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 بنویسید .دو حدیث از پیامبر )ص( در مورد ازدواج  1 101

  نیست .           تر محبوب خدا نزد در ازدواج از اسالم در بنایی هیچ

 است . کرده حفظ را دینش نصف آن وسیله به کند ازدواج کس هر

 

 ازدواج                          . «است  کرده حفظ را دینش نصف آن به وسیله کند ............. کس هر »پیامبر)ص(  فرموده به بنا 2

 

  بلوغ جنسی زن و مرد   (             10/99اولین شرط الزم برای ازدواج چیست ؟ ) 3

 

  اجتماعی و روانی جسمی، آمادگی       سه مورد از آمادگی های الزم برای ازدواج را نام ببرید .    4 102

 

 هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید .   5

                              است . مثل تولید نظر از فرد تواناییبلوغ جسمانی :      

                 .آورد دست به کافی شناخت کند ازدواج او با دارد نظر در که و فردی خود به نسبت فرد باید و است شخصیت رشد همانبلوغ روانی :          

 فرزندان . و همسر امور اداره برای الزم توانمندیبلوغ اجتماعی :     

 

  31تا  31       31تا  9           سن بلوغ در دختران از سنین .................. سالگی و پسران از .................. سالگی شروع می شود . 6

 

 اجتماعی             ( 6/99به توانمندی الزم برای اداره امور همسر و فرزندان ، بلوغ ) روانی / اجتماعی ( اطالق می گردد .   ) 9

 

  اجتماعی                   ( 10/99)   .است  زوجین..................  بلوغ و روانی بلوغ جسمانی ، بلوغ نیازمند ازدواج برای آمادگی 9

 

 اقدامات بهداشتی الزم قبل از ازدواج را نام ببرید . 9

 مشاوره و ازدواج از قبل های آموزش جلسات در زوجین شرکت  - واکسیناسیون و الزم های آزمایش -  زوجین فردی بهداشت رعایت 

 

 آزمایش ها و واکسن های الزم قبل از ازدواج را نام ببرید . 10 103

 زوجین اعتیاد عدم تشخیص برای ادرار آزمایش -3        

 زوجین خونی گروه تشخیص برای خون آزمایش -2            

 ها خانم برای کزاز واکسن تزریق -1          

 تاالسمی نظر از مرد و زن بررسی -4            

 

 واکسن کزاز                                                                     ( 3/99تزریق کدام واکسن قبل از ازدواج برای خانم ها الزامی است ؟ ) 11

                  

 در چه خانواده ای ، احتمال تولد فرزند مبتال به تاالسمی ماژور وجود دارد ؟    12

 در خانواده ای که پدر و مادر هر دو ،  ناقل سالم ) تاالسمی مینور( باشند .   

                  

 صحیح ص         غ   ( 10/99)       .نیست  الزامی افراد همۀ برای ژنتیک مشاورة 13 104

 

 در خانواده ای که والدین تاالسمی مینور دارند ، احتمال تولد هر یک از فرزندان زیر چقدر است ؟  14

 %25سالم :                         %50ناقل سالم  :                %25تاالسمی ماژور : 

 

 

 



  مراجعه کنند ؟چه افرادی قبل از ازدواج ، باید به مشاوره ژنتیک  15 105

 فامیلی  ازدواج

 باالتر و سال 11 سن در حاملگی

 تاالسمی جمله از خونی اختالالت

 مادرزادی نقایص وجود

 رشد اختالالت سایر و قد حد از بیش کوتاهی

 رشد تأخیر یا ذهنی ماندگی عقب

 مکرر های سقط یا نازایی

 است دخیل آنها در ارث که هایی بیماری و عروقی  قلبی های بیماری

 متابولیکی اختالالت

 

 چیست؟ زوجین باروری بر مؤثر عوامل 16 106

  –  ها مکمل و محرک داروهای   -ورزش      –  تغذیه   –مناسب  وزن از برخورداری  -دخانی    مواد سایر استعمال و سیگار کشیدن  -سن   

 داروهای یا الکلی مشروبات    -  جنسی راه از منتقله های بیماری  -کلر   حاوی های سفیدکننده         -ناباروری  و محیطی آلودگی   -استرس  

 مزمن بیماری به ابتال    -  نامنظم های قاعدگی     -گردان    روان

 

 چاقی مادر چه عوارضی دارد ؟  19 109

 نامنظم های دوره - سزارین  - تولد هنگام نوزاد در زیاد وزن    -بارداری دوران دیابت   -خون   فشار افزایش   -  گذاری تخمک عدم مشکل

 جنین خودی به خود سقط خطر افزایش  - ناباروری های درمان موفقیت کاهش   – احتمال ناباروری افزایش  -قاعدگی

 

