عالیم شایع ابتال به ویروس کووید  19نمی باشد؟

)114

کدام موارد در خصوص وجود دارویی برای پیشگیری یا درمان کورونا ویروس جدید صحیح نمی باشد؟

)115

کدام موارد ذیل از عالیم شایع ابتال به ویروس کووید  19می باشد ؟

همه موارد

)116

کدام مورد از راه های اصلی انتقال ویروس کووید  19نمی باشد.

ج) خون

)117

کدام مورد از نکات کلیدی در پیشگیری از بیماری کرونا ویروس است؟

)118

کدام مورد از نکات مهم تغذیه ای ،در پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا صحیح نمی باشد؟

)119

کدام مورد جزو اقدامات الزم جهت حفظ و مراقبت از سالمت دانش آموزان می باشد؟

)120

کدام مورد راجع به بیماری کوئید  19صخیح نیست؟

الف و ب
ضعف
مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک

قرنطینه خانگی ،ماسک،دستکش ،عینک محافظ،
میکروب زدایی ،شستن دست ها
مصرف دوزهای باال ویتامین ها و مواد معدنی ،اصر
محافظتی ثابت شدهای در پیشگیری از بیماری-
های عفونی دارد.

www.ltmsyar.ir

همه موارد
در کودکان عالئم بیشتری است.

@LTMSyarIR



بسیاری از افراد به این ویروس مبتال می شوند در
)121

کدام مورد صحیح می باشد؟

)122

کدام نوع بیماری ازطریق شیرشتربه انسان منتقل شد

مرس

)123

کدام ویتامین در تولید سلول های سفید خون از جمله

ویتامین B6

)124

کدام یک از عالیم عمومی بیماری کرونا می باشد?

)125

کدام یک از عالیم عمومی بیماری کرونا می باشد؟

)126

کدام یک از گروه ویتامین ها در زمان شیوع بیماری کورونا در تقویت سیستم ایمنی و تغذیه سالم نقش
شایانی ندارد؟

)127

کدام یک از گروه ویتامین ها در زمان شیوع بیماری کورونا در تقویت سیستم ایمنی و تغذیه سالم نقش

حالی که در همه افراد عالیم شدید( تب-سرفه
های خشک و عفونت تنفسی شدید) وجود دارد

تغییر سطح هوشیاری و ابریزش بینی وعطسه و
سرفه خلط دار
همه موارد
B12

D

شایانی ندارد ؟
)128

کدامیک از روشهای حفاظت از دیگران درمقابل بیماریهای ویروسی نمی باشد:

www.ltmsyar.ir

درصورت سالمت  ،از ارتباط با سایرین وخروج از
خانه خودداری کنید.

@LTMSyarIR



)129

کدامیک از عادات بهداشتی به منظورپیشگیری از بیماریهای تنفسی واگیردار مناسب نمی باشد؟

)130

کدامیک از موارد زیر از اصول پیشگیری در مدارس می باشند؟

)131

کدامیک از موارد زیراز اصول پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس نمی باشد؟

)132

کدامیک از ویتامین های محلول در چربی است که عملکرد آنتی اکسیدان قوی دارد؟

)133

کدامیک ازموارد زیراز اصول پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس نمی باشد؟

)134

الکل  96درصد را چگونه به الکل  70درصد تبدیل کنیم؟

)135

کودکان برای پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس چگونه ماسکی انتخاب کنند

)136

گام های کلیدی برای پیشگیری از بیماریهای حاد تنفسی (کرونا و آنفلوانزا)چیست؟

همه موارد

)137

گروههای پرخطر درمدارس عبارتند از:

همه موارد

www.ltmsyar.ir

دست دادن وروبوسی
همه موارد
دانش آموزان و کارمندان با وجود بیماری می
توانند در مدرسه حضور داشته باشند.
ویتامین E
دانش آموزان وکارمندان با وجود بیماری می
توانند در مدرسه حضور داشته باشند.
مخلوط کردن  1پیمانه الکل  96درصد با  2پیمانه
آب
ماسک محافظتی کودک

