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 حروف:به                                  عدد:به نمره

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 امتحاناتمهر 

 صبح 8 ساعت امتحان :

 دقیقه 60 وقت امتحان :

 ۱7/۱0/۱40۱ تاریخ امتحان :

 صفحه 3 سؤال : صفحاتتعداد 

 

 دبیرستان صنعتی شریف

 
 

 مشخص کنید:«  » عالمت و جمالت نادرست را با  « »عالمت مالت درست را با ج .1

 های درمانی مستلزم مصرف داروهایی است که معموالً با عوارض جوانبی همراه است.الف( روش

 تری دارند.ها و رفتارهای سالمدرآمد و آموزش باالتر، همیشه انتخابب( افراد برخوردار از 

 دهد.عروقی را افزایش می -های قلبی پ( چاقی با الگوی سیب در مقایسه با الگوی گالبی، خطر ابتال به بیماری

 ها در بدن است.جاهای عضالنی از عملکردهای چربیت( رشد، ترمیم و حفظ چینی

 شود.یر، در تشخیص سرطان دهانة رحم استفاده میاسمث( از آزمایش پاپ 

 بادی مثبت است.( در دوران پنجره، نتیجة آزمایش آنتیHIVج( در فرد آلوده به اچ آی وی )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :های زیر، جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنیدهریک از عبارت در .2

 های پیشگیرانه بسیار .................... است.الف( در پیشگیری، زمان آموزش

 .................... ارتباط مستقیم دارد.های مزمن در جهان با ترین بیماریب( براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، مهم

 ............... و رعایت بهداشت از اهمیت زیادی برخوردار است. های تهیه، تولید و توزیع غذا، داشتنپ( برای افراد شاغل در مکان

 انفعاالت بدن نقش دارد، .................... است. و غذایی که در تمام فعل ترین مادۀت( پرمصرف

 تر است.ث( چاقی با الگوی .................... در بین زنان شایع

 ج( جگر منبع غنی ویتامین .................... است.

 مغزی، مدت زمان طالیی برای نجات فرد، تنها حدود .................... ساعت است. چ( در سکتة

 .................... است. ،کندمو به دیگران سرایت میهای انگلی که از طریق پوست و ترین بیماریح( یکی از شایع
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :گزینۀ درست را انتخاب کنید .3

 مربوط به کدام عامل مؤثر بر سالمت است؟ سن افراد -1

  ب( عوامل ژنتیکی و فردی                     الف( عوامل محیطی 

  د( سبک زندگی    درمانی  -ج( دسترسی به خدمات بهداشتی 

 یک از عوارض چاقی است؟التهاب کبد مربوط به کدام -2

  ب( مشکالت گوارشی     استخوانی  -الف( مشