
غذاهای خوب و   برای اینکه همیشه سالم و شاداب باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟

و خواب  –بهداشت فردی را رعایت کنیم  -مفید و گوناگون به اندازه ی کافی بخوریم

و به اندازه ی کافی ورزش کنیم -ت کافی داشته باشیمحاسترا

 –روی میز تنیس  –بسکتبال  نام چند ورزش که با توپ انجام می شود؟  فوتبال 

...والیبال.

...کشتی. –بدمینتون  –دونفره انجام می شود؟  کاراته نام چند ورزش که به صورت 

بسکتبال... -والیبال -

قایق رانی.... -واتر پلو -نام چند ورزش در آب؟   شنا

وزنه  زنی –طناب  –نام چند ورزش که به صورت فردی انجام می شود؟ دوچرخه سواری 

داری....بر

آماده آرام آرام می شود بدن ما ثچرا باید قبل از ورزش کردن نرمش کرد؟ نرمش باع

الت ما برای ورزش نرم گرددضتر شود و ع

س خود باشیم. هفته ای منظور از بهداشت فردی چیست؟ یعنی مواظب پاکیزگی بدن و لبا

مام برویم، موهای خود را شانه بزنیم ، ناخن ها را کوتاه نگه داریم، لباس پاکیزه حدو یا سه بار 

 ب و صابون بشوییم،وقتی از دستشویی برمی گردیم دست ها را با آبپوشیم،مسواک بزنیم ،

 از لیوان و حوله ی شخصی استفاده کنیم، موقع عطسه و سرفه جلو بینی و دهان خود را با

.زشک مراجعه کنیمپبه حتماو اگر بیمار شدیم  دستمال بگیریم

نام چند وسیله ی شخصی ؟ مسواک ، لیوان، حوله، شانه و....

رت دوستضبه نام ح

علوم اول دبستان همراه با پاسخ 3نمونه سواالت پیشنهادی فصل 

ورزش کردن برای بدن ما چه فایده ای دارد؟  باعث سالمتی بدن و شادابی ما می شود

–

نام چند ورزش که به صورت گروهی انجام می شود؟  فوتبال



 

و ناتوان می شود. غذا و انرژی دریافت نمی کند و ضعیف

، نام چند غذای مناسب برای صبحانه؟ شیر، کره، پنیر، خامه، عسل، مربا، حلیم،گردو، خرما 

و...تخم مرغ 

و.... اع خورشت ، انواع کبابنام چند غذای مناسب برای ناهار و شام؟ برنج ، انو

بهترین و سالم ترین نوشیدنی دنیا چیست؟ آب سالم

به  بین صبحانه و ناهار و بین ناهار و شام که -ما در روز چند میان وعده می خوریم؟ دوبار

آن عصرانه می گویند.

چگونه می توان به تمیز ماندن مدرسه و کالس کمک کرد؟ در حیاط مدرسه زباله نریزیم، وقتی 

ریزیم، خرده تراش و کاغذ در کالس از سرویس های بهداشتی استفاده می کنیم حتما اب ب

.نریزیم، میز و نیمکت را کثیف نکنیم

وقتی همه جا تمیز باشد همه از  ؟ کمکی به شادابی ما می کندچه تمیز بودن کالس و مدرسه 

ال حبودن در آن مکان لذت می برند و این لذت بردن باعث می شود ما شاداب و سر

باشیم.

پیامبر اکرم )ص( در باره ی نظافت چه فرموده اند؟ النظافه من االیمان ، پاکیزگی نشانه ی 

ایمان است.

برای اینکه بدن ما همیشه سالم و قوی بماند چه مواد غذایی باید بخوریم؟ انواع نان ، برنج ، 

ت، سبزیجات ، میوه ها، حبوبات و آشامیدنی های سالم به شیر و لبنیات ، انواع گوش

خصوص آب

چند ماده ی غذایی مفید نام ببر. گوشت ، نان ، ماست، پنیر، سیب ، پرتقال و...

 لواشک، شیرینی، نوشابه،چند ماده ی غذایی غیر مفید؟ چیپس ، پفک ، سوسیس، کالباس،

شکالت و...

، شاممادر روز چند وعده غذا می خوریم؟ نام ببر . صبحانه ، ناهار

است و در خوابمهمترین وعده ی غذایی چیست؟ چرا؟ صبحانه، چون بدن مدت زیادی 



بهتر است در میان وعده ها چه چیزهایی خورده شود؟ بیسکوییت ، کیک، میوه، آجیل و...

داروهایی که می دهند  ونیم؟ باید به پزشک مراجعه کنیم بکهنگامی که بیمار می شویم چه باید 

خواب و  اظب باشیم بیماری ما به دیگران سرایت نکندمووقت مصرف کنیم ا کامل و سرر

مایعات زیاد بنوشیم غذاهای مناسب بیماری بخوریم واستراحت کافی داشته باشیم و

زنیم؟ تا بیمار نشویم چرا واکسن می

 خصوص شامبچگونه می توانیم از دندان های خود مواظبت کنیم؟بعد از خوردن هر وعده غذا

پسته و بادام و چیزهای مسواک بزنیم، بعد از خوردن شیرینی و شکالت دهان خود را بشوییم، 

سفت بادندانمان نشکنیم از مسواک شخصی استفاده کنیم و به طور مرتب برای معاینه دندان 

ها به دندان پزشک مراجعه کنیم

قدر آن را که باید  سالمتینعمت بزرگترین نعمتی که خدا به هر انسانی می دهد چیست؟ 

خوب بدانیم.

چه کارهایی می توان انجام داد تا سالمتی ما به خطر نیفتد؟رعایت بهداشت فردی، رعایت 

ت نشستن و راه رفتن و خوابیدن ، درست کتاب نکات ایمنی هنگام عبور از خیابان، درس

خواندن ،نپریدن از جاهای بلند ، ندویدن در راهرو ها و خیابان ها و...

هنگامی که خطری ما را تهدید می کند چه سازمان هایی می توانند به ما کمک کنند؟ آتش 

و طوفان بیاید هالل احمر و... و زلزلهنشانی ، اورژانس، زمانی که سیل 

وقتی ما در طول روز خواب و استراحت کافی چه کمکی به سالمت و شادابی ما می کند؟

کارهای مختلفی انجام می دهیم بدن ما خسته می شود و انرژی کمتری دارد اما خواب و 

بقیه ی  استراحت کافی این انرژی را به ما بر می گرداند و باعث می شود ما با شادابی به

کارهایمان برسیم. 

ظهر ها بعد از ناهار و شب ها ، البته کودکان باید زودتر بخوابند و  خوابید؟ دچه موقع بای

نسبت به بزرگ تر ها استراحت بیشتری داشته باشند تا بدنشان بیشتر رشد کند.



وابید؟ باید در جای مناسب خوابید ، لباس راحت بپوشیم، به روی کمر یا پهلو چگونه باید خ

بخوابیم و پتو را روی صورت خود نکشیم چون هوای کمتری به ما می رسد والیاف پتو داخل 

ن ما می شودابینی و ده

چرا نباید به روی شکم خوابید؟ چون به معده و قلب فشار می آید و باعث می شود خوب 

نند.کار نک

چرا باید برای زندگی خود برنامه ی مشخصی داشته باشیم؟ چون برنامه ی درست باعث می 

برای انجام کارهای روزانه وقت باعث می شود شود هم سالم باشیم هم شاداب و هم 

کافی داشته باشیم


