
 باسمه تعالی
 :ساعت شروع  دقیقه 90 : مدت امتحان  :نام و نام خانوادگی   سالمت و بهداشت: درس    

3: تعداد صفحه   :  تاریخ امتحان  :  رشته    دورة دوم متوسطه دوازدهم ۀپای

     
 نمره )نامه دارد پاسخ(سؤاالت  ردیف

١

 .کنید مشخص هاي زیر را بدون ذکر دلیل درستی یا نادرستی هر یک از عبارت  1
  .در حفظ سالمت خویش استگام اول  ،خودمراقبتی) الف

  .اغلب بدون عالمت هستند 2بیماران مبتال به دیابت نوع ) ب
 .یرندقرار بگ یپشتکوله عقبسبک در  یاياش ی،پشتکوله یلوسا یدماناست در چ بهتر) ج
  .دهدرخ می خانه در حوادث در مورد دختران بیشتر، بر اساس شواهد) د

1 

  .خالی را با کلمات مناسب کامل کنید زیر جايهاي   در هر یک از عبارت  2
 .غفلت شده است آن .................. ۀجهانی بهداشت از جنبسازمان توسط با توجه به دیدگاه اسالم، در تعریف سالمت  )الف

  ."وسیله آن نصف دینش را حفظ کرده است هکند ب ....................هر کس  ")ص(فرموده پیامبربنا به  )ب
 .کمر استبودن عضالت ......................... دهد به علت  صدماتی که در ناحیه کمر رخ می در اکثر اوقات) ج
  .هستند.................... مصرف و مهتابی حاوي گاز سمی  هاي کم المپ بسیاري از) د

1 

  .کلمات داخل پرانتز گزینۀ مناسب را انتخاب کنید میاناز   3
. دمیشو) کمتر / یشترب( ییاغذ يهاوهگر حجم میکنیم حرکت باال متس به ییاغذ مهر پاییناز هر چه ) الف

  .شود یم منتقل) ارشگو/  یتناسل( هستگاد طریقاست که از  ییهاريبیمااز  اسهال خونی )ب
  .است )ویروسی / انگلی( هاي اريبیمترین  پدیکلوزیس یکی از شایع )ج
 .گردد اطالق می) اجتماعی / روانی(بلوغ  و فرزندان، امور همسربه توانمندي الزم براي اداره ) د

1 

 .مناسب را انتخاب کنید ۀزیر گزیناي  چهارگزینه هاي پرسشدر   4
 شود؟ می گواترکمبود کدام ریز مغذي موجب ) الف

Dویتامین )4  آهن )3 کلسیم  )2  ید )1

؟ باشد نمی عالیم بدنی اضطرابکدام یک از ) ب
 پرتی حواس )4 اشتهایی  بی )3  تنگی نفس )2 تپش قلب ) 1

 ویژه ریه نقش دارد؟ ها به ایجاد تحریک و تخریب بافت در موجود در سیگارکدام یک از مواد سمی  )ج
 نیکوتین) 4 آمونیاك ) 3 آرسنیک ) 2  سیانیدریک اسید) 1
 ؟نمیباشد مسمومیتاز  ناشی یمعالاز  یککدام ) د
 خفگی) 4  دردسر) 3  لسهاو ا شکمی يهادرد) 2  نگپوستر تغییر) 1

1 

 5/0 .بنویسیددر برگۀ پاسخ موارد الف و ب را . است انرژيقانون تعادل شکل مقابل مربوط به   5

 ادامه در صفحه دوم
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  نمره  )نامه دارد پاسخ(سؤاالت   ردیف

  

٢ 

  

6  
  
  

  .زیر را تعریف کنید اتاصطالح
  ازادغذبیماري هاي ) الف

  )دید مطلوب(ناییبیحدت )ب
  

1  

  .هاي زیر پاسخ دهید هاي غیرواگیر و واگیر به پرسش در مورد بیماري  7
  .سرطان را بنویسید ةدنم هشداردهیسه مورد از عال) الف

