
همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را  
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
       ( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید. )  

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir




 

مدیران گروه: 
خانم ها:

 شیخی 

پور یمهد

:آقایان

 شینواند

 کوکارین 

 یطوفان 

ساعت   8مدت دوره:          بوشهراستان:           حاد یتنفس یها یماریاز ب یریشگیپ  سواالت دوره:

13تا  11ساعت آزمون:          98اسفند  20 تاریخ آزمون:         99506759کد دوره:  

 (Ltms.medu.ir )

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir

https://t.me/joinchat/AAAAAECCsvidlMlQLgT0ng
https://t.me/joinchat/AAAAAECCsvidlMlQLgT0ng




پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
اوقات شبانه روزدرتمامی ماسک چه موقع ضرورت داردازاستفاده   (1

تیچند روز پس از ترک  منطقه وضع دیرا دارند با یماریب وعیکه سابقه سفر و اقامت در مناطق ش یافراد  (2

روز 14بمانند. نهیو در قرنط رندیخود را تحت نظر بگ یجسمان

آنتی بیوتیک ها برروی ویروس ها تاثیری ندارندآیا آنتی بیوتیک ها برای درمان بیماری موثر است؟  (3

الزم نیست ، فقط بالفاصله دستان خود را بشوییدآیا محصوالت خریداری شده از سوپر مارکت ها نیاز به ضدعفونی دارند؟  (4

مواردهمه است یهاضرور وهیبدن  خوردن کدام م یمنیا ستمیس تیتقو یبرا  (5

افراد ) سالم ، ناقل ، مشکوک( چه یکرونا در هنگام عطسه و سرفه همه  روسیاز ابتال به و یریجلوگ یبرا  (6

مواردهمه انجام دهند؟ دیبا یاقدام

مواردهمه هنگام سوار شدن در تاکسی چه نکاتی باید رعایت شود19برای مقابله با بیماری کووید   (7

یم هییمارکت هاو ... توص ریها،هاپ مارستانیمانند: فرودگاهها، قطارها،ب تیپرجمع یبه کارمندان مکان ها  (8

ماسک های جراحی پزشکیاستفاده کنند؟ یشود از چگونه ماسک

ریمنجر به مرگ و م یو حت دیبه فرم شدشود؟ یم دهیپر خطر به چه صورت د یکورونا در گروهها یماریب  (9

هر سنی ایجاد بیماری می نماید الف(بیماری کورونا در چه سنی ایجاد بیماری می نماید؟  (10
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سلنیومپروتئین حیوانی، موز ، لبنیات، قارچ ، برنج قهوه ای منابع کدام امالح هستند؟  (11

12)
پیشنهاد می شود از افرادی که دارای عالئم تنفسی مانند سرفه و عطسه هستند،حداقل ........................فاصله 

داشته

باشیم
متر 1ج(

د(همه مواردتعطیلی مدارس پس از طی چه مرحله ای صورت خواهد پذیرفت؟  (13

14)
هستند تا ........ روز بعد از  یماریب میعال یدارا یکه بصورت انفراد یهمکاران ایشود دانش آموزان  یم هیتوص

روز/هفت روز کی.ابندیحضور ن لیتحص ایبمدت ........... روز در محل کار  یماریبطور متوسط از شروع ب ایقطع تب 

درجه 90تا  60آب گرم با جهت ویروس زدایی از لباس های افراد قرنطینه شده ، لباس ها باید چگونه شسته شوند؟  (15

و بالف گزینه بمانند؟ یخانگ نهیالزم است در قرنط یچه افراد  (16

متر 1حداقل چه فاصله ای را باید از افرادی که دارای عالئم تنفسی مانند سرفه و عطسه هستند رعایت کرد؟  (17

کرونا هستند؟ روسیابتال به و شترمستعدیب یچه کسان  (18
د(سالمندان،افراد دارای بیماری های زمینه ای و 

 کودکان

«ج»و« ب» هایگزینه چه مدت زمان ویروس کرونا در روی سطوح زنده می ماند؟  (19

در بیماری های تنفسی واگیر دار ،هنگام تماس نزدیک رعایت چه نکاتی الزم است؟  (20
ب)رعایت فاصله یک متری ،دست ندادن و 

