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 درس:

 تعیین وعده مالقات / بیمھ صحی 
 

 اھداف 
 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: 

 تعین وعده مالقات نزد داکتر •
 بیمھ صحی  •
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 لغات جدید
 

 معانی  لغات 
شما پول می پردازید؛ اگر مریض شدید یا صدمھ دیدید، بیمھ   بیمھ صحی 

 پرداخت می کند 

 پولی کھ برای دیدن داکتر می پردازید  بل طبی 
 نزد داکتر دیگری می فرستد داکتر شما را  ارجاع 
 یادداشتی از داکتر برای دریافت دوا  نسخھ 

 یک شفاخانھ کوچک  کلینیک 
Medicare  بیمھ دولتی برای افراد مسن و معلول 
Medicaid بیمھ دولتی برای افراد کم درآمد 

 پول بسیار کم یا ھیچ نوع پول از وظیفھ  کم درآمد 
 بدن نمی توانند کار کنند افرادی کھ بھ دلیل مشکل   معلول

 
 

 در کشور شما
 با صنف خود صحبت کنید 

  در کشور خود وقتی مریض بودید کجا رفتید؟ 
  ھزینھ دکتر را چگونھ پرداخت کردید؟ 
 آیا بھ بیمھ صحی نیاز داشتید؟ 



 صحت 

 4 بیمھ صحی  / درس: تعیین وعده مالقات
 سطح ابتدایی
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 NOORAقصھ 
Noora  .از عراق است 

 او مشکل کمر دارد. 

 مراجعھ کند. او باید بھ داکتر 

Noora .قبالً در ایاالت متحده ھرگز بھ داکتر نرفتھ است 

Noora  .می ترسد 

 تماس می گیرد.کلینیک او با 

 او وعده مالقات می گذارد.
 

 بعد از ظھر است. 1:30اپریل ساعت  12وعده مالقات او 

 بعد از ظھر برای پر کردن فورم بیمھ بیاید.  1:20مسئول پذیرش از او می خواھد کھ ساعت 

Noora  .نزد داکتر میرود 

 بعد از ظھر می رود و فورم بیمھ را پر می کند.  1:20ساعت 

 را چک می کند.  Nooraداکتر 

 داکتر بھ او نسخھ دوا می دھد. 

 می دھد.  ارجاعداکتر او را بھ داکتر معالج کمر 

 سواالت 
  مشکلNoora   چیست؟ 
  وعدهNoora  چھ وقت است؟ 
 Noora  چھ ساعتی بھ کلینیک می رود؟ چرا؟ 



 صحت 

 5 بیمھ صحی  / درس: تعیین وعده مالقات
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: خانھ خالی را پر کنید 

 
 
 

 بیمھ  ترس      ارجاع    

 کارمند پذیرش  دوا   
 

 

 _ بھ تیلفون پاسخ می دھد و وعده مالقات می گذارد. کارمند پذیرشیک _ •
 
 

 کند. مصرف می کنید تا درد تان را کم   شما   •
 

 می کنند.   برخی افراد از مراجعھ کردن بھ داکتر احساس   •
 

 .  داکتر شما را نزد داکتر دیگری می فرستد. این است یک   •
 

 را پر می کنید.   در کلینیک، فورم   •



 صحت 

 6 بیمھ صحی  / درس: تعیین وعده مالقات
 سطح ابتدایی

 

 

 

 تعین وعده مالقات نزد داکتر 
 

 فعالیت: تماس گرفتن با کلینیک 
 ی خود تمرین کنید فرد پلھوخواندن را با 

 

 سالم. کلینیک صحی.  کارمند پذیرش: 

Noora :  .من باید یک وعده مالقات بگذارم 

 مشکل چیست؟  کارمند پذیرش: 

Noora :  .کمرم درد میکند 

 درست است. اسم شما چیست؟ کارمند پذیرش: 

Noora :   اسم منNoora Shakib  .است 

 تاریخ تولد شما چیست؟  کارمند پذیرش: 

Noora : 8  1989مارچ . 