  .وي را بنویسید آي س اچیروهاي انتقال و دو مورد از راه )ب
  

25/1  

 یکدیگربا هاي درونی  از نظر پیامهستند را  نفس عزت ضعفدچار  کهاديفرانفس هستند و  جوانانی که داراي عزت  8
  .یدکن یسهمقا

  

1  

  .نفس را بنویسید  عزتدو مورد از راهکارهاي بهبود   9
  

1  

  .هاي زیر پاسخ دهید در مورد بهداشت روان به پرسش  10
  ؟ناسالم در شب امتحان چیست) استرس(اثرات شدت یافتن فشار روانی ) الف

  .بنویسیدرا  منفی خشم عیتماجا رثایک مثال از آ) ب
  

75/0  

  ؟ستچی قطران  11
  

5/0  

شود را  سوي مصرف دخانیات می جوانان بهکه موجب سوق دادن  یگارغلط در مورد مصرف س يباورهااز  مورد سه  12
  .بنویسید

  

75/0  

  یست؟چآثار فوري مصرف الکل   13
  

5/0  

  علت چیست؟.هدد یم ستد زرا ا دخو دکررکا کبد لکلا اوممد فمصردر اثر   14
  

1  

  .نام ببرید و براي هر کدام یک مثال ذکر کنید رامواد اعتیادآور سه گروه   15
  

5/1  

  .ومتی در برابر دعوت به مصرف مواد است را توضیح دهیدقاهاي م هاي مهارت تکنیک ضبط صوت که از دستورالعمل  16
  

1  

  .را شرح دهیدنی بدوضعیت براي ارزیابی آزمون دیوار مراحل انجام   17
  

1  

  ؟شود اي می هر فرد چه توصیه اسبمن ۀبراي انتخاب دوچرخ  18
  

1  

19  
  
  

  

  . را توضیح دهید مقابلاصل ارگونومی مربوط به شکل 

    

             
  

5/0  

  ادامه در صفحه سوم
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  نمره  )نامه دارد پاسخ(سؤاالت   ردیف

  

٣ 

  

  .پاسخ کوتاه دهیدهاي زیر  به پرسش  20
  ؟شود با نهادهاي امدادرسان همچون اورژانس تماس گرفته میري از حوادث، گیدر کدام سطح ازسطوح پیش )الف

  توان استفاده کرد؟ خطرتر می کمقوي از کدام مادة جاي مواد سفیدکنندة  شویی به ظرفبراي تمیز کردن سینک ) ب
  راه هوایی است؟سرفه و خشونت صدا از عالیم کدام انسداد  )ج
  باشند؟ ط میسقو فرینآخطر ملاعو ازجزء کدام دسته  هاي سرخورنده قالیچه) د

  

1  

پاسخ برگۀ در  را هم به مرتبط هاي عبارت .تآمده اس سوزي آتش انواع موردهایی در  عبارت پرسش این در  21
  ).سوزي اضافه است یک مورد در ستون انواع آتش.(بنویسید

  

  سوزي انواع آتش  ویژگی
  سوزي مایعات قابل اشتعال آتش)1  .گذارد معموال از خود، خاکستر بر جاي می) الف

  سوزي ناشی از گازهاي قابل اشتعال آتش) 2  .اکسیدکربن است بهترین وسیله خاموش کردن آن استفاده از گاز دي) ب
  سوزي خشک آتش) 3  .از آب استفاده شودنباید براي خاموش کردن آن هرگز ) ج
  سوزي ناشی از برق آتش )4  

  

75/0  

22  
  

  1  .د را بنویسیدشو می یهصتو لمنزدر  زيسو تشآ وزبردو مورد از نکاتی که در هنگام 

  20  جمع نمرات      موفق باشید                                                                                                                                      
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