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سو

 

 به نام خدا

 و بهداشت سالمتنمونه سوال درس 

 دوازدهم: اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آندرس 

 (www.hoonarjo.ir برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به سایت هنرجو مراجعه کنید )

1 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر ا تعیین کنید.

 اعتیاد اغلب سیری مزمن و عود کننده دارد.الف( 

 دهد.های اجتماعی، خطر مصرف مواد مخدر را افزایش میب( برخورداری از مهارت

2 

 کنید.جاهای خالی را با عبارات مناسب پر 

 مصرف یک دارو برای هدفی که دارو برای آن ساخته نشده است . . . . . . . . . . نام دارد. الف(

 ب( وابستگی دارای دو جنبه ........ و ........ است.

 های مقاومتی ........ است.گیری از مهارتج( یکی از راهکارهای بهره

 شود را نام ببرید.میعواملی که باعث ایجاد مشکالتی در سن نوجوانی  3

 گویند؟به چه کسی معتاد می 4

5 
بر روی عملکرد دستگاه عصبی و بدن فرد مصرف کننده، به چند گروه تقسیم مواد اعتیادآور براساس نوع تأثیر 

 مورد بعنوان مثال ذکر کنید. سهشوند؟ از هر کدام می

 رفتارهای پرخطر را نام ببرید؟ های خودمراقبتی در زمینه پیشگیری ازچند مورد از توصیه 6

  

 پاسخنامه 

1 
 الف( درست

 نادرست ب(

2 

 الف( اختالالت مصرف

 جسمانی -ب( روانی

 مهارت نه گفتنج( 

3 
های والدین و نوجوانان، اختالف و کشمکش بین والدین، فشار خانواده بر نوجوان برای پیشرفت تفاوت میان دیدگاه

 برای انجام رفتارهای پرخطردر امر تحصیل، فشار دوستان 

 فرد معتاد کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد مخدر یا دارو به آن وابسته شده باشد. 4

5 

 زاهاها، مخدرها و توهمدر سه گروه قرار میدهند: محرک

 ها مانند کوکائین، کافئین،ترامادولمحرک

 مخدرها مانند تریاک، هروئین، متادون

 مانند حشیش، گراس، ال.اس.دیزاها توهم

6 
، ای برای رسیدن به هدفداشتن هدف و برنامه، های مقاومتیمهارتها و قوانین، احترام به ارزشاحترام به خود، 

 های ورزشی یا کالسیحضور در فعالیت، های مدیریت استرسمهارت

 ( www.hoonarjo.irتهیه شده در سایت هنرجو ) 
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