 آیا بیمھ صحی دارید؟  کارمند پذیرش: 

Noora :  .بلی، دارم 

 اپریل؟ 12بعد از ظھر بیایید. در    1:30توانید ساعت می کارمند پذیرش: 

Noora :   .بلی، میتوانم. تشکر 

 کارت بیمھ خود را بیاورید.   کارمند پذیرش: 

Noora :  .درست است. تشکر 

 سواالت 
 تاریخ وعده مالقات کدام است؟   
 وعده مالقات ساعت چند است؟   
 Noora   چھ چیزی باید بیاورد؟  



 صحت 

 7 بیمھ صحی  / درس: تعیین وعده مالقات
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: تعین وعده مالقات
 کنید. تعیین وعده مالقات نمایید. اسامی آنھا را بنویسید. با ھم صنفی ھای خود صحبت 

 

 قبل    10:00 
 از ظھر 

 قبل    11:30
 از ظھر 

 بعد   2:00
 از ظھر 

 بعد   3:15
 از ظھر 

     جون  15دوشنبھ 

     جون  16سھ شنبھ 

     جون  17چھارشنبھ 

     جون  18پنجشنبھ 

 
 
 
 
 
 

 



 صحت 

 8 بیمھ صحی  / درس: تعیین وعده مالقات
 سطح ابتدایی

 

 

 

 ایاالت متحدهبیمھ صحی در 
 بیمھ صحی چیست؟ 

 اگر مریض شوید، بیمھ بل ھای طبی شما را پرداخت می کند. 

 چطور میتوانم بیمھ دریافت کنم؟ 
 در وظیفھ شما  . 1

 این ممکن است قیمت باشد  -ھزینھ بیمھ خود را بپردازید  . 2

 بیمھ دولتی بگیرید  . 3

o Apple Health    یاMedicaid    افرادی است کھ درآمد  بیمھ دولتی برای
 پایینی دارند یا نمی توانند کار کنند. 

o Medicare  سال است  65بیمھ دولتی برای افراد باالی 
 
 
 

 نتیجھ گیری
 در یک گروپ باھم صحبت کنید. 

  بیمھ صحی چرا مھم است؟ 
 3  راه برای دریافت بیمھ صحی چیست؟ 



 صحت 
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 درس:

 تاریخچھ طبی 
 

 اھداف 
 درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: در این 

 با داکتر صحبت کردن  •
 خانھ پری یک فورم طبی  •
 قد و وزن شما  •
 صحت روانی و عاطفی  •

 
 محتویات

 10 .............................................................................................................................لغات جدید

 10 ......................................................................................................................... در کشور شما

Abidah 11 ............................................................................................................ صدمھ می بیند 

 12 ............................................................................................................................. لغات طبی 

 13 ....................................................................................................................... فورم ھای طبی 

 14 .......................................................................................................... قد و وزن در ایاالت متحده 

 15 ............................................................................................................. صحت روانی و عاطفی 

 17 ........................................................................................................................... نتیجھ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 صحت 

 10 ی طب   خچھی تاردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید
 

 معانی  لغات 
 قند خون در بدن خیلی باالست  دیابت 

سلول ھای بد در بدن رشد می کنند و شما بارھا بھ   سرطان 
 داکتر مراجعھ می کنید 

 خون در بدن شما خیلی بھ سختی جریان پیدا می کند  فشار خون باال 
 مشکل در نفس کشیدن  نفس تنگی 
 احساس غمگینی ھمیشھ  افسردگی
 عملیات در شفاخانھ  جراحی 

 اتفاق بدی می افتد و کسی صدمھ می بیند  حادثھ 

 دوا برای بھتر شدن شما  دوا
 بلندی یک بدن بھ فوت یا سانتی متر چقدر است  قد

 بر حسب پوند یا کیلوگرم یک بدن چقدر سنگین است  وزن 
 یک ذھن سالم  صحت روانی 
 احساسات سالم  صحت عاطفی 

 
 
 
 
 

 در کشور شما
  خود آسیب دیده اید یا مریض شده اید؟ آیا تا بھ حال در کشور 
  آیا نزد داکتر رفتید؟ 
  آیا کسی در خانواده شما مریض بود؟ 



 صحت 

 11 ی طب   خچھی تاردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

ABIDAH   صدمھ می بیند 
 

Abidah 28   .سالھ است 

 کند. او فوتبال بازی می 

 افتید.   Abidahھفتھ گذشتھ 

 او درد داشت. 