@LTMSyarIR



جدا سازی دانش آموزان دارای عالئم
سرماخوردگی از سایرین دراتاق تحت مراقبت/
)138

گزارش دهی درمدارس به چه صورت می باشد؟

)139

گزینه نادرست را انتخاب کنید

)140

الیه میانی ماسک استاندارد پزشکی چه کارایی دارد؟

)141

لوازم آلوده فرد قرنطینه چگونه باید دور ریخته شود؟

)142

محلول کلر با غلظت  0/1درصد برای ضد عفونی چه سطوحی استفاده می شود؟

)143

محلول کلر پنج صدم درصد برای چه موارید استفاده می شود؟

)144

محلول گندزدا با آب ...................تهیه گردد.

)145

محلول گندزدا می بایست ............................تهیه گردد.

اطالع به اولیا دانش آموزان جهت مراجعه دانش
آموز به منزل و انجام معاینات بالینی توسط
پزشک

www.ltmsyar.ir

ضد عفونی کردن کلیه محصوالت خریداری شده
از سوپر مارکت
یک الیه فیلتر است برای تمیز کردن هوا می باشد
در اتاق بیمار جمع شده  ،عالمت گذاری شود و
جداگانه دور ریخته شود
سطوح عادی
لباس های فرد بیمار
آب ولرم
روزانه

@LTMSyarIR



)146

مخلوط کردن مواد ضدعفونی کننده حاوی کلر با هم ...............................؟

)147

مراقبت از دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی در منزل توسط چه فردی انجام می شود؟

)148

مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در چه سنی بیشتر است ؟

افراد مسن

)149

مشاغل درمعرض خطربیماری کرونا....

همه موارد

)150

منابع غنی ویتامین  Aکدام مورد هستند؟

همه موارد

)151

منظور از بهداشت سیستم تنفسی چیست؟

گزینه الف وب صحیح است.

)152

مواردی که هنگام بیرون رفتن باید به آن توجه شود کدام است؟

)153

مهمترین عاملی که می تواند ویروس کرونا را انتقال دهد کدام است؟

)154

میزان کشندگی بیماری کرونا چقدر است ؟

)155

میزان مرگ ومیر ویروس کرونا در افراد مبتال.......................درصداست.

www.ltmsyar.ir

گاز سمی تولید می کند
مراقب سالمت بدون بیماری در اتاق مجزا

در مکان های عمومی ،جاهایی که تراکم جمعیت
وجود دارد باید از ماسک استفاده شود.
سرفه
ب)بسیار کم
2درصد

@LTMSyarIR



تاکنون واکسن یا داروی ضدویروس برای درمان
)156

نحوه درمان بیمار مبتال به ویروس کرونا کدام است؟

)157

نقش کدام ریز مغذی زیر در تقویت سیستم ایمنی مهم تر میباشد؟

)158

نهاد رسمی بین المللی در حوزه بهداشت ویکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد که نقش یک

این دسته از ویروسها یافت نشده وفقط درمان
عالمتی است.

مرجعیت سازمان دهنده را بر بهداشت جامعه جهانی ایفا می کند.
)159

ویتامین  ................در تولید سلول های سفید خون از جمله

)160

ویروس زدایی بایستی دارای شرایط زیر باشد؟

)161

ویروس کرونا توسط  ......از بین می رود؟

)162

هدف از قرنطینه خانگی چیست؟

)163

هدف و اهمیت قرنطینه خانگی چیست؟

)164

هنگام بیرون رفتن از منزل کدام گزنیه مورد تأکید نیست؟

)165

هنگام سوار شدن چند نفر در یک خودرو چگونه باید از خود مراقبت کرد؟

www.ltmsyar.ir

ویتامینA

WHO

B6
همه موارد
 30دقیقه دمای  56درجه
همه موارد
همه موارد صحیح است
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
-همه موارد

@LTMSyarIR



)166

هنگامی که چند نفر در یک دفتر باهم کار می کنند چه اقدامات برای پیشگیری الزم است؟

www.ltmsyar.ir

موارد ب و ج

@LTMSyarIR
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