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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
مواردهمه توان از .......نام برد. یپراسترس وبحران م طیدرشرا دهایو نبا دهایاز با  (1

دو موردهر کندعبارت است از: یم شتریرا ب گرانیکه چرخه اضطراب شخص ود ییاز جمله کارها  (2

دو موردهر توان به .......اشاره کرد. یدر افراد مسن ترم دیجد روسیکرونا و یماریاز عالئم ب  (3

مواردهمه توان .......را نام برد. یم دیجد روسیاز عالئم کرونا و  (4

مواردهمه : دیجد روسیکرونا و یماریاز ب یریشگیاز موارد پ  (5

مواردهمه توان از .....نام برد . یم دیدج روسیکروناو یماریدستورالعمل مراقبت وکنترل ب یازاهداف کل  (6

باید فورا دور انداخته شودتوان: یبار مصرف م کیبعد ازاستفاده ازماسک   (7

کرد خشکنباید سطوح را سطوح : ییبعداز گندزدا  (8

مواردهمه شود که: یم هیکرونا توص روسیبحران و تیریبه مسئوالن مدارس درمد  (9

وحداقل هایبدن روزانه ......واحد از گروه سبز یمنیا ستمیس تیوتقو یماریاز ابتال به ب یریشگیبه منظورپ  (10

دو -سه شود. یم هیتوص وهی......واحد م
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دارد –حیوانی انتقال انسان به انسان را ....... تیمنشا....... داردوقابل دیجد روسیکروناو یماریب  (11

مواردهمه دستها شسته شود؟ دیبا ریپس از کدام مورد ز  (12

مواردهمه به پزشک مراجعه کرد؟ دیپس از مشاهده کدام عالمت با  (13

ادارات،مدارس و...... یسطوح برا یماده گند زدا بیترک  (14
 آب قسمت  49یک قسمت وایتکس معمولی + 

 معمولی سرد

مواردهمه هستند ؟ دیجد روسیابتال به کرونا و یبرا یشتریدر معرض خطرب یچه افراد  (15

از میوه های حاوی آنتی اکسیدان استفاده نکنیدست؟ین حیصح نهیکدام گز روسیدر خصوص افراد درمعرض خطر ابتال به کرونا و  (16

مواردهمه است؟ حیصح یا هیتغذ هیکدام توص دیجد روسیاز کرونا و یریشگیدر خصوص پ  (17

دو موردهر است ؟ حیصح نهیکدام گز یدر خصوص تاب آور  (18

 است؟ حیکدام مورد صح دیجد روسیکرونا و یماریاز ب یریشگیپ یبرا ییغذا یمنیا تیدر خصوص رعا(19
مرده یماریکه به علت ب یواناتیماروحیب واناتیازح

کرد. هیتغذ دیاند نبا

شود. خشک دیبا ییسطوح بعد از گندزدا؟ ستین حیسطوح کدام جمله صح ییدرگند زدا  (20
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سال و سالمندان 5کودکان زیر کرونا هستند؟ روسیدر معرض خطر ابتالبه و شتریکدام افراد ب  (21

؟ ستین حیصح نهیکدام گر  (22
خوردن مواد غذایی نیم پزمشکلی برای بیماری 

 .کرونا ایجاد نمی کند

؟ ستین حیصح نهیکدام گر  (23
 یماریب یبرا یپزمشکل مین ییخوردن مواد غذا

 کند. ینم جادیکرونا ا

دهد؟ یم شیرا افزا روسیوکرونا و یتنفس یها یماریاحتمال ابتال به ب نهیکدام گز  (24
  D-C-A ستمیس فیو تضع 

 یمنیا

مواردهمه باشد ؟ یدرمدارس م روسیکرونا و یماریازب یریشگیدر پ یاختصاص یازراهکارها نهیکدام گز  (25

شود ؟ ینم هیکروناتوص روسیبحران و تیریبه مسئوالن مدارس در مد نهیکدام گز  (26
تعداد  انیکودکان را درجر دیبخواه نیاز والد

 قراردهند . ریمرگ وم ای انیمبتال

؟است  حیصح نهیکدام گز  (27

 ای یهرروز سبز یماریب نیافراد درمعرض خطرا

آب نارنج تازه  ای موترشیساالد همراه با آب ل

 استفاده کنند.

مواردهمه است ؟ حیصح نهیکدام گز  (28
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مواردهمه است ؟ حیصح نهیکدام گز  (29

؟ ستین حیصح نهیکدام گز  (30
نفردرجهان به علت ابتالبه  ونیلیم2از  شیساالنه پ

 دهند. یسل جان خود را از دست م

؟ ستین حیصح نهیکدام گز  (31
به انسان وجود  وانیاز ح روسیامکان انتقال و

 ندارد.

هیچکدام؟ ستین حیصح نهیکدام گز  (32

دو موردهر در شخص شود ؟ جاداسترسیتواند باعث ا یم نهیکدام گز  (33

و مورددهر است ؟ حیکدام مورد صح  (34

دو موردهر باشد ؟ یدرمدارس م یکنترل بهداشت یاز اقدامات مداخله ا کیکدام  (35

ست؟ین دیجد روسیکرونا و یماریاز ب یریشگیاز موارد پ کیکدام  (36
گرفتن کف دست جلوی صورت هنگام عطسه 

 وسرفه

پرخوابی؟ ستیاکنش به استرس وحوادث ناگوار نو یجسم یاز نشانه ها کیکدام  (37

مواردهمه واکنش به استرس وحوادث ناگوار است ؟ یرفتار یروان یاز نشانه ها کیکدام  (38
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. دیخود بجنگ یبا احساس ها وفکرها؟ ستیپراسترس وبحران ن طیدرشرا دهایونبا دهایازبا کیکدام  (39

دو موردهر باشد ؟ یم روسیجزو خانواده کرونا و کیکدام  (40

روی – آهنکند ؟ یم فیبدن را تضع یمنیا ستمیس یزمغذیکمبود کدام ر  (41

سه موردهر :دهدیم شیرا افزا روسیوکرونا و یتنفس یهایماریاحتمال به ب نیتامیکمبود کدام و  (42

C-A-Dدهد شیکرونا را افزا یماریاحتمال ابتال به ب تواندیمثل ......و.......و......م ییها نیتامیکمبود و  (43

کامال پخته شده مصرف شودبه صورت: یوانیمصرف محصوالت ح  (44
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