 نفس کشیدن برایش سخت بود.  

 او بھ شفاخانھ رفت. 

 

 داکتر از او خواست کھ فورم تاریخچھ طبی را پر کند.  

Abidah   .بھ داکترش گفت کھ نفس تنگی دارد 

Abidah    .یک عکس اکسری گرفت 

 .قفس سینھ اش شکستھ بود 

 داد.   Abidahداکتر دوای جدید نفس تنگی بھ 

 گفت کھ شش ھفتھ استراحت کند.  Abidahداکتر بھ 

 داکتر گفت: "دیگر فوتبال بازی نکند." 

 دوباره فوتبال بازی کرد.   Abidahپس از شش ھفتھ،  

 او بسیار خوشحال بود. 

 سواالت 
   برایAbidah  چھ اتفاق افتاد؟ 
 Abidah چھ مشکالت دارد؟ 
 Abidah رد؟ چقدر باید استراحت می ک 



 صحت 

 12 ی طب   خچھی تاردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات طبی 
 فعالیت: تمرین 

 لغات را با تصاویر مطابقت بدھید. 

 میگرن  

 سرطان

 فشار خون باال 

 حساسیت ھا 

 جراحی  

 حادثھ  

 نفس تنگی  

 افسردگی 

 دیابت 

 
 
 

 



 صحت 

 13 ی طب   خچھی تاردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 فورم ھای طبی
 بنویسید: معلومات خود را  

 فورم معلومات صحی 
     :اسم

 اسم میانی      اسم      تخلص 
 

    آدرس:
 اپارتمان      سرک  

 

    
 کود پستی      ایالت      شھر 

 
  - -  نمبر تیلفون:

 
    /  / تاریخ تولد:  

 
 مذکر مونث  جنسیت: 

 
 بیوه          طالق         متاھل        مجرد        حالت مدنی:

 
 

 داشتید: آیا شما 
 بلی  نخیر   ................................... دیابت  

 بلی  نخیر   .................................. میگرن  
 بلی  نخیر   ................................. سرطان  

 بلی  نخیر   .......................... فشار خون باال  
 بلی  نخیر   .............................. نفس تنگی  
 بلی  نخیر   ................................ افسردگی 

  
 خ ی تار امضا

 



 صحت 

 14 ی طب   خچھی تاردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 متحدهقد و وزن در ایاالت  
 

 سانتی متر  30.48اینچ (اینچ) =  12فوت (فوت) =  1 قد: •
 کیلوگرام  0.45پوند (پوند) =  1 وزن:  •

 
 

 بھ مشخصات نگاه کنید: 

 سانتی متر  172اینچ =  8فوت   5 قد: •
 کیلوگرام 74.8پوند =  165 وزن:  •

 
 

 
 wa.dol.govتصویر از:  

 
 
 

 فعالیت: قد و وزن شما
 قد و وزن خود را بنویسید. اگر می توانید از کارت مشخصات خود استفاده کنید. 

 

 سانتی متر.      اینچ.   فوت.       قد

 کیلوگرام.      پوند.      وزن 



 صحت 

 15 ی طب   خچھی تاردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 عاطفیصحت روانی و 
 تا  برای صحت مفید نیست ھمیشھ، 

 غمگین باشید  •
 خستھ باشید  •
 تحت استرس باشید  •

 
 

 بھ این "افسردگی" می گویند.

 افسردگی می تواند شما را مریض کند. 