 . بنویسید را ناباروری در مادر وزن تأثیرات 19 109

 گذاری تخمک عدم با مشکل است ممکن افراد این ( و21/0)است  نامنظم دارند کم خیلی وزن یا زیاد خیلی وزن که خانم هایی در گذاری تخمک

 (21/0) شوند . روبرو

 داروهای محرک و مکمل ها چگونه بر باروری زوجین تأثیر می گذارند ؟  19

 .دهد می افزایش زیادی میزان به را ناباروری احتمال گذارد و می تأثیر مردانه و زنانه هورمون تولید روی

 

 لگن التهابی       در صورت عدم درمان منجر به ..................... می شوند . جنسی راه از منتقله های بیماری 20

 

  بیماری التهابی لگن چه عوارضی دارد ؟  21
 رحمی های لوله انسداد - رحم از خارجحاملگی   -سقط 

 

  مورد( 3)  باشند ؟ داشته تأثیر جنین یا و بارداری روی بر است ممکن مزمن کدام بیماری های به ابتال 22 109
  باال خون فشار آسم، دیابت،

 

 مردان را بنویسید . باروری برای بهداشتی های چند مورد از توصیه 23

 .کنند پرهیز دارویی هر خودسرانه مصرف از باروری سنین آقایان  در است الزم -3

 داغ خیلی وان در گرفتن قرار سونا، مدت، طوالنی و داغ حمام از پرهیز -2

  تنه پایین روی بر الکترونیکی وسایل سایر و تاپ لپ مدت طوالنی دادن قرار از پرهیز -1

 چسبان و تنگ های لباس پوشیدن از پرهیز -4

 ممتد و مدت طوالنی نشسته کار از پرهیز -5

 

 

 



 زنان را بنویسید .  بارداری برای بهداشتی های توصیهچند مورد از  24  109

 .شود مشورت پزشک با است الزم حتماً باال یا پایین خیلی سنین در بارداری برای -3

 . گردد نیزخودداری قبلی زایمان از دوسال از کمتر فاصله با مجدد بارداری از است ضروری -2

 را آن باید خونی کم داشتن صورت در و کنند مصرف فولیک اسید از سرشار های غذا روزانه باید حاملگی از قبل ماه سه از ها خانم -1

 .  کنند درمان

 صورت در که است واگیردار ویروسی بیماری یک سرخجه. شوند آزمایش سرخجه بیماری به نسبت ایمنی نظر از باید ها خانم همه -4

 برای سرخجه واکسن است الزم بنابراین . داشت خواهد جنین برای برگشتی قابل غیر و خطرناک عوارض بارداری، دوران در مادر ابتالی

 دیفتری و کزاز واکسن بار یک سال 30 هر تکرار از همچنین. شود تجویز بارداری از قبل ماه سه حتماً ندارند آن به نسبت ایمنی که زنانی

  . شود حاصل اطمینان (توأم)

 وزن با جنین آوردن دنیا به سالم در زیرا ؛ است ضروری پزشک دندان به مراجعه ، دندان و لثه سالمت از اطمینان برای بارداری از قبل -1

 . است اهمیت دارای مطلوب

 . بیندازند تأخیر به نسبی بهبودی زمان تا را خود بارداری ،  بیماریبرخی  به ابتال صورت در ها خانم شود می توصیه همچنین -6

 

 بروکلی کلم  -چیتی  لوبیا  -آفتابگردان  تخمه  -زمینی  بادام منابع غذایی حاوی اسید فولیک را نام ببرید .  25

 

 سرخجه  (         10/99) .شوند  آزمایش .................. ویروسی بیماری به نسبت ایمنی نظر از باید بارداری از قبل ها خانم همه 26 110

 

   ریماه قبل از باردا 1    واکسن سرخجه برای زنان چه زمانی تجویز می شود ؟  29

     

        یکبار سال 30 –کزاز و دیفتری      واکسن توأم چیست ؟ چند سال یک بار تکرار می شود ؟        29

  

 ذهنی افتادگی عقب  - بیماری قلبی   – آب مروارید      مورد(            3اثرات بیماری سرخجه مادر بر نوزاد چیست ؟ )  29

  

 خانم ها در صورت ابتال به کدام بیماری ها ، بارداری خود را باید تا زمان بهبودی نسبی به تأخیر بیندازند ؟  30

  ) قلب دریچه نارسایی مانند( عروقی  قلبی های بیماری از برخی -3

 )لوپوس مانند(  ایمنی خود

 )باال خون فشار دیابت، مانند( مزمن های بیماری سایر و) کلیه نارسایی مانند(کلیوی 

  تیروئید های بیماری

   روانی های بیماری

 سل

 ها خونی کم از برخی 

 مرکزی عصبی سیستم در تومور گونه هر -2

 صرع و اس.ام همچون هایی بیماری -1

 درمانی شیمی تحت افراد  -4

 مقاربتی های بیماری -1

 

 


