
  باسمه تعالی
  :ساعت شروع       3: تعداد صفحه   :نام و نام خانوادگی   سالمت و بهداشت: درس  نهاییامتحان  سؤاالت 

  دقیقه 90 :مدت امتحان  :  تاریخ امتحان  هارشته ۀکلی: رشته     دورة دوم متوسطه دوازدهم ۀپای

     
  نمره    ردیف

  

١ 

  

  .مشخص کنید بدون ذکر دلیلهاي زیر را درستی یا نادرستی هر یک از عبارت 1
  

 .تري دارندها و رفتارهاي سالمافراد برخوردار از درآمد و آموزش باالتر همیشه انتخاب )الف
 .افراد الزامی نیست مشاورة ژنتیک براي همۀ) ب
 . کنند و در قبال تغییرات پذیرا هستند آور معموالً بر زندگی خود کنترل بیشتري احساس میافراد تاب )ج
  . شوندمکیدنی و یا استنشاقی ماده دخانی محسوب نمیمواد بدون دود نظیر تنباکوي جویدنی، ) د

 

1 

  .هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنیددر هر یک از عبارت 2
  

 .است............ ....پیشگیرانه  بسیار هايزمان آموزش ،پیشگیريدر ) الف
 . شودفرد تعیین می.. ...............وزن و میزاناي هر فرد بر اساس سن، جنس، هاي تغذیهنیازمندي) ب
 . اشاره کرد................... توان به ماموگرافی در تشخیص هاي شایع غربالگري سرطان میاز آزمایش) ج
 . زوجین است ..................بلوغ روانی و بلوغ  ،آمادگی براي ازدواج نیازمند بلوغ جسمانی) د
 .تواند در تعامل با محیط تقویت و توسعه یابداست می... ..........آوري اگر چه قابلیتی تاب) ه
  . و زمین خوردن است..... ................... ادثه دوران کودکی و سالمنديترین حشایع) و

 

5/1 

  .داخل پرانتز را انتخاب کنید را ازمناسب  کلمهزیر  هايپرسشدر  3
  

 . بندي کردبه پنج دسته طبقه) درمان/ انتقال(هاي  توان بر اساس شیوه را می دارهاي واگیر بیماري) الف
 .است) مثبت/ منفی( نتیجه آزمایش لیوي در بدن فرد هست وآي ویروس اچدر دوران پنجره ) ب
  .به انجام برسانند) کمتر/ بیشتر( توانند کارهاي خود را با انرژي افراد با داشتن وضعیت بدنی طبیعی یا مناسب می) ج
  .راه تنفس هوایی است) کامل/ خفیف(ها از عالیم انسداد رنگ صورت مایل به خاکستري همراه با کبودي لب) د

 

1 

  .زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید هايپرسشدر  4
  

  ؟مربوط به چه بعدي از سالمت است ملکرد مناسب در برخورد با مشکالتداشتن ع) الف
  معنوي) 4                     اجتماعی) 3                                 روانی) 2                                            جسمانی) 1

 

  شود؟  اشباع در کدام یک از مواد زیر یافت میهاي غیرچربی) ب
  محصوالت لبنی ) 4                            مرغ) 3                                گوشت) 2                                                ماهی) 1

 

  به کدام یک از عوارض چاقی است؟التهاب کبد مربوط ) ج
  سیستم عصبی) 4           مشکالت غددي) 3                مشکالت گوارشی) 2        استخوانی–مشکالات عضالنی ) 1

 

  عروقی به طور منظم باید از نظر پزشکی بررسی شود؟ - هاي قلبی  کدام یک از عوامل خطر ابتال به بیماري) د
  استعمال دخانیات )4                عدم تحرك)3               اضافه وزن و چاقی) 2                                فشار خون باال )1
  