 اگر افسرده ھستید، داکتر می تواند بھ شما کمک کند. 
 
 

 



 صحت 

 16 ی طب   خچھی تاردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 تاریخچھ طبی فعالیت: جواب دادن بھ سواالت مربوط بھ 

 با فرد پھلوی خود کار کنید. 

 یکی از شما داکتر ھستید. یکی از شما مریض ھستید. 

 بپرسید یا بھ سواالت جواب بدھید. 
 
 

 

 سواالت مربوط بھ تاریخچھ طبی 
 
 

 اسم شما چیست؟  . 1

 تاریخ تولد شما چیست؟  . 2

 قد شما چند است؟  . 3

 وزن شما چقدر است؟  . 4

 آیا شما:  . 5

 دیابت داشتید؟  . الف

 میگرن داشتید؟  . ب

 سرطان داشتید؟  . ج

 فشار خون باال داشتید؟  . د

 نفس تنگی داشتید؟  . ھـ

 افسردگی داشتید؟  . و

 آیا دوا مصرف می کنید؟  . 6

 آیا شما ورزش می کنید؟  . 7



 صحت 

 17 ی طب   خچھی تاردرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 نتیجھ گیری
 درباره خودتان فکر کنید. بھ سواالت جواب بدھید. 

 صحبت کنید؟ چرا؟   خود درباره چھ سواالت تاریخچھ طبی باید با داکتر 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 صحت 

18 
 

 

 

 
 درس:

 دوا
 

 اھداف 
 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: 

 دوا •
 خواندن برچسپ ھای دوا  •
 گرفتن دوا از دواخانھ  •

 
 

 محتویات
 19 .............................................................................................................................لغات جدید

 19 ......................................................................................................................... در کشور شما

 19 ................................................................................................................................ دواخانھ

 21 ..................................................................................................................... دوای بدون نسخھ 

 24 ......................................................................................................................... دوای با نسخھ 

 26 ........................................................................................................................... نتیجھ گیری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 صحت 

 19 دوا درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید
 

 معانی  لغات 
 معلومات مربوط بھ بوتل یا جعبھ دوا  برچسپ 

 چھ مقدار دوا باید مصرف کنید  مقدار مصرف/دوز 
مشکالتی کھ ممکن است ھنگام مصرف دوا   عوارض جانبی 

 رخ دھد 

 مصرف بیشتر ھمان دوا  اخذ دوباره دوا 
 کارمند دواخانھ  دوافروش 

 یک داکتر یادداشتی می نویسد تا بھ شما دوا بدھد  نسخھ 
 یک دوافروش برای شما دوا می دھد  نسخھ را پر کردن 

 اخطار ھشدار
 
 
 
 

 در کشور شما
  دوا را در کشورتان از کجا خریدید؟ 
  داکتر نیاز داشتید؟) نسخھ(آیا برای خرید دوا بھ یادداشت 

 
 
 

 دواخانھ 
 فروشگاھی است کھ دوا دارد. دواخانھ  یا درملتون  یک 

 می کند. او درباره دوا میداند. در یک دواخانھ کار دوافروش یک 



 صحت 

 20 دوا درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 نسخھ ھا

 نسخھ یادداشتی از داکتر برای گرفتن دوا است. 

 نسخھ را بھ دواخانھ ببرید.  

 مطابق نسخھ بھ شما دوا میدھد. دوافروش  

 بھ شما خواھد گفت. دوافروش در مورد دوا 

 دوای بدون نسخھ 
 دواھای بدون نسخھ دوایی است کھ برای آن نیازی بھ نسخھ ندارید. 

 را بخوانید. برچسپ شما باید  

 برچسپ معلومات مھمی دارد.
 
