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تحولی کنترل وزن و چاقی دانش آموزان با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال و سالم  آشنایی با بسته  محتوای دوره:

      99مهر  5 تاریخ آزمون:                     99506814کد دوره:    ساعت                        18مدت دوره: 

( Ltms.medu.ir)  19تا  18و  17 تا 16و  11تا  10ساعت آزمون:   





پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 
1)  BMI  ی را نشان م یچه دامنه وزن  بیفرد بزرگسال به ترت   کیساله و  14در دانش آموز پسر  18برابر

کمبود وزن  - وزن طبیعیدهد؟

2)  BMI  و   9/24تا  5/18برابرBMI  یدر بزرگساالن را نشان م   یبدن ت یکدام وضع  ب یبه ترت 30باالتر از

چاق - وزن طبیعیدهد؟

همه موارد اشاره کرد؟  نهیتوان به کدام گز یو تحرک م  ی بدن تیفعال  د یاز فوا  (3

روز  2انجام تمرینات انعطاف پذیری و مقاومتی حداقل چند روز در هفته توصیه می شود؟ (4

وزن می شود؟ انجام فعالیت بدنی از کدام طریق باعث کنترل    (5
افزایش میزان سوخت در زمان فعالیت و افزایش  

مصرف در زمان استراحت

سطح دوم می گیرند؟ بدنی قرار انجام فعالیت های پرتحرک و هوازی در سطح چندم هرم فعالیت (6

بار در هفته  5-3شود؟  ی م ه یحداقل چند روز در هفته توص یبدن ت یسطح دوم هرم فعال یها ت یانجام فعال  (7

مدرسه دچار اضافه نیدر سن  رانیچند درصد از کودکان و نوجوانان ا نیمطالعه کاسپ  جیبا توجه به نتا  (8

درصد   21باشند؟ یم  ی وزن و چاق

تیآسانسور در کدام سطح از هرم فعال یبا دوستان و استفاده از پله ها به جا یدسته جمع  یها یباز  (9

طبقه اول ) قاعده هرم( رد؟ یگ ی قرار م یبدن
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قیقه د  90د دقیقه فعالیت بدنی در روز توصیه می شود؟ بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، حداقل چن  (10

یچاق یامدهایسالمت جوامع مختلف صرف پ  یها نه یچند درصد از هز یبر اساس گزارش سازمان جهان  (11

درصد   9تا   2شود؟  یم

BMIساله با 15بهداشت، دانش آموز دختر  یسازمان جهان یبدن تیوضع  نییتع  یبر اساس نمودارها  (12
فه وزن اضارد؟ یگ ی قرار م ی ، در کدام دامنه وزن 26برابر 

BMIساله با  10بهداشت، دانش آموز پسر  یسازمان جهان یبدن تیوضع  نییتع  یبر اساس نمودارها  (13
وزن طبیعی د؟ ر یگ ی قرار م ی، در کدام دامنه وزن  16برابر 

  5بهداشت، کدام طبقه نشان دهنده اضافه وزن در دختران و پسران  یسازمان جهان یبر اساس نمودارها  (14

+ 2+ تا 1 نیب باشد؟ی سال م 19تا 

تا   5در دختران و پسران   یهنده چاق بهداشت، کدام طبقه نشان د یسازمان جهان یبر اساس نمودارها  (15

+ 2از  شتریب باشد؟یسال م  19

در دختران و   یع یبهداشت، کدام طبقه نشان دهنده دامنه وزن طب یسازمان جهان یبر اساس نمودارها  (16

+ 1تا  - 2 نیب باشد؟ی سال م 19تا   5پسران 

واحد  1است؟  شده مصرف روزانه حبوبات و مغز دانه ها چند واحد  هیمقدار توص ، ییبر اساس هرم غذا  (17

واحد   3-2چند واحد است؟ اتی شده مصرف روزانه لبن هیمقدار توص ، ییبر اساس هرم غذا  (18

هوازی شتر است؟ طلوب بیتاثیر کدامیک از تمرینات زیر در کاهش وزن و دستیابی به وزن م   (19

سطح سوم رند؟ یگ  یقرار م  یبدن تیدر سطح چندم هرم فعال ی و مقاومت  یر یانعطاف پذ  ناتیرتم  (20
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همه موارد شود؟  یم  هی توص نه ی م گزدانش آموزان کدا  یتحرک بدن شیجهت افزا  (21

همه موارد  باشد؟ ی م ی مدرسه ضرور  نیاز سن ی و درمان اضافه وزن و چاق ی ریشگ یپ نهیمداخالت در زم یچرا اجرا(22

