
 باسمه تعالی
  :ساعت شروع       4: تعداد صفحه   :  رشته  سالمت و بهداشت: درس    
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 نمره  )پاسخنامه دارد(سؤاالت  ردیف

١

  .کنیدمشخص بدون ذکر دلیلهاي زیر را درستی یا نادرستی هر یک از عبارت  1
  .یدآیحساب مبه  روح تکامل يبرا یو امانت اله یهدر اسالم بدن انسان هد) الف

  .دباشیها در بدن میچرب يهاعملکرداز  یعضالن يهاو حفظ بافت یمترم رشد،) ب
  .سال است 25تا  15بهترین سن براي بارداري در زنان بین ) ج
 .است یعضالن - یاختالالت اسکلت ،از کار در سطح جهان یناش يهایماريب ینتریعاز شا یکی) د

1 

  .خالی را با کلمات مناسب کامل کنیدهاي زیر جايدر هر یک از عبارت  2
 .باشندمی ..............و  یسرماخوردگ ،یابندیانتشار م یدستگاه تنفس یقکه از طر یروسیو يهایماريب ینمهمتر )الف

  .است........................... دخانی در سراسر جهان  ةترین مادمصرفپر) ب
 .است ......................... پذیرترین قسمت بدن در برابر صدمات،همواره آسیب) ج
  .ندستخانگی ه حوادث نهاد امدادي در دو ..................... و آتش نشانی) د

1 

 .از بین کلمات داخل پرانتز گزینۀ مناسب را انتخاب کنید  3
  .برداریم) بزرگ -کوچک(هاي ، ابتدا باید گامریزي براي خودمراقبتیبرنامهدر  )الف
  .شودینم یرهذخ بدندر ) B - A( یتامینو) ب
 .دهدیمقاومت نشان م ینبدن به انسول یا یستن یکاف ینانسول یدبه تول لوزالمعده قادر) 1نوع -2نوع( یابتدر د) ج
  .شود یاسترس م )کاهش - یشافزا( ها باعثیتکردن فعالمحدود )د

1 

  .مناسب را انتخاب کنید ۀزیر گزین هايپرسشدر   4
؟ گرددینممحسوب  یکدام مورد از عوامل چاق )الف

 داروها )4  یجسم يهایماريب )3 یک عامل ژنت )2 فعالیت بدنی زیاد ) 1
؟ باشدینمی عوارض کم خوابآثار و از مورد کدام  )ب
 یزودرنج )4  رشد یزانش مافزای )3 بدن  يکاهش دما )2 قت دکاهش  )1

؟ باعث بروز سرطان لب می شود کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار )ج
 نیکوتین) 4 آمونیاك ) 3آرسنیک  ) 2  سیانیدریک اسید) 1
 باشد؟ یدبا یلوگرمآن حداکثر چند ک یاتاو به همراه محتو یپشتوزن کوله. است یلوگرمک 60 يوزن فرد )د
 یلوگرمک 7) 4  یلوگرمک 6 )3  یلوگرمک 4 )2 یلوگرم ک 3) 1

1 

 .کنید مشخص را هم به مرتبط هايعبارت .آمده است اعتیادآور مواد انواع موردهایی در عبارت پرسش این در  5

 ستون ب ستون الف
 .ندارند یکه وجود خارج ییصداها یدنشن .1 کوکائین) الف
 مدتصورت کوتاهبه یو بدن يفکر هايیتشدن فعال یشترب .2 متادون) ب
 یو بدن يفکر هايیتسست کردن فعال .3 گراس) ج

75/0 

 ادامه در صفحۀ دوم
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٢

 .هاي زیر پاسخ کوتاه دهیدبه پرسش  6
  ؟ها استایران مربوط به کدام دسته از بیماريبیشترین علل مرگ ومیر در ) الف

  چه نام دارد؟ ،شودفونی میعسبب بیماري که  یانسان یمنینقص ا یروسو )ب
 ؟براي جلوگیري از پوسیدگی دندان، حداقل چند بار مسواك زدن در طول شبانه روز مورد تاکید است) ج
  است؟ها الزامی تزریق کدام واکسن قبل از ازدواج براي خانم) د
  ؟باشد یدچقدر با آلیدها یبدن یتوضع در ،یوارگردن تا د يفاصله گود، یواردر آزمون د )ه

25/1 

 دهد؟یم یشافزا یشتررا ب یعروق –یقلب هايیماريخطر ابتال به ب زیر،کدام یک از الگوهاي چاقی در شکل   7

 )ب)                    (الف(

25/0 

 5/0 .یسیدرا بنو ییمواد غذا يو نگهدار یعتوز ،یدتول ،یهدر محل ته یطبهداشت مح یتدو مورد از اصول رعا 8

 یگربه د یمارياز انتقال ب یريجلوگ يبرا، Bدر صورت ابتالي یکی از اعضاي خانواده یا نزدیکان به بیماري هپاتیت  9
 )دو مورد(  .چه نکاتی ضروري است یترعا، اعضا

