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 بهداشت ازدواج و باروری: نهمدرس 

 (www.hoonarjo.ir برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به سایت هنرجو مراجعه کنید )
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 درستی یا نادرستی عبارات زیر ا تعیین کنید.

 بلوغ جنسی زن و مرد، اولین شرط الزم برای ازدواج است.الف( 

 سالگی است. 35تا  18بارداری بین ب( سن مناسب 

 ج( انجام مشاوره ژنتیک برای همه افراد قبل از ازدواج الزامی است.
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 کنید. جاهای خالی را با عبارات مناسب پر

 گویند.به توانمندی الزم برای اداره امور همسر و فرزندان . . . . . . . . . . . می الف(

در ب( چاقی مادر عوارضی همچون افزایش فشار خون، . . . . . . . . . . . . ، وزن زیاد نوزاد در  هنگام تولد و سزارین را 

 پی خواهد داشت.

 از دیدگاه روانشناسان شرایط آمادگی برای ازدواج کدامند؟ 3

 اند؟اقدامات بهداشتی الزم قبل از ازدواج کدام 4

 عوامل موثر بر باروری زوجین را نام ببرید؟ 5

6 
در صورتی که پدر و مادر تاالسمی مینور داشته باشند احتمال اینکه فرزند آنها دارای تاالسمی ماژور شود چقدر 

 است؟

 پاسخنامه 

 ج( نادرست    ب( درست     درستالف(  1

 ب( دیابت دوران بارداری    بلوغ اجتماعیالف(  2

 جین است.شناسی، آمادگی برای ازدواج نیازمند بلوغ جسمانی، بلوغ روانی و بلوغ اجتماعی زوبنا بر دیدگاه روان 3

4 

اطمینان بیشتری داشته باشید.  و سالمت فرزندان آینده هایی است تا از تداوم زندگی مشترکنیاز به انجام آزمایش

 ها عبارتند از:آزمایشبرخی از این 

 آزمایش ادرار برای تشخیص عدم اعتیاد زوجین 

 آزمایش خون برای تشخیص گروه خونی بررسی زن و مرد از نظر تاالسمی 

 هاتزریق واکسن کزاز برای خانم 

 های جنسیآزمایش بیماری 

 بررسی های ژنتیکی 
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 دهد. برخی از این عوامل به شرح زیر است:عوامل متعددی وجود دارد که باروری زوجین را تحت تاثیر قرار می

وزن مناسب، تغذیه، ورزش، داروهای محرک و سن، کشیدن سیگار و استعمال سایر مواد دخانی، برخورداری از 

، ابتال به بیماری های نامنظمها، استرس، آلودگی محیطی، مشروبات الکلی یا داروهای روان گردان، قاعدگیمکمل

 مزمن

 اینکه فرزند آنها مبتال به تاالسمی ماژور شود است. درصد احتمال 25 6

 ( www.hoonarjo.irتهیه شده در سایت هنرجو ) 
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