درصد   18شود؟  ی عضالت مربوط م یحالت استراحت به مصرف انرژ  یمصرف   یچند درصد از انرژ   (23

از یک ساعت بدون در تعیین شدت فعالیت ورزشی براساس مقیاس درک فشار، فعالیتی را که بتوان بیش   (24

سبکخستگی انجام داد و به راحتی حین فعالیت صحبت کرد، جز کدام شدت قرار می دهند؟

همه موارد  و فعالیت های بدنی برای کودکان و نوجوانان توصیه می شود؟ رعایت کدام اصل در طراحی تمرینات (25

شاخص توده بدنی کدام است؟ یاضافه وزن و چاق  ص یوزن و تشخ ن یروش تخم ن یساده تر  (26

چاقنشان دهنده کدام دامنه وزنی در بزرگساالن می باشد؟ 30( بیشتر از BMIشاخص توده بدنی )  (27

وزن طبیعی  باشد؟ یدر بزرگساالن م ی نشان دهنده کدام دامنه وزن 9/29تا   9/24 نی( ب BMI)  یاخص توده بدنش (28

کدام است؟  نهیگز  نیتر حیصح  (29
از عوامل  مت روان تغذیه سالم، فعالیت بدنی و سال

ی و کنترل اضافه وزن و چاق  یریشگ یدر پ یاصل

هستند.

انجام یت اسکلتعضال  لهیکه بوس   یبدن ای یکی زیف  تیهرگونه فعال ،یسازمان بهداشت جهان ف یطبق تعر  (30

فعالیت بدنی شود؟  ی م ده یاست چه نام یصرف انرژ  ازمند یشود و ن یم
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رواج زندگی ماشینی و گسترش فناوری های نوین کدام است؟  یدر جوامع امروز دانش آموزان  ی کم تحرک یعامل اصل  (31

اضافه وزن م در کدام دامنه وزنی قرار می گیرد؟ کیلوگر  72سانتی متر و وزن   165فردی بزرگسال با قد    (32

33)
بزرگ   ی عضالن یو گروه ها  یو عروق ی قلب ستمی مدت که س   یبا شدت متوسط و نسبتا طوالن یها تیفعال

هوازی  ........................ نام دارند.  ی ها تیکند، فعال  یرا فعال م

Aباشد؟ یدر بدن م   نیتامیاز کمبود کدام و یچشم ناش  هیقرن یو خشک د یکاهش قدرت د  (34

همه موارد حرک بدنی در دانش آموزان موثر است؟ کدام راهکار جهت افزایش ت  (35

است و   ی مواد مغذ  ریو سا B2و  B12 یها  ن یتامیو ن، یپروتئ م،ی کلس یحاو  ییکدام گروه از مواد غذا(36

گروه لبنیات است؟ ی تخوان ها ضروررشد و استحکام اس  یبرا

مواد قندی و چربی ها رد؟یگ  یقرار م  ییدر راس هرم غذا ییکدام گروه از مواد غذا  (37

گوشت و تخم مرغ باشند؟  یم  یآهن و رو ن، یاز پروتئ ی منبع خوب ییغذا کدام گروه از مواد   (38

همه موارد  باشد؟  یکودکان و نوجوانان م  یبرا  یبدن یها  تیو فعال   ناتیتمر یاز اصول مهم در طراح نه ی کدام گز(39

ارتقا سطح یو سالمت وزارت آموزش و پرورش در راستا ی بدن تیاز اقدامات معاونت ترب نه ی کدام گز  (40

همه موارد باشد؟ یسالمت دانش آموزان م 

2دیابت نوع روانی اضافه وزن و چاقی نمی باشد؟ کدام گزینه از پیامدهای   (41
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همه موارد  می باشد؟نترل و کاهش اضافه وزن و چاقی ، ککدام گزینه از توصیه  های روان شناختی جهت پیشگیری (42

همه موارد  ات رفتاری فعالی در دانش آموزان می باشد؟بدنی و عادایش فعالیت از راهکارهای موثر در افزه نی کدام گز(43

همه موارد باشد؟ ی م رفعال یغ ی و سبک زندگ  یاز عوارض کم تحرک نه ی کدام گز  (44

همه موارد باشد؟ ی در بدن م د یاز عوارض کمبود   نه ی کدام گز  (45

همه موارد باشد؟ یدانش آموزان م  یموثر در اضافه وزن و چاق یاز عوامل اجتماع نه ی کدام گز  (46