1 

  وقت گذراندن با خانواده مربوط به کدام یک از انواع خود مراقبتی است؟ 5
 

25/0 

  منظور از اصل تنوع در تغذیه سالم چیست؟   6
 

5/0 

  "دومها در صفحۀ ادامۀ پرسش"
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   :ساعت شروع       3: تعداد صفحه   :نام و نام خانوادگی   سالمت و بهداشت: درس  نهاییامتحان  سؤاالت 
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  نمره  ردیف

  

٢ 

  

  .هاي زیر در رابطه با کنترل وزن و تناسب اندام پاسخ دهیدبه پرسش 7
 .بنویسیدشود را نام یک بیماري که موجب بروز چاقی می) الف

 .طبقه بندي نمایه توده بدنی بر اساس فرمول شاخص توده بدنی براي کدام گروه از افراد کاربرد ندارد؟ دو گروه را نام ببرید) ب
 .دو مورد از عوارض جانبی کاهش وزن سریع را بنویسید) ج

25/1 

بایکی ازموارد ستون  "الف "ایجاد فساد مواد غذایی است هریک از موارد ستون جدول زیر در رابطه با عوامل 8
  .نامه بنویسیدها را پیدا کنید و در برگه پاسخآن. ارتباط منطقی دارد "ب"

  "ستون ب"  "ستون الف "
  هاي خانگیترشحات دهان سوسک -1  شیمیایی) الف

  ها در هنگام برداشتضربه دیدن میوه -2  بیولوژیکی) ب
  نامناسب بودن درجه حرارت محیط -3  مکانیکی) ج
  ها در هنگام کاشتکشاستفاده از حشره -4  فیزیکی) د

 

1 

  .غیرواگیرپاسخ دهید هايهاي زیر در رابطه با بیماريبه پرسش 9
 شود؟محسوب می "بدخیم"، تومورچه صورت یک توموردر ) الف

 شود؟ کدام دیابت به نام دیابت جوانان نیز نامیده می) ب
 در بیماران مبتال به جه نوع دیابتی، بیماري اغلب بدون عالمت است؟ ) ج

25/1 

  .واگیردار پاسخ دهید هايهاي زیر در رابطه با بیماريبه پرسش 10
 چیست؟ دارهاي واگیر در مورد بیماريعلت نگرانی و خطر  )الف

 . شوند را بنویسیدهایی که از طریق دستگاه تناسلی منتقل مییک مورد از عوارض جدي ناشی از درمان نشدن بیماري) ب

5/0 

  .براي هریک از موارد زیر دلیل علمی بنویسید 11
  .شودمنتقل نمی )عطسه و سرفه(از طریق اشک و بزاق و از راه هوا  HIVویروس  )الف

  .کردخودداري باید ها در فضاي بسته حتی با استفاده از ماسک کنندهها و پاكاز مصرف شوینده) ب

25/1  

 1 زدگی چشم چه اقدامی باید انجام شود؟ در صورت بروز عارضه برق 12

 5/0 .  تاثیرات وزن مادر در ناباروري را بنویسید 13

  .با بهداشت روان پاسخ دهیدهاي زیر در رابطه به پرسش 14
 نداشتن عزت نفس ممکن است انسان را دچار کدام رفتارها کند؟) الف

 آور در برخورد با یک موقعیت پرخطر چه برخوردي دارد؟فرد تاب) ب
 فشار روانی ناسالم و شدید در شب امتحان چه عواقبی به دنبال دارد؟ ) ج

5/1 

  "سومها در صفحۀ ادامۀ پرسش"
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  نمره  ردیف

  

٣ 

  

مواردي ( .خود بنویسید با توجه به کلمات داده شده براي هر عبارت یک کلمه را انتخاب کنید و در پاسخ نامه  15
  )اضافه هستند

  

  )جوهر بادام تلخ( اسید سیانیدریک -) پرتوزا(ادیو اکتیو مواد ر -قطران  -آرسنیک  -آمونیاك  
  