 روبوسی نکردن

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir





د(همه مواردشود؟ یم هیاستفاده از ماسک توص یدر چه مواقع  (21

مواردهمه در چه مواقعی استفاده از ماسک توصیه می گردد  (22

23)
دست ها با آب و صابون  حیصح یجهت شستشو ازیزمان مورد ن ،یحاد تنفس یها یماریب وعیدر زمان ش

ثانیه 20حداقل باشد؟ یچقدر م

24)
در زمان شیوع بیماری های حاد تنفسی، زمان مورد نیاز جهت شستشوی صحیح دست ها با آب و صابون 

چقدر

 می باشد؟

ثانیه20حداقل 

و نمکآب شستشو داد؟ دیآنفلوآنزا دهان را با چه محلول با هیدر صورت داشتن عالئم شب  (25

آب و نمکالف(در صورت داشتن عالئمی شبیه آنفلوانزا می بایست دهان خود را با.............................شستشو دهیم  (26

ج(استفاده از چین آرنج دست گردد؟ یم شنهادیپ نهی،در هنگام عطسه کدام کز  یدستمال کاغذ ایدر صورت عدم وجود ماسک و (27

مواردهمه در کدام موارد شستن دستها ضروری است؟  (28

در اماکن پرازدحامحضور در گروه های آسیب پذیر به ابتال به بیماری ، .................، عامل مهمی در انتقال بیماری میباشد  (29

در اماکن پرازدحامحضور در گروههای آسیب پذیر چه عواملی در انتقال بیماری مهم است؟  (30
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یماریب وعیدر زمان ش یورزش یو استفاده از سالن ها یدانش آموز یو اردوها یدرارتباط  با مراسم تجمع  (31

شوند. یم لیهردو تعطکرد؟ دیکرونا چه با

مواردهمه است حیل اجرا در منزل کدام مورد صحقاب یضدعفون یدرخصوص روش ها  (32

مواردهمه درخصوص روش های ضدعفونی قابل اجرا در منزل کدام مورد صحیح است  (33

روز1-14دروان نهفتگی ویروس کرونا چند روز است؟  (34

معمولیآب درصد استفاده می شود باید چقدر باشد؟0,1 دمای آبی که برای تهیه محلول ضدعفونی وایتکس  (35

روزچهارده کرونا چند روز است یماریدوره کمون ب  (36

 ر صورت عدم دسترسی به آب ، برای شستن دستها از چه موادی استفاده می شود؟(37
ژل های ضد عفونی کننده با پایه الکل که نیاز به

 شستشو با آب ندارند

مواردهمه کرونا کدام است یماریازب یریشگیپ یراهها  (38

مواردهمه راههای انتشار وانتقال ویروس کرونا کدام است  (39

مواردهمه :راههای انتقال بیماری عبارت است از  (40

«ب»و«الف»های گزینه رژیم غذایی مناسب در هنگام ابتال به به ویروس کرونا کدام است؟  (41
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مواردهمه روش های ضد عفونی و ویروس زدایی کدام است  (42

ثانیه 30تا  20حداقل شستشوی دست ها با آب و صابون حداقل چقدر زمان نیاز دارد؟  (43

ثانیه20شستشوی دست ها حداقل چند ثانیه بایدطول بکشد  (44

د(همه موارددار کدامند؟ ریواگ یتنفس یها یماریدر کنترل ب یعادات خوب بهداشت  (45

مواردهمه کدام است روسیکرونا و یماریعالئم ب  (46

یتنفس میتب و شروع حاد عالکرونا عبارت است از : یماریب یعالئم عموم  (47

اردموهمه کدام افراد بیشتر مستعد ابتال به بیماری هستند ؟  (48

دارای بیماری صرعافراد کدام افراد در معرض خطر ابتالبیشتری به بیماری کورونا نمی باشد  (49

مواردهمه انجام شود؟ دیارتقاء بهداشت دست ها با یکدام اقدامات در مدارس برا  (50

ماسکزدن کدام اقدامات در مدارس برای ارتقاء بهداشت دست ها ضروری نیست؟  (51

مواردهمه کدام اقدامات در مدارس پیرامون شناسایی دانش آموزان دارای عالیم بیماری تنفسی الزامی است؟  (52

