
 

 

 باسمه تعالي

 تاريخ امتحان: سنجش و ارزشیابي تحصیلي نام:

 60مدت امتحان:  مديريت آموزش و پرورش استان فارس خانوادگي:نام

 صفحه 2 تعداد صفحه: 1397-98سال  تحصیلي  سالمت  و بهداشتنام درس: 

 دبیر:  پايه دوازدهم

 بارم تامین نظر صحیح شما کفايت مي نمايد -کلید رديف

  بنويسید را زير عبارات بودن نادرست يا درست 1

 غ –بقراط سالمت را در تعادل بین بي عیب شدن  و رهايي يافتن مي داند.  درس اول  -1

 ص -2گام اول حفظ سالمت خويش است. درس  خود مراقبتي  -2

 غ -6اند. درس  شده شناخته واگیر غیر هاي بیماري در اصلي خطر عوامل اکثر -3

 ص-7طريق وسیل شخصي مانند برس،کاله،روسري،لباس به ديگرا منتقل مي شود.درس پديکولوزيس از  -4

 که هستند عواملي جمله از آيند مي وجود به چشم کره ساختار در تغییراتي روزب علت به که چشم انکساري عیوب -5

 ص-8درس .کننداختالل  دچار را بینايي شدت توانند مي

 غ-9افزايش مي يابد. درس  تدريج به مردانه هورمون تولید سن، افزايش با طبیعي طور به ، مردان در -6

 ص-11درس .است دخانیات اعتیادآور ماده همان نیکوتین -7

 و بهبود عملکرد مغز قطع مصرف موجب روند اين ادامه و میشود آغاز مخدر ماده يک کردن امتحان با اعتیاد مسیر -8

 غ -12درس  .میشود

2 

 .دهید پاسخ درستي به زير اي گزينه چهار سواالت به 2

 شیوع کمتري دارد؟به ساير کودکان ، نسبت کدام بیماري در کودکان داراي والدين سیگاري (1

 (سرفه4ج( کبد چرب      الف(سرما خوردگي    ب(گلو درد      

 صحیح است؟ کدام مورد،  حالت ايستاده در میز از استفاده با نوشتن از قبیل  کارهايي انجام ( براي2

 باشد  پشت کردن خم الف (بدون

 میز به عوان تکیه گاه صورت گیرد. لبه دست به دادن تکیه ب(با

 باشد. باز شانه عرض اندازه به ها پا ج(

 ج -ب -د( الف

 اشتباه است؟مايعات، کدام مورد  از ناشي سوزي آتش کردن خاموش ( براي3

  مشتعل حرکت دادن و دور نمودن ظروف  ب(                   شود استفاده آب از نبايد هرگز الف(

 ج( استفاده از نمک                                            د( استفاده از کپسول اطفاي حريق

75/0 

 .کنید پر مناسب کلمات با را خالي جاهاي 3

احتماعي  و –عاطفي،خانوادگي  -ه در آن فرد از سالمت جسمي،روانيسالمت کیفیتي از زندگي است  ک -1

 1.......معنوي.....برخوردار است. درس 

 انرژي کیلوکالري.....9. ، چربي گرم مصرف هر ازاي به و انرژي کیلوکالري ..4.... ، کربوهیدرات گرم مصرف هر ازاي به -2

 3درس  شود مي تولید

 7نوع......ويروس ......آلوده کننده کبد است. درس تنوع بیماري هپاتیت با توجه به  -3

 شنوايي ......کم به ابتال احتمال موسیقي، حمل قابل هاي کننده پخش طريق از موسیقي به کردن گوش زياد -4

 8درس  .دهد مي افزايش را اکتسابي.......

 با است ممکن افراد اين و ....است ....نامنظم دارند کم خیلي وزن يا زياد خیلي وزن که هايي خانم در گذاري تخمک -5

 9درس  .رو شوند به رو گذاري تخمک عدم مشکل

 .ندارند چنداني...... دوام ولي...... اند مشاهده قابل افراد روزمره هاي رفتار در و بوده طبیعي معموالً هیجاني، هاي آشفتگي -6

 10درس

 13درس  .گیرد مي بر در را .........افراد زندگي کل بلکه..... شود نمي محدود کار محیط به فقط ارگونومي علم کاربرد -7

25/2 



 

 

 مي .......فشرده سینه سهقف ........روي شکم جاي به باردار هاي خانم و چاق خیلي افراد در تنفسي راه کامل انسداد هنگام -8