 

 سواالت 
  از کجا میتوانید دوا بگیرید؟ 
  دوا فروش کیست؟ 
 چیست؟   بدون نسخھ ی دواھا 



 صحت 

 21 دوا درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 دوای شمافعالیت: 

 کدام دوا را مصرف می کنید؟
 
 
 

 نسخھ  بدون نسخھ 
  

 
 

 دوای بدون نسخھ 
 در تصاویر چھ می بینید؟ 

 

  



 صحت 

 22 دوا درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: دوای بدون نسخھ

Sattar  ی خود بخوانید. فرد پلھو سرفھ می کند. با 

 سالم.  دوافروش: 

Sattar :  .من سرفھ دارم 

 درست است. این یک دوای سرفھ بدون نسخھ است.  دوافروش: 

Sattar :  دوزش چقدر است؟ 

 پیالھ بنوشید.   1ساعت بعد  6-4یک پیالھ کوچک استفاده کنید.  ھر  دوافروش: 

Sattar :  کنم؟ آیا آن را با غذا مصرف 

 بلی.  دوافروش: 

Sattar :   آیا عوارض جانبی دارد؟ 

 بلی، ممکن است خواب آلود تان سازد.   دوافروش: 

Sattar : .درست است 

 روز ھمچنان مریض ھستید، بھ داکتر مراجعھ کنید.  2اگر در این  :دوافروش 

Sattar :   !درست است، تشکر 

 قابلش نیست.   دوافروش: 

 سواالت: 
 Sattar چھ مشکل دارد؟ 
 مقدا مصرف دوا چقدر است؟ 
  اگرSattar  روز حالش بھتر نشد چھ؟   2در عرض 



 صحت 

 23 دوا درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: خواندن برچسپ دوای بدون نسخھ 

 
 

 حقایق دوا 
 مصرف:

 سرفھ ▪
 گلو درد  ▪

 ھشدارھا: 
 باعث خواب آلودگی می شود  ▪
 الکول ننوشید  ▪
 رانندگی نکنید  ▪

 ھدایات: 
 میلی لیتر مصرف کنند  30ساعت  6تا   4بزرگساالن: ھر  ▪
 اطفال: مصرف نکنید  ▪

 
 

 سواالت 
  این دوا برای چیست؟ 
  مقدار مصرف دوا برای بزرگساالن چقدر است؟ 
  مقدار مصرف دوا برای اطفال چقدر است؟ 
  ھشدارھا کدام ھا اند؟ 



 صحت 

 24 دوا درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 دوای با نسخھ
 فعالیت: دوای با نسخھ 

Seynab  پھلوی خود بخوانید.  فرد نیاز بھ گرفتن دوای نسخھ دارد. با 
 
 

 سالم.  دوافروش: 

Seynab :  من یک نسخھ دارم. میتوانید برایم دوا بدھید؟ 

 بلی، میتوانم.  دوافروش: 

 اید؟آیا قبال این دوا را مصرف کرده : دوافروش 

Seynab : ام. نھ، نکرده 

 تابلیت مصرف کنید.  1ساعت بعد  6-4درست است. ھر  : دوافروش 

Seynab : آیا عوارض جانبی دارد؟  

 بلی، ممکن است خواب آلود تان سازد.  : دوافروش 

Seynab :   درست است.  آیا می توانم دوباره دوای این
 نسخھ را بگیرم؟ 

 بار بگیرید.  3بلی، میتوانید تا  : دوافروش 

Seynab :  !درست است، تشکر 

 نیست. قابلش   : دوافروش 



 صحت 

 25 دوا درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 خواندن برچسپ دوای با نسخھ  -فعالیت 

  برچسپ را بخوانید و بھ سواالت جواب بدھید. 
 

