
بھ نام خدا

دقیقھ60:امتحانمدتساعت شروع :نام و نام خانوادگی :
دبیر : 2صفحاتکلتعدادوسالمتبھداشتدرسآزمون

:امتحانتاریخدبیرستان :  

نمرهسواالتردیف
گزینھ مناسب را  انتخاب نمایید1

کمال جویی جزکدام بعد سالمت محسوب میگردد؟
الف: اجتماعی     ب:روانی           ج: معنوی             د:جسمانی

شکل زیرنماد چیست

الف :سالمت  روان      ب: سالمت معنوی       ج:سالمت بدن           د:بیماریھای مغزی
سالمت از نظر لغت نامھ دھخدا.................معنی می دھد

الف:رھایی یافتن           ب:بی عیب شدن         ج: تعادل بین اختالط      د:سالمت روان
از نظر حضرت علی(ع)سخت تر از بیماری تن چیست

الف : فقر            ب: بیماری دل           ج:تقوای دل            د:ھیچدام
کدام تعریف سالمت بھ عنوان جامع ترین تعریف  در دنیا ی امروز پذیرفتھ شده است؟

الف : بقراط         ب : ابن سینا             ج : طب سنتی          د: سازمان بھداشت جھانی
افراد سالم ازنظرکدام بعد سالمت،اھدافی اساسی در زندگی دارند؟
الف: جسمی          ب: عاطفی         ج: اجتماعی         د: معنوی
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بھ سوالت زیر پاسخ صحیح غلط دھید( ص یا غ)2
در بین عوامل مؤثر بر سالمت سبک زندگی بیشترین تأثیر را بر سالمت افراد دارد .

افراد برخوردار از درآمد و آموزش باالتر ، ھمیشھ انتخاب ھا و رفتارھاي سالم تري دارند .
خود مراقبتی اولین گام درحفظ سالمت خویش است

شودمیتولیدانرژیکالریکیلو4چربیھرگرممصرفازایبھ

1

جاھای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید3
سوخت وساز بدن توسط .............انجام می شود

گلیکوژن در .........و.........ذخیره می شود
تغذیھ صحیح بھ معنی دریافت مقدار.............و.........ازھریک ازمواد غذایی است

عملکردشیمایی  بدن توسط...............تنظیم می شود
بیماری گواتر در اثر کمبود ............در بدن ایجاد می شود

واحد سازنده پروتئین .............. می باشد .

2

1ویتامینھای محلول درچربی را نام ببرید؟4

درمورد شکل زیربھ سواالت پاسخ دھید.5

کدامیک از این الگوھای چاقی خطر بیماریھای قلبی عروقی را بیشتر افزایش می دھد
کدام الگو درمردان   شایعتر است

درالگوی ب چربی بیشتر درکدام ناحیھ مترکز می شود.؟

1



1بنویسیدراوبالفموارداستانرژیتعادلقانونبھمربوطمقابلشکل6

1عوامل بیولوژیکی کھ سبب فساد درمواد غذایی می شوند را نام ببرید؟7
/5برای نگھداری مواد غذایی بھ صورت کامال داغ یا سرد بھ چھ دماھایی نیاز است؟8

بھ سواالت  زیر پاسخ کوتاه دھید9
انواع دیابت را نام ببرید

دومورد از عالیم سکتھ مغزی را نام ببرید
انواع تومور  را نام ببرید

مھمترین عالمت بالنی در سکتھ  قلبی را توضیح دھید

2

1مھمترین دالیل افزایش سرطانھا را نام ببرید (دومورد کافی است)10
برای تشخیص ھریک از بیماریھای زیر چھ آزمایشی باید انجام داد11

سرطان سینھ          سرطان  پروستات       سرطان دھانھ  رحم             سرطان روده
1

بھ سواالت زیر پاسخ کوتاه دھید.12
عوارض بیماری ھپاتیت را بنویسید .

می شوند .منتقلتناسلیسھ بیماری نام ببرید کھ از طریق دستگاه
شوندمنتقل میتنفسدوبیماری نام ببرید کھ از طریق دستگاه

ببریدنامراHIVانتقالازجلوگیریراھھایازدورمورد
یک بیماری را نام ببرید کھ از طریق پوست ومو انتقال پیدا میکند

شایعترین انواع ھپاتیت را نام ببرید

3

علت ھریک از بیماریھای زیر  بنویسید13
نزدیک بینی ...............دوربینی......................... استیگماتیسم.........................
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1دومورد از اصول بھداشت خواب را نام ببرید14
/.5اولین شرط الزم برای ازدواج چیست ؟13
1دو حدیث از پیامبر (ص) در مورد ازدواج بنویسید14

20موفق باشید
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