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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      سالمت و بهداشت سواالت امتحانی درس:

  02/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  هدقیق 75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  14تعدادسوال:  کالس:  فرخانیطراح: نام دبیر یا
  زدهمدواپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  کلیه رشته ها
  شماره دانش آموزي:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  سالمت و بهداشت سواالت  سوال

1  

  کدام یک  از جمالت زیر درست و کدامیک نادرست است.                                                       

                                      ش از طریق آب،غذا و دستهاي آلوده وارد دهان می شوند.بیماري هاي دستگاه گوارالف)
                نادرست    درست

                                         زایی است.عقیمی و نازایی،زایمان زودرس ومرده  عوارض بیماري هاي دستگاه تناسلیب)
  نادرست    درست

                                                             یروس اچ آي وي تنها در گلبول قرمز قادر به ادامه حیات است.وج)
            نادرست    درست

   د)پدیکلوزیس یکی از شایع ترین بیماري هاي انگلی است که از طریق پوست و مو به دیگران سرایت می کند.
                                       نادرست    درست

1  

2  

  در هر یک  از سواالت زیر گزینه مناسب را مشخص نمائید.

  چه زمانی ماده غذایی دچار فساد شده است؟) 2- 1

                           هرسه مورد -د                 تغییرطعم ومزه - جکاهش ارزش غذایی            -ب                   تغییررنگ وبو - الف

  عنوان قاتل خاموش نام کدام یک از بیماري هاست؟) 2- 2

  سکته مغزي - د              سکته قلبی           - ج                      فشارخون باال -ب              فشارخون پایین - الف

  نیست؟ م یک از بیماري هاي زیر واگیرکدا) 2- 3

  دیابت -د       آنفلوآنزا                     - ج                          یکلوزیسپد - ب                         ایدز      - الف

  مهم ترین عوامل خطر در بیماري هاي قلبی و عروقی چیست؟) 2- 4

  2و1مورد -د       کم تحرکی                  -ج                    اختالالت چربی - ب              فشارخون باال   - الف

  حساس ترین عضو بدن چیست؟) 2- 5

  پوست-د                               گوش -ج                                   چشم - ب                             قلب - الف

  به چند ساعت خواب نیاز دارند؟ در شبانه روز نوزادان) 2- 6

  ساعت18تا17-د                  ساعت16تا15 - ج                     ساعت17تا16 - ب        ساعت     13تا12 - الف

  
  

3  
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3  

  جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

  .انرژي تولید می شود................................................... ف هر گرم چربی در ازاي مصر )3- 1

  ..............................است.واحد اندازه گیري انرژي .........)3- 2

  موادغذایی می شودعوامل شیمیایی،بیولوژیکی،فیزیکی و عوامل.....................است.عواملی که باعث ایجاد فساد )3- 3

  قلب در طول عمر خود به طور متوسط حدود................................لیتر خون را پمپ می کند.)3- 4

  ت شایع از تعریق در برخی از افراد.................................است.یکی از مشکال)3- 5

5/2  

4  

  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

  سبک زندگی چند درصد تاثیر در سالمت افراد دارد؟ 4- 1

  قابل درك ترین بعد سالمت چیست؟ 4- 2

  کمبود روي در بدن منجر به چه می شود؟(دو مورد) 4- 3

  ز سالمت چیست؟یکی از رمو 4- 4

  شایع ترین نوع دیابت کدام است؟ 4- 5

  انواع کربوهیدرات را نام ببرید. 4- 6

  چربی غیر اشباع چگونه تامین می شود؟ 4- 7

  حداکثر کاهش وزن مجاز در هفته و ماه چقدر است؟ 4- 8

  یکی از مهم ترین مشکالت بهداشتی جوامع بشري در کشورهاي در حال توسعه چیست؟ 4- 9

  

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  

5  
  کدام بیماري ها از طریق خون و ترشحات بدن منتقل می شود؟

  
  

5./  

6  
  سبک زندگی سالم را تعریف کنید.

