
 

  
 

 

 

 

       

 نمره٤.كنيد تعيين را زير عبارتهاي نادرستي يا درستي-١     

 .است خويش سالمت حفظ در اول گام ،خودمراقبتي) الف      

 .هستند عالمت بدون غلبا 2 نوع ديابت به مبتال بيماران) ب      

 .بگيرند قرار پشتي كوله عقب در سبك اشياي پشتي، كوله وسايل چيدمان در است بهتر )ج     

      .ميدهد رخ خانه در بيشتر دختران مورد در حوادث شواهد، اساس بر) د     

 نمره٤.كنيد پر مناسب عبارت با را خالي جاهاي-٢    

  ................... آن غفلت شده است ةبهداشت از جنب يسالمت توسط سازمان جهان فياسالم، در تعر دگاهيالف) با توجه به د

  ."را حفظ كرده است نشيصف دآن ن لهيهر كس .................... كند ب هوس "(ص)امبري) بنا به فرموده پب

  .دهد به علت ......................... بودن عضالت كمر است يكمر رخ م هيكه در ناح ي) در اكثر اوقات صدماتج

  .................... هستند. يحاوي گاز سم ياز الم پهاي كم مصرف و مهتاب اريي) بسد

  نمره٤.را انتخاب كنيد مناسب از ميان كلمات داخل پرانتز گزينه-٣

  .شودي/ كمتر) م شتري(ب از پايين هرم غذايي به سمت باال حركت مي كنيم حجم گروه هاي غذايي هرچهالف) 

  .شودي/ گوارش) منتقل م  يدستگاه (تناسل قياست كه از طر ييماريهاياز ب ي) اسهال خونب

  .) استيروسي/ و يهاي (انگل مارييب نيتر عياز شا يكي سيكلوزي) پدج

  گردد. ي) اطالق مي/ اجتماع ي) به توانمندي الزم براي اداره امور همسر و فرزندان، بلوغ (رواند

 نمره٣.كنيد تعريف را زير مفاهيم-٤

 :هاي غذازاد مارييب )الف

 

  

  

 

  :بهداشت)ب

  

 

  

  

  

  نام:

  نام خانوادگي:

   پايه :

   رشته:

   سالمت و بهداشتنام درس: 

   دبير: نام 

  تاريخ امتحان: 

  دقيقه ٦٠  زمان :  
 

  هوالحكيم

  

  سال تحصيلي 

  دومنوبت : 



 

  

  نمره٥/١.آثار مصرف الكل را نام ببريد از سه مورد -٥      

  

  

  

  

  نمره١.ديمورد از عوامل موثر بر سالمت را نام ببر ود -٦

  

  

  

  

  

  

  نمره٥/١.گروه از مواد اعتياد آور را نام ببريد و هر كدام را توضيح دهيد سه -٧

  

  

  

  

  

  

 

  نمره١.چهار مورد از عوامل چاقي را نام ببريد -٨
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