 Queen Anneدواخانھ 
 
 
 

Seattle, WA 98119 
 

 Lee داکتر       123456#  شماره نسخھ 
 

Seynab Alasi        6/21 /20 
 
 

 ساعت بعد یک تابلیت مصرف کنید.  6-4ھر 
 

 میلی گرام/تابلیت  15میلی گرام،  325اسیتامینوفین 
 

 بار میتوانید دوای این نسخھ را بگیرید  3

 
 
 

 سواالت 
  نام دوا چیست؟ 
  مقدار مصرفش چقدر است؟ 
 چند بار دوا گرفتھ می شود؟ 



 صحت 

 26 دوا درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 نتیجھ گیری
 من میدانم درباره 

   بدون نسخھ دوای 

  دوای با نسخھ 

  برچسپ ھا 

  دوا گرفتن 

  عوارض جانبی 



 صحت 

27 
 

 

 

 
 درس:

 سبک زندگی سالم 
 

 اھداف 
 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: 

 یک سبک زندگی سالم  •
 تمرین  •
 حفظ الصحھ در ایاالت متحده •
 استرس  •

 
 

 محتویات
 28 .............................................................................................................................لغات جدید

 28 ......................................................................................................................... در کشور شما

 Ali ............................................................................................................... 29زندگی پر استرس 

 30 ............................................................................................................... یک سبک زندگی سالم 

 32 ................................................................................................................................. تمرین 

 33 ....................................................................................................... حفظ الصحھ در ایاالت متحده

 33 .................................................................................................................. تعادل کار و زندگی

 35 ........................................................................................................................... نتیجھ گیری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 صحت 

 28 سالم   یسبک زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید
 

 معانی  لغات 
 خوب، مریض نبودن  سالم 

 ھر روز چھ می کنید  سبک زندگی 
استفاده کردن از بدن خود برای سالم بودن، بھ عنوان مثال،   تمرین 

 پیاده روی، آب باری 

 داشتن بدن، لباس و خانھ پاک حفظ الصحھ 
 احساس بد داشتن چون کار زیادی دارید  استرس 

 فعالیت ھای سالم جھت کاھش استرس  مدیریت استرس 
 وارد کردن ھوا بھ بدن تان  نفس کشیدن 

 
 
 
 
 

 کشور شمادر 
 درباره زندگی در کشور خود فکر کنید. 

  ایا در کشور خودتان تمرین می کردید؟ 
  آیا استرس داشتید؟ 
  آیا در ایاالت متحده استرس دارید؟ 



 صحت 

 29 سالم   یسبک زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 ALIزندگی پر استرس 
Ali  .از ترکیھ است 

 او با خانواده اش بھ امریکا آمد.  

 او در میدان ھوایی وظیفھ گرفت.

 او زیاد اضافھ کار می کند. 
 
 

 سالھ است. Semir 14پسرش 

Semir  .مکتب را دوست ندارد 

 گاھی اوقات از صنف فرار می کند. 

 

 صحبت می کند.  Aliبا  Semirمعلم 
 

Semir   .باید بھ مکتب بیاید وگرنھ خانواده در مشکل می باشد 

Ali  .پسرش را دوست دارد و نمی داند چھ کند 

Ali  .بسیار مصروف است 

Ali   .شب نمی خوابد 

 او خستھ است. 

 گاھی اوقات برای کمک بھ خوابیدن الکول می نوشد. 



 صحت 

 30 سالم   یسبک زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 یک سبک زندگی سالم
 کارھا را انجام دھید؟ با صنف خود صحبت کنید. چند بار باید این 

 

 چھ اندازه  فعالیت

 

تمرین 

 

 

   

خواب 

 

 

 

سگرت بکشید یا بخار کنید 

 

 

 

غذای صحی بخورید 

 

 

  

آب بنوشید 

 

 

 

قھوه بنوشید 

 

 

تلویزیون تماشا کنید، از تیلفون  
 یا کمپیوتر استفاده کنید 

 

 

شاور بگیرید 

 

 

خانواده یا دوستان  آرام باشید / با 
 وقت بگذرانید 

 



 صحت 

 31 سالم   یسبک زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 جواب ھا 

 