  
  
  

5./  

7  
  ش کردن رابنویسید.(دو مورد)زتاثیرات ور

  
  

1  

8  

  ت؟سالمت در فرهنگ تعالی اسالم چگونه مطرح شده اس
  
  
  
  

1  
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نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 ريتصحیح و نمره گذا

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

9 

  عوامل خطر زمینه ساز بیماري هاي فشارخون باال چه چیزي است؟
  
  
  

1  

10  
  اچ آي وي را بنویسید(دو مورد) ویروس راههاي انتقال

  
  

1  

11  
  عوارض جانبی کاهش سریع وزن بدن را بنویسید.(چهارمورد)

  
  
 

1  

12  

  .اقدامات ضروري هنگام مواجه با سکته قلبی را بنویسید
  
  
  

  

1  

13  

  هنگام فرو رفتن جسم خارجی یا ضربه به چشم چه باید کرد؟

  

  

1  

14  

  چرا مشاوره قبل از ازدواج داراي اهمیت بسیار است؟

  

  

  

1  

  
  20  ))موّفق باشید.((
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      سالمت و بهداشت سواالت امتحانی درس:

  02/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  هدقیق 75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  14تعدادسوال:  کالس:  فرخانیطراح: نام دبیر یا
  زدهمدواپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  کلیه رشته ها
  شماره دانش آموزي:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  سالمت و بهداشت پاسخنامه  سوال

1  

  کدام یک  از جمالت زیر درست و کدامیک نادرست است.                                                       

   درستالف)
  درستب)
           تنادرسج)

   د)درست

1  

2  

  در هر یک  از سواالت زیر گزینه مناسب را مشخص نمائید.

                             هرسه مورد -) د2- 1

                        فشارخون باال -) ب2- 2

  دیابت -د) 2- 3

  2و1مورد -د) 2- 4

                                     چشم -) ب2- 5

                       اعتس17تا16 -) ب2- 6

3  

3  

  جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

  کالري 9 )3- 1

  کالري)3- 2

  مکانیکی)3- 3

  میلیون300)3- 4

  بوي نامطبوع بدن)3- 5

5/2  

4  

  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

  درصد 50 4- 1

  جسمانی 4- 2

  غتاخیر در بلو-کوتاهی قد-2-کاهش رشد در کودکان و نوجوانان- 1 4- 3

  

5./  

5./  

5./  
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  تغذیه سالم 4- 4

  2نوع 4- 5

  پیچیده-ساده 4- 6

  ازمصرف محصوالت گیاهی و ماهی 4- 7

  کیلوگرم 3تا  2گرم در ماه700تا500در هفته 4- 8

  بیماري هاي ناشی از مصرف غذاهاي آلوده 4- 9

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  

  /.5  هپاتیت و ایدز  5

  /.5  وعه اي از تصمیمات سالم و درست افراد در شرایط مختلف زندگیمجم  6

  1  سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد.و...-3خواب را بهبود می بخشد-2دریافت حس خوب - 1  7

تعالی اسالم سالمت به عنوان یک ارزش مطرح شده و با تعبیرات لطیفی همچون برترین نعمت ها،نعمتی در فرهنگ   8
  شده است. ش زدکه انسان از شکرآن عاجز است و ده ها عنوان دیگرتوصیف و اهمیت آن گو

1  

  1  تغذیه نامناسب و کم تحرکی- مصرف دخانیات-سال50سن باالي -سابقه خانوادگی 9

بارداري و مادر -4تزریق با وسایل مشترك-3اشتغال در محیط هاي آلوده-2خون و فرآورده هاي خونی آلودهدریافت - 1  10
  مبتال به بیماري

1  

  پوسیدگی دندان هاو...-ضعف و بی حالی- ضعف اعصاب- چین و چروك و شل شدن پوست صورت و بدن- ریزش موها  11
 

1  

او را  ،فرد به حالت نشسته یا نیمه خوابیده قرار گیرد،لباس هاي تنگاز هرگونه حرکت و فعالیتی در بیمار پرهیز شود  12
  شل کنید،بیمار در اسرع وقت با برانکار و یا صندلی چرخدار به مرکز درمانی و بیمارستان منتقل شود.

1  

دهید.روي  مصدوم را به پشت خوابانده،سر وچشم اورا ثابت نگهدارید،یک باند(گاز)استریل بدون فشار روي چشم قرار  13
  و در اسرع وقت او را به پزشک برسانید. آن محافظ چشمی بگذارید،مصدوم هر دو چشم خود را ببندد

1  

14  
هدف بررسی و تطبیق تناسب هاي الزم بین دو نفر براي تشکیل زندگی مشترك است و به این منظور تناسب میان زن 

ابی قرار می گیرد تا تشخیص داده شود که رسی و مورد ارزید بصورت اجمالی برومرد به لحاظ ذهنی و تفکراتی که دارن
  هستند یا نه. هم زوجین قادر به زندگی مشترك با

1  

  
  20  ))موّفق باشید.((