 .              شود اي رنگی تشکیل میها پوسته ضخیم قهوهدر ریه این مادهبا جمع شدن ) الف
  .شود این ماده کشنده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و وارد ریه ها و سپس خون می) ب

 .                   از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها به ویژه ریه است )ج 

75/0 

  .کل پاسخ دهیدال و دخانیات هاي زیر در رابطه با مصرفبه پرسش 16
 اي چه عوارضی براي شخص مصرف کننده دارند؟هاي شیمیایی موجود در تنباکوهاي میوهافزودنی) الف

 .مورد از آثار الکل بر عملکرد سیستم اعصاب مرکزي را بنویسید 2) ب

1 

 75/0 .وابستگی به مواد را تعریف کنید 17

 5/0 .دو دلیل براي آن بنویسید .استپیشگیري از اختالالت مصرف داراي اهمیت زیادي  18

 75/0 هایی ممکن است رخ بدهد؟در فرد چه حالت) زاي طبیعیتوهم(با مصرف گراس  19

  .عضالنی پاسخ دهید - اختالالت اسکلتی از هاي زیر در رابطه با پیشگیريبه پرسش 20
  

 .حالت ایستاده را بنویسیدروش صحیح براي انجام کارهایی مثل نوشتن با استفاده از میز در ) الف
   آید؟به یاري انسان می عضالنی - اسکلتی ختالالتعلم ارگونومی براي پیشگیري از بروز چه نوع ا) ب
 .  نحوه بستن کوله پشتی روي پشت را توضیح دهید) ج

75/1 

  .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش ،از سطوح پیشگیري از حوادث 1در مورد سطح   21
  

  گیرد؟ در چه زمانی صورت میاین سطح ) الف
 در این سطح باید روي چه موردي تمرکز کرد؟)ب

5/0 

 5/0 توان انجام داد؟چه اقداماتی می ،هاي خشکسوزيبراي سرد کردن آتش در آتش 22

  20  جمع نمرات                                             موفق باشید                                                                                               
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 روزانه، دانش آموزان
   

  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

١ 

  

  104صفحۀ ) 25/0(درست ) ب                                       12صفحۀ ) 25/0(نادرست ) الف 1
 129صفحۀ ) 25/0(نادرست ) د                                           115صفحۀ ) 25/0( درست) ج

1 

  62صفحۀ ) 25/0( سرطان سینه) ج             27صفحۀ ) 25/0( فعالیت بدنی) ب                  5صفحۀ ) 25/0( کوتاه) الف 2
 181صفحۀ ) 25/0( سقوط) و                        116صفحۀ ) 25/0( درونی) ه             102صفحۀ ) 25/0( اجتماعی) د

5/1 

     73صفحۀ ) 25/0( منفی) ب                                         67صفحۀ ) 25/0( انتقال) الف 3
 180صفحۀ ) 25/0( کامل) د                                             156صفحۀ ) 25/0( کمتر) ج

1 

 20صفحۀ ) 25/0( ماهی -1) ب                                      8صفحۀ ) 25/0( روانی – 2) الف 4
 52صفحۀ ) 25/0( فشار خون باال -1) د                      35صفحۀ ) 25/0( مشکالت گوارشی -2) ج

1 

 25/0 15صفحۀ ) 25/0( خود مراقبتی اجتماعی 5

 5/0 26صفحۀ ) 25/0. (گیرند مواد غذایی که در شش گروه اصلی غذایی قرار می) 25/0(مصرف انواع مختلف  6

 1ذکر ( .شوندموجب بروز چاقی می) اختالل عملکرد غدد فوق کلیوي(ها نظیر کم کاري تیروئید و کوشینگ برخی بیماري) الف 7
  34صفحۀ ) 25/0.) (مورد کافی است