افراد بابیماری زمینه ای خاصهستند روسیدرمعرض خطر کرونا و شتریکدام گروه ب  (53
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د( تغییر سطح هوشیاریکدام گزینه از عالئم این بیماری مخصوص افراد مسن و سالخورده است؟  (54

خام و پخته نشده رابخوریمغذای کدام گزینه اشتباه است  (55

متر با افراد بیمار 3داشتن فاصله بیشتر از نمی باشد ؟ کدام گزینه به منزله تماس نزدیک با فرد مبتال به کورونا  (56

مواردهمه کدام گزینه جزء عالئم در موارد شدید به بیماری محسوب میشود؟  (57

آنتی بیوتیکمصرف کدام گزینه در درمان بیماری کرونا موثر نیست ؟  (58

الف(مصرف آنتی بیوتیکست؟یکرونا موثر ن یماریدر درمان ب نهیکدام گز  (59

متری از سایر اعضا خانواده 3رعایت فاصله باشد؟ ینم حیصح یماریدر صورت ابتال به ب نهیکدام گز  (60

است: حیصح نهیکدام گز  (61
عموم مردم در زندگی روزانه فقط کافی است 

 مرتب دست ها را بشویند

هیچکدامکدام موارد از ابتال به ویروس کرونا جلو گیری می کند  (62

شعفنمی باشد ؟19 کدام موارد از عالیم شایع ابتال به ویروس کووید  (63

مواردهمه می باشد ؟19 کدام موارد ذیل از عالیم شایع ابتال به ویروس کووید  (64
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ج(خون.نمی باشد19 کدام مورد از راه های اصلی انتقال ویروس کووید  (65

Aویتامین کدام ویتامین محلول در چربی است که کمبود آن زمینه را برای بروز عفونت فراهم می کند؟  (66

67)
سالم نقش  هیو تغذ یمنیا ستمیس تیکورونا در تقو یماریب وعیها در زمان ش نیتامیاز گروه و کیکدام 

21B ندارد ؟ یانیشا

68)
کدام یک از گروه ویتامین ها در زمان شیوع بیماری کورونا در تقویت سیستم ایمنی و تغذیه سالم نقش 

شایانی

 دارد ؟
مواردهمه 

69)
کدام یک از گروه ویتامین ها در زمان شیوع بیماری کورونا در تقویت سیستم ایمنی و تغذیه سالم نقش 

شایانی

 دارد ؟
جدی از قرص آسپریناستفاده 

کان های شلوغ و پرترددبه مرفتن کدامیک از موارد ذیل راههای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا نیست؟  (70

ردمواهمه کدامیک از موارد زیر از اصول پیشگیری در مدارس می باشند؟  (71

Dویتامنی کدامیک از ویتامین ها از ابتال به عفونت های تنفسی بویژه عفونت های ویروسی جلوگیری می نماید؟  (72

ست؟یچ روسیکرونا و  (73
 نیهاست که هفتم روسیاز و یرگب(خانواده بز

شد و  دایپ نیآن در شهر ووهان چ دیرده جد

 شود. یمنتشر م عیسر یلیخ
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ماسک محافظتی کودکانتخاب کنند؟ یچگونه ماسک  روسیاز ابتال به کرونا و یریشگیپ یکودکان برا  (74

D نیتامیوهستند؟ نیتامی، زرده تخم مرغ منابع کدام و اتیچرب ، لبن یها یماه  (75

: جاتیو سبز وهیم یمراحل شستشو و ضد عفون  (76
شستشوی  -عفونیضد  -انگل زدایی -پاک سازی

 نهایی و آبکشی

روز 14 یال 1شود. یبه بدن شروع م روسی................... روز پس از ورود و یتنفس یماریمعموال عالئم ب  (77

درصد2میزان مرگ ومیر ویروس کرونا در افراد مبتال......................درصداست  (78

مواردهمه ست؟یچ یخانگ نهیهدف از قرنط  (79

مواردهمه سفر یا تردد با وسایل نقلیه عمومی رعایت چه نکاتی الزم است؟نگام ه  (80
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