همه موارد باشد؟ یدر دانش آموزان م ی از عوامل اضافه وزن و چاق نه ی کدام گز  (47

همه موارد باشد؟ یدانش آموزان م  یموثر در اضافه وزن و چاق  یاز عوامل مدرسه ا  نه ی کدام گز  (48

همه موارد باشد؟ یم  یاز عوامل موثر در اضافه وزن و چاق نه ی کدام گز  (49

همه موارد کدام گزینه از فواید فعالیت بدنی و تحرک می باشد؟  (50

کدام گزینه در ارتباط با الگوی صحیح مصرف چربی ها صحیح نمی باشد؟  (51
جایگزین کردن روغن های جامد به جای روغن های  

مایع 

استفاده از غذاهای کنسرو شدهباشد؟ ینم حی مصرف نمک صح  حیصح یدر ارتباط با الگو  نه ی کدام گز  (52
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فعالیت بدنی باعث افزایش مصرف انرژی بدن می شود. باط با فعالیت بدنی صحیح می باشد؟کدام گزینه در ارت  (53

همه موارد ش آموزان موثر است؟کدام گزینه در افزایش فعالیت بدنی دان  (54

کدام گزینه در پیشگیری، کنترل و کاهش اضافه وزن توصیه می شود؟   (55
تقسیم  وعده های غذایی در مقدارهای کمتر و دفعات  

بیشتر

مدرسه؟ کدام گزینه در تحت تاثیر قرار دادن رفتارهای تغذیه ای و فعالیت بدنی دانش آموزان موثر است  (56

صحیح است؟  "چاقی"کدام گزینه در خصوص تعریف   (57
درصد باالتر   19تا   10چاقی حالتی است که وزن بدن 

از وزن ایده آل برای قد و وزن باشد.

صحیح می باشد؟  ( BMIشاخص توده بدنی ) کدام گزینه در خصوص   (58
سن  در کودکان و نوجوانان بر اساس   یشاخص توده بدن

.و جنس متفاوت است

باشد؟ ی م حیصح  یرو  یدر خصوص ماده معدن نه ی کدام گز  (59
ی های سبز تیره و  یژه سبوس غالت و سبزبه و غالت

نارنجی از منابع حاوی روی می باشند.

همه موارد ، کنترل و کاهش اضافه وزن صحیح است؟نقش مدرسه در پیشگیری در خصوص کدام گزینه   (60

BMR ×ی بدن تیفعال زان یروزانه = م یمصرف   یکالرر رابطه با میزان کالری مصرفی روزانه صحیح می باشد؟کدام گزینه د  (61
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کدام گزینه در مورد هرم فعالیت بدنی صحیح می باشد؟  (62
فعالیت های مقاومتی در سطح سوم هرم قرار می  

گیرند.

باشد؟ یم  حیصح نه ی کدام گز  (63
نشان   9/29تا   9/24بین  BMIدر افراد بزرگسال، 

باشد. یدهنده اضافه وزن م

باشد؟ یم  حیصح نه ی کدام گز  (64
اضافه وزن و چاقی ترکیبی از عوامل فردی، محیطی و  

اجتماعی است. 

باشد؟ یم  حیصح نه ی کدام گز  (65
یمصرف   یانرژ  نهیو هز یانرژ  افتیدر نیعدم تعادل ب

کاهش وزن شود.  ایتواند منجر به اضافه وزن   یم

 باشد؟ یم  حیصح نه ی کدام گز  (66
کالری مصرفی روزانه= مصرف انرژی در حالت  

استراحت + مصرف انرژی بدن بعد از مصرف غذا+  

مصرف انرژی بعد از فعالیت بدنی

باشد؟ یم  حیصح نه ی کدام گز  (67
و   ی ها، مواد معدن نیتام یاز و  ی ها منبع خوب یسبز

هستند.  بریف

گزینه صحیح می باشد؟دام ک  (68
گروه سبزی و ها و میوه ها سرشار از آنتی اکسیدن و  

ی باشد.فیبر م 
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همه موارد باشد؟ یکم تحرک  /یتحرک  یاز ب یناش  یعضالن  -یتواند از اختالالت اسکلت ی م نه ی کدام گز  (69

همه موارد ، در افزایش وزن و چاقی موثر می باشد؟کدام مورد از رفتارهای تغذیه ای  (70

کاهش اعتماد به نفس باشد؟ یدر کودکان و نوجوانان نم  یاضافه وزن و چاق  ی کدام مورد از عواقب روان  (71

مقاومت به انسولین کدام مورد از عواقی روانی اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان نمی باشد؟  (72

همه موارد جهت پیشگیری، کنترل و کاهش اضاغه وزن توصیه می شود؟ رد تغذیه ای کدام مو  (73