هر مورد . مورد کافی است 2ذکر (زنان باردار و شیرده یا افراد خیلی بلند یا خیلی کوتاه  ،ورزشکار ،تشرد يدنب ناوختسا يارادافراد) ب
 36صفحۀ ) 25/0
صورت و بدن، ضعف اعصاب، توان به ریزش موها، چین و چروك و شل شدن پوست از عوارض جانبی کاهش سریع وزن می) ج

افت فشار خون و ضعف و بیحالی، پوسیدگی دندا نها، بروز سنگ کیسه صفرا، ورم و زخم معده، یبوست و حتی افسردگی اشاره 
  38صفحۀ ) 25/0هر مورد . مورد کافی است 2ذکر . (کرد

25/1 

 43صفحۀ ) 25/0(ها در هنگام کاشت استفاده از حشره کش - 4) الف  8
 43صفحۀ ) 25/0( هاي خانگیشحات دهان سوسکتر -1) ب
 45صفحۀ ) 25/0(ها در هنگام برداشت ضربه دیدن میوه -2) ج
 44صفحۀ ) 25/0( نامناسب بودن درجه حرارت محیط - 3) د

1  

بدن هم و به نقاط دیگر ) 25/0(هاي طبیعی اطراف خود را از بین ببرد و سلول) 25/0(در صورتی که تکثیر و تقسیم شود ) الف 9
 64صفحۀ ) 25/0(دیابت نوع یک ) ب                             61صفحۀ ) 25/0. (دست اندازي کند

 65صفحۀ )25/0( .اغلب بدون عالمت است 2در بیماران مبتال به دیابت نوع ) ج

25/1 

 67صفحۀ ) 25/0. (زیادي از افراد جامعه را مبتال کنندگیري شوند و تعداد ها در آن است که باعث همهنگرانی و خطر این دسته از بیماري) الف 10
و نازایی، زایمان زودرس،مرده زایی براي بیمار  تواند عوارض جدي مانند عقیمی ها در صورت درمان نشدن می این بیماري) ب
  70صفحۀ ) 25/0( .ذکر یک مورد کافی است. همراه داشته باشند به

5/0 

تنها در گلبول هاي سفید قادر به ادامه حیات است و گلبول سفید هم فقط در خون و ترشحات  HIVاز آنجا که ویروس ) الف  - 11
  75صفحۀ ) 25/0. (شود  هاي عادي منتقل نمی جنسی  وجود دارد لذا ویروس اچ آي وي از طریق تماس

وانند موجب آسیب رساندن به تو می) 25/0(کنند هاي کاغذي عبور میبسیاري از مواد ضدعفونی کننده به راحتی از ماسک) ب
  173صفحۀ ) 25/0.(ریه شوند

25/1  

و با یک بانداژ استریل ) 25/0(ها را خشک چشم) 25/0(ها با آب در صورت بروز این عارضه الزم است بعد از شستشوي چشم 12
 83صفحۀ ) 25/0.(ساعت جلوگیري شود 12تا  8تا از پلک زدن مدت ) 25/0(ببندید 

1 
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

   

٢

  

و این افراد ممکن است با  )25/0(نامنظم است  خیلی زیاد یا وزن خیلی کم دارند هایی که وزنگذاري در خانمتخمک  13
 107 صفحۀ )25/0(.گذاري روبرو شوند مشکل عدم تخمک

5/0 

اعتیاد به خرید  ،اعتیاد به کار ،مانند اعتیاد به اینترنت)  25/0(نداشتن عزت نفس ممکن است افراد را دچار اعتیادهاي رفتاري ) الف 14
 114صفحۀ ) 25/0.(ها بدتر در معرض رفتارهاي پرخطر قرار دهد کند و از این..... و

 115صفحۀ ) 25/0(نه یک تهدید ) 25/0(داند  پرخطر را یک فرصت میآور یک موقعیت فرد تاب) ب
 118صفحۀ ) 25/0. (کندجلسه امتحان را مختل می و یادآوري اطالعات در) 25/0(استرس ناسالم مانع درس خواندن شده ) ج

