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تست سالمتی قلب
آیا می دانید سالمت قلب به چه معنی است؟

هوشیار هستید؟خوددهید تا ببینید چقدر نسبت به قلبتست زیر را انجام 
قلب شما چه امتیازي دارد؟

(سهم) میوه و سبزي در روز است. یک وعده(سهم) یعنیوعده5حداقل  یک رژیم غذایی سالم به معنی مصرف - 1
گرم100گرم                            80گرم   50

مصرف زیاد کدام یک از چربی هاي زیر کلسترول خون را باال می برد؟-2
اسیدهاي چرب غیر اشباع                     اسیدهاي چرب ترانس

در )سال64تا 18(فعالیت بدنی متوسط سبب افزایش ضربان قلب و تعریق می شود. افراد بزرگسال- 3
هفته چقدر باید فعالیت کنند تا سالمت قلب خود را حفظ کنند؟

دقیقه150دقیقه                         120دقیقه                     50
فعالیت بدنی شدید سبب افزایش زیاد ضربان قلب می شود و در همان زمان مشکل در حرف زدن ایجاد -4

در هفته چقدر باید فعالیت کنند تا سالمت قلب خود را حفظ کنند؟)سال64تا 18(گسالمی کند. افراد بزر
دقیقه95دقیقه                           75دقیقه                    50
طی چه مدت بعد از ترك دخانیات، خطر قلبی عروقی به میزان افراد غیر سیگاري میرسد؟- 5

سال                                هیچوقت2سال                  15
مهمترین علت مرگ در افرادي که در معرض دود دست دوم سیگار هستند، کدام است؟- 6

بیماري قلبی عروقی                سرطان ریه                 پنومونی
) الزم است؟BMIکدام یک از اندازه گیري هاي زیر براي محاسبه و تعیین نمایه توده بدنی(  -7

قد و فشارخون                              قد و دور کمر  وزن و قد        
دو نوع کلسترول بد و خوب وجود دارد. کدام نوع کلسترول بد است؟-8

)HDL)                       اچ دي ال(LDL( ال دي ال 
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:سالمتی قلبپاسخ صحیح تست

 سوال پاسخ درست داده باشید) قلب شما با این اطالعات 8تا 6باشد ( یعنی به 8تا 6اگر امتیاز شما بین
باشد،  قلب شما نیاز به توان بیشتر دارد. 6نیرومند است و اگر کمتر از "کامال

طر آن و راه هاي براي نیرومند کردن قلب نیاز به افزایش اطالعات در زمینه بیماري قلبی عروقی و عوامل خ
پیشگیري از این بیماري دارید. 

 این اطالعات به انجام اقدامات الزم براي پیشگیري یا کاهش عوامل خطر و کاهش بروز بیماري قلبی عروقی
کمک بسیار شایانی می کند.

گروه پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیر واگیر

پاسخسوالپاسخسوال
سال515گرم180
بیماري قلبی عروقی6اسیدهاي چرب ترانس2
وزن و قد7دقیقه3150
)LDLال دي ال  ( 8دقیقه475
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