همه موارد کدام مورد می تواند از عوارض اضافه وزن و چاقی باشد؟  (74

Dکند؟  ی به استحکام استخوان ها کمک م کی و فسفر از روده بار م یجذب کلس ش یبا افزا ن یتامیکدام و  (75

همه موارد موثر است؟  ی و کنترل اضافه وزن و چاق یریشگ ی در پ ر یاز عوامل ز ک یکدام   (76

رد همه مواقرار دارند؟  یشاسته ا درگروه نان، غالت و مواد ن ر یز ییاز مواد غذا کیکدام  (77

همه موارد باشد؟ ی بدن م Dنیتامیکننده و نیمنبع تام ر یز ییاز مواد غذا کیکدام  (78

بدن، ...............   یا  ه یو پا  یعیانجام عملکرد طب  یبدن در حالت استراحت برا  از یمورد ن ی کالر  زانیکل م  (79

( BMR) ه یپا سمیمتابول نام دارد. 
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همه موارد کم تحرکی و سبک زندگی غیرفعال در شیوع کدام بیماری نقش دارد؟   (80

گزینه صحیح کدام است؟   (81
خم مرغ بهترین منابع پروتئین و آهن قابل  گوشت و ت

جذب می باشند.

موارد  ههمگزینه صحیح کدام است؟   (82

همه موارد گزینه صحیح کدام است؟   (83

گزینه صحیح کدام است؟   (84
حفظ سالمت بدن و کنترل وزن، مصرف روزانه  جهت 

یوه ها و سبزی ها ضروری است.واحد از م  3-5

طبقه سوم رند؟ یگ ی قرار م ییدر طبقه چندم هرم غذا ات یگوشت، تخم مرغ و لبن  (85

وکتوز فرولین می باشد؟مصرف اضافی کدام ماده غذایی از دالیل اصلی مقاومت به انس  (86

 دارد؟  ی چه تفاوت شتر یب ی فرد با توده چرب  کینسبت به  یفرد ورزشکار و عضالن  کیدر    هیپا ی مصرف انرژ  (87
کمتر  شتر،یب  یدر فرد با توده چرب  هیپا ی مصرف انرژ

است. 

پتین و در نتیجه باال رفتن سطح چربی خونمصرف کدام ماده غذایی عامل اصلی در ایجاد مقاومت به ل  (88

فروکتوز می باشد؟

Cکند؟  ی به جذب آهن غذا کمک م ن یتامیمصرف کدام و  (89
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یک کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن  بدن در حالت استراحت حدودا چه مقدار در هر ساعت است؟ ی مصرف یمقدار انرژ (90

واحد  11-6چند واحد است؟ ینان و غالت و مواد نشاسته ا  ییشده مصرف روزانه گروه غذا ه یمقدار توص  (91

نجام عملکردهای متابولیکی پایه و فعالیت های فیزیکی روزانه چه ناممیزان کالری مورد نیاز بدن برای ا  (92

کالری مصرفی روزانه دارد؟ 

طبقه دوم رند؟ی گ ی قرار م یی ها در طبقه چندم هرم غذا یها وسبز  وه یم  (93

ده هرم( طبقه اول )قاعغذایی قرار می گیرند؟نان، برنج و مواد نشاسته ای در کدام طبقه از هرم   (94

دانش آموزان در دستور کار ی کدام پروژه را به منظور کنترل وزن و چاق یوزارت آموزش و پرورش اجرا   (95

کوچ خود قرار داده است؟

قاشق  11شکر دارد؟  یمعادل چند قاشق غذاخور بایبرنج تقر مانهیپ کی  (96

قاشق  3 شکر دارد؟   یخور  یمعادل چند قاشق چا  بایتقر یبستن  مانهیپ کی  (97

طبیعی وزن  –الغر  در کدام دامنه وزنی قرار می گیرد؟   BMI= 22و  BMI=  18ه، به ترتیب با  سال  12یک دانش آموز پسر   (98

قرار    یدر کدام دامنه وضع  بیبه ترت 18برابر  BMIساله با 12دانش آموز دختر  ک یفرد بزرگسال و  کی  (99

طبیعی  وزن  -الغررند؟ یگ  یم

قاشق  10شکر دارد؟  ی معادل چند قاشق غذاخور بایتقر قوطی نوشابه  کی  (100
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:همه آنچه برای انجام دوره های ضمن خدمت الزم است را تنها در سایت و کانال ما دنبال کنید  

 

 

 
برای ورود به سایت و کانال تلگرام لینک ھای باال را بفشارید. ) (  
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