5/1 

 75/0 130 صفحۀ)25/0(آمونیاك ) ج            )        25/0) (جوهر بادام تلخ(سیانیدریک اسید ) ب             )25/0(قطران  )الف 15
هاي خطرناك و کشنده، باعث سرطان، انواع بیماريتوانند تنباکوهاي میوه اي به دلیل افزودنی شیمیایی و مواد مضر به آنها می) الف 16

 133صفحۀ ) 25/0هر مورد. مورد کافی است 2ذکر . (آلرژي، آسم و حساسیت شوند
الکل عملکردهاي سیستم اعصاب مرکزي را تحت تأثیر قرار داده و آثار خود را به صورت عدم تعادل در حرکت، اختالل در تکلم، ) ب

افزایش اختالل در سیستم اعصاب مرکزي، کارکردهاي حیاتی . دهدضربان قلب و فشار خون نشان میکاهش تعداد تنفس و کاهش 
و حتی مرگ ) کما(در موارد شدید، ممکن است شخص دچار کاهش هوشیاري . گیرندبه شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار می

 137صفحۀ ) 25/0(هر مورد . مورد کافی است 2ذکر .(شود

1 

فرد ) 25/0(بر سالمت جسمی و روانی ) 25/0(وابستگی به مواد، اجبار در مصرف موادي است که تبعات نامطلوبی منظور از  17
 139صفحۀ ) 25/0.( کندمصرف کننده دارد و روابط و زندگی روزمره او را مختل می

75/0 

تواند  اختالالت مصرف مواد می - 2. گذاردباقی می اختالالت مصرف به هر حال آثار نتایج مضر و مخرب مواد را بر جسم و روان فرد - 1 18
 - 3. شودبا خطرات و حوادث همراه گردد براي مثال مبادرت به رانندگی به دنبال اختالالت مصرف مواد باعث حوادث رانندگی می

 142صفحۀ ) 25/0( هر مورد. مورد کافی است 2ذکر ( .کشاندادامه اختالالت مصرف مواد معموال فرد را به سمت وابستگی می

5/0 

و ممکن است صداهایی را بشنود و یا چیزهایی را  )25/0(شود  با مصرف این مواد فرد دچار اوهام حسی و بصري می 19
 143 صفحۀ )25/0(. که وجود خارجی ندارند) 25/0(ببیند 

75/0 
 

در حالی که پاها به  )25/0(و با تکیه دادن دست به لبه میز  )25/0(این قبیل کارها باید بدون خم کردن پشت ) الف 20
 160 صفحۀ)25/0(.اندازه عرض شانه باز هستند انجام شود 

عضالنی که ناشی از عدم  -علم ارگونومی یا همان مهندسی عوامل انسانی براي پیشگیري از بروز اختالالت اسکلتی ) ب
 162صفحۀ  .آیدبه یاري انسان می) 5/0(دهد، او انجام می هاي انسان و نوع کاري است کهتناسب توانمندي

پشتی  ي آن باید طوري تنظیم شود که کولها بلکه بندهاي شانه) 25/0(کوله پشتی نبایدروي پشت شل بسته شود ) ج
 اي بهبندهاي شانه هنگام پوشیدن کوله پشتی دقت کنیدهمچنین   )25/0(به طور کامل قالب پشت بدن را بپوشاند 

 164 صفحۀ)25/0( .وندیعنی یکی شل و یکی سفت نباشدشکل متقارن تنظیم ش

75/1 

  )25/0(( قبل از بروز حادثه) الف 21
 170 صفحۀ )25/0( .در این سطح باید بر روي کاهش عوامل خطر حوادث تمرکز کرد )ب 

5/0 

اي  و به این منظور باید آنها را سریع با پتو یا فرش مرطوب یا وسیله )25/0(انع رسیدن هوابه مواد سوختنی شد باید م 22
 176 صفحۀ )25/0(. مرطوب دیگر پوشاند

5/0 
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