 چھ اندازه  فعالیت
 بار در ھفتھ  5دقیقھ  30 تمرین 
 ساعت در روز  9-7 خواب 

 ھرگز سگرت بکشید یا بخار کنید 
 ھر روز  بخورید غذای صحی 

 گیالس در روز  8 آب بنوشید 
 پیالھ قھوه در روز   4کمتر از  قھوه بنوشید 

تلویزیون تماشا کنید، از تیلفون یا کمپیوتر  
 استفاده کنید 

 ساعت در روز   2 -بزرگساالن 
 ساعت در روز    1 - اطفال

 ھرگز   -سال  2اطفال زیر 

 روز  2-1ھر  شاور بگیرید 
خانواده یا دوستان وقت  آرام باشید / با 

 بگذرانید 
 ھر روز 

 منبع: کلینیک مایو 
 
 
 

 با صنف خود صحبت کنید
  چھ چیزی شما را شگفت زده می کند؟ 
  ھرچند وقت بعد این کارھا را انجام می دھید؟ 



 صحت 

 32 سالم   یسبک زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 تمرین
 با صنف خود کار کنید. چگونھ می توانید بیشتر تمرین کنید؟ 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 فعالیت: حرکات کششی
 بنشینید یا بلند شوید. حرکات کششی را تمرین کنید: 

 

 



 صحت 

 33 سالم   یسبک زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 متحدهحفظ الصحھ در ایاالت 
 چند بار باید این کارھا را انجام دھید؟ تصاویر را با جواب ھا مطابقت بدھید: 

 
 

 

 بار در روز  2 شاور بگیرید 

 

 

 دندان ھای خود را  
   کنید  برس

 مطابق ضرورت 

 

 

 روز  2–1ھر  بوی استفاده کنید مایع دفع کننده 

 

 

 ھر روز  لباس ھای خود را بشویید 

 

 

 یکبار در ھفتھ  خانھ خود را پاک کنید 

 
 

 تعادل کار و زندگی
 فکر کنید.  Aliدرباره 

   برایAli   چھ اتفاق افتاد؟ 
 چرا استرس دارد؟ 



 صحت 

 34 سالم   یسبک زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 
 
 

 فعالیت: امتحان استرس 
 افتاده است.  شماچک کنید چھ اتفاقی برای  

  .بھ ایاالت متحده آمدید 

  بھ خانھ جدید نقل مکان کردید 

  در جستجوی وظیفھ جدید بودید 

  وظیفھ جدید گرفتید 

  طفل جدید بدنیا آوردید 

  بل ھا را پرداخت کردید 

  مریض شدید 

  بھ مکتب رفتید 

  وعده ھای مالقات زیادی داشتید 

  دوستان تان بودید مراقب خانواده و 

   
 
 
 

 سوال
 درباره خودتان فکر کنید. 

  آیا استرس دارید؟ چرا و چرا نھ؟ 

 فعالیت: مدیریت استرس 
 فکر کنید.  Aliدرباره 

  چگونھ استرس خود را مدیریت کرد؟ 



 صحت 

 35 سالم   یسبک زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 Ali  صحتمند است یا نھ؟ 

 برای مدیریت استرس چیست؟   سالمھای در یک گروپ کار کنید. راه
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 فعالیت: نفس کشیدن 
 تنفس آھستھ بھ استرس کمک می کند. تمرین. 

 
 

 
 www.destressmonday.orgتصویر از:  

 

 نتیجھ گیری
 درباره خودتان فکر کنید. 

 کاری را کھ برای صحتمندی انجام خواھید داد بنویسید. بھ معلم تان بگویید.  3

یک دست را روی سینھ و دست دیگر را  •
 روی شکم خود قرار دھید. 

با شمارش تا چھار، از طریق بینی عمیق   •
کھ شکم شما بزرگ  نفس بکشید، مطمئن شوید 

می شود نھ قفس سینھ. با شمارش چھار از 
 طریق دھان بازدم کنید. 

این چرخھ تنفس را برای چند دقیقھ ادامھ  •
 دھید. 

احساس کنید استرس از بدن شما خارج می  •
 شود در حالی کھ ذھن شما آرام می شود.

http://www.destressmonday.org/


 صحت 

 36 سالم   یسبک زندگدرس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 من خواھم... 
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