5/0 

  .یسیدرا بنو یراز موارد ز یکهر  یعلم یلدل   10
. اشباع در برنامۀ غذایی روزانه، باید محدود گرددرب مصرف اسیدهاي چ)الف

 .دارد يتریانباراثرات ز يایوهم يهابا تنباکو یاناستفاده از قل )ب
 .پشت اجتناب شودباید از ضربه زدن به  ،ییراه هوا انسداد خفیفدر )ج

5/1 

 )مورد از کلمات اضافه است یک( ؟باشدیاز کلمات داخل پرانتز م یککدام مربوط به یرز هايیژگیو و یفاز تعار یکهر   11
) استرس - يآورتاب -خشم – اضطراب -یخودآگاه(

  .دشوار است یطمقابله با شرا يبرا یو روان يفرد هايیتاز ظرف ايمجموعه )الف
 .   نمایدو از بروز اختالالت روانی جلوگیري می کندیکمک مهویت مطلوب گیري به شکل )ب
. فردي، گروهی و اجتماعی شودتواند باعث احقاق حق در روابط بینمثبت آن اینکه میاز آثار ) ج
 .شودیخطرناك، سبب حفاظت در برابر خطرات م هايیتکه در وضع یعیطب یواکنش )د

1 

 .یدپاسخ ده یرز يهادر مورد استرس به پرسش  12
  .یسیدآثار مثبت استرس سالم را بنو) الف

 .دو مورد را بنویسید کند؟یم یجادرا ا یدارپا یتکرار استرس کدام اثرات جسم) ب

1 

 ادامه در صفحۀ سوم
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٣

 ینوجوان ةفظ سالمت روان در دورکه یکی از توصیه هاي خودمراقبتی براي ح سالم یسبک زندگ داشتن منظور از  13
 .سه مورد کافی است است؟ ییانجام چه کارها است،

75/0 

.یدپاسخ ده یرز يها به پرسش یاتدخانموجود در  یدر مورد مواد سم  14
  ؟گرددها میاي رنگ در ریهسبب تشکیل پوستۀ ضخیم قهوهکدام ماده ) الف

  کند؟یشده و تنفس را مختل م یرتبخ یاتکدام ماده هنگام استعمال دخان) ب
 ست؟ا اهیهر ویژه ها بهبافت یبو تخر یکتحر یجادماده از عوامل مهم در اکدام  )ج

75/0 

 .اصطالحات زیر را تعریف کنید 15
وضعیت بدنی به زبان ساده) ب وم ددود دست ) الف

1 

 .یدپاسخ ده یرز يهابه پرسشمصرف الکل  در مورد  16
  .یسیدرا بنو ياعصاب مرکز یستمس يدو مورد از اثرات الکل بر عملکردها) الف

 ؟کبد دارد يبر رو یروسمشابه با کدام و ياثر یالکل ت مدت مشروبابلند مصرف) ب

75/0 

 .یدپاسخ ده یرز يهاپرسشبه مواد مخدر به  یدر مورد وابستگ  17
  یست؟مواد چ ینبه ا یجسمان یمنظور از وابستگ) الف

 .یسیدبه مواد مخدر دو مورد را بنو یوابستگ يهانشانه از) ب

25/1 

 5/0  .  را بنویسید...) استعمال دخانیات و(هاي خودمراقبتی در زمینه پیشگیري از رفتارهاي پرخطر توصیهمورد از دو  18

 25/0 .زمین استاز روي ) سنگین –سبک (اجسام  بلند کردن یحروش صحشکل مقابل مربوط به   19

 )ذکر شماره هر اصل الزم نیست( .ومی مربوط به هر شکل را بنویسیداصل ارگون  20

 ج ب الف

75/0 

 چهارمادامه در صفحۀ 
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٤

 5/0 کند؟از بروز کمردرد جلوگیري می ییهاچه روش یريکارگبه کردن لباس،هنگام اتودر   21

  .یدپاسخ ده یرز يهاپرسشبه  پیشگیري از حوادثدر مورد   22
 ؟شودچه اقدامی انجام میاز حوادث  یشگیريپ 3در سطح ) الف

 .بنویسیدمورد از عالیم مسمومیت با مواد شیمیایی را دو ) ب

1 

 .یدپاسخ ده یرز يهاپرسشبه در منزل  کشحشره ياز اسپر یحصح ةاستفاددر مورد   23
 گرفتن قوطی اسپري چگونه باید باشد؟دستدرنحوه ) الف

  چه اقداماتی باید انجام شود؟ ،کردنبعد از اسپري) ب

1 

  است؟سوزي آتشهر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع   24
 .است کربنیداکسياستفاده از گاز د ،آتش براي خاموش کردن این نوع یلهوس ینهترب )الف

  .از آب استفاده شود یدهرگز نبا يسوزآتشدر این نوع ) ب
 .گذاردیم يخاکستر بر جا معموالً از خود، یقنوع حراین ) ج

75/0 

 20 موفق باشید                  جمع نمرات
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