 14درس  .شود

4؟درس(بنويسید را آن فرمول)شود مي محاسبه دارد؟چگونه کاربردي چه مخفف چیست؟ 4 BMI 

 وزن بر مجذور قد– BMI شاخص توده بدني 

5/0 

 5) دو مورد( درس کدامند؟ آن ايجاد عوامل و چیست غذايي مواد فساد از منظور 5

 رچ يا کپکاق -ن حمله يا رشد باکتريآعوامل -مزه مواد غذايي -بو -تغییر در رنگ

75/0 

 75/0 زيرا عالمتي ندارد -فشار خون6چرا؟ درس  شود؟ مي خاموش ياد قاتل عنوان به مزمن بیماري کدام از امروزه 6

 5/0 علي رغم وجود ويروس در بدن ،نتیجه آزمايش منفي است.7-اهمیت دوران پنجره در بیماي ايدز چیست؟ در س   7

 کند؟ عمل موفق تواند مي ، زندگي هاي دشواري و ناماليمات با مواجهه در چگونه است برخوردار آوري تاب از که فرديچرا  8

 در دشواري ها به جاي اضطراب به  موفقیت فکر مي کند -چون موقعیت پرخطر را يک فرصت مي داند  -10درس 

1 

 10) دو مورد( درس .بنويسید را نوجواني دورة رفتاري-رواني اختالالت ترين شايع 9

 افسردگي-خشم-اضطراب -استرس

5/0 

 10عزت نفس را بیان نمايید . درس منظور از عزت نفس چیست؟ دوراه افزايش  10

معاشرت   -برقراي ارتباط سالم-تهیه فهرستي از توانمندي خود -عزت نفس،احساس ارزشمند بودن است.تعیین هدف مشخص

 آراستگي -با دوستان  و آشنايان حمايت گر

75/0 

 11در دود سیگار براي هر کدام از موارد خواسته شد پاسخ دهید: درس   11

 تحريک و تخريب بافت ريه5/0الف(نقش آمونیاک موجود در دود سیگار  بر سالمتي بدن چیست ؟  

 تشکیل پوسته ضخیم قهوه اي رنگ و حاوي عوامل سرطان زا5/0ب(نقش قطران  در ريه ها چیست؟  

1 

 11چیست؟درس سوم دست و دوم دست دود از منظور دخانیات با رابطه در 12

 دود دست سوم بوي سیگار است-  تنفس دود دخانیات قرار دارند ) دود ست دوم(افرادي که در معرض 

1 

 11ي و دراز مدت مصرف الکل ، براي هر کدام يک مورد را بیان نمايید.درس ز آثار فورا 13

 آثار طوالني مدت سیروز کبدي-ب مرکزيصاآثار فوري اختالل در سیستم اع

5/0 

 12نام ببريد. درس  اختالل مصرف  از عوارضب(  اختالالت مصرف چیست؟ الف( 14

 يک دارو،براي هدفي  که ساخته نشده است. ب( اعتیاد  مصرفاستفاده نامناسب ازالف( 

75/0 

 12. درس  در مبحث  اعتیاد پاسخگو باشید  15

 صرف  مواد است.م میل شديد و مفرط دروني  و خارج از اختیار به ادامه  وابستگي رواني در اعتیاد را شرح دهید. الف(

 مجوعه عاليم براي ترک مواد مخدر  ب(  سندروم ترک چیست؟

 اسهال -آبريزش از بیني و چشم-لرز -دردشديد دست و پا   ج(دو مورد از عالئم سندروم ترک را بنويسید.

5/1 

 13عضالني  نقش دارند؟ ) چهارمورد( درس  -ه  عواملي در اختالالت اسکلتيچ 16

 عدم رعايت اصول ارگونومي-عادت و رفتاهاي غلط در انجام کارهاي روزمره-وضعیت بدني مناسب نداشتن-کم تحرکي

1 

 13درس  مرحله( 3)ذکر .دهید توضیح سبک را اشیاء زمین، براي روي از بار حمل و کردن بلند صحیح ريقهط 17

 ن دوال شدن جسم را بلند کنیم.بدو-    يک پا جلوي پاي ديگر قرار بگیرد.-   روي زمین کنار جسم زانو بزنیم-

5/1 

 14درس  چرا علي رغم تصور عامه مردم خانه محل امني نیست؟ 18

 عدم رعايت نکات ايمني در استفاده از وسايل خانه-  ني در ساخت  و تجهیز خانهمعدم رعايت نکات اي -

1 

 پس از آتش سوزيبه جاي گذاشتن خاکستر     14درس  5/0 خشک چیست؟ آتش سوزي از منظور(الف 19

 سردکردن آتش      5/0چیست؟ آتش سوزي نوع اين با مبارزه راه ب(بهترين

1 

 14نمايیم؟ )دو مورد(درس  کمک مصدوم به در هنگام انسداد خفیف  راه هوايي چگونه 20

 تشويق بیمار به سرفه   -

 خارج نمودن جسم خارجي با سرفه مکرر -

 تماس با اورژانس در صورت لزوم -

1 

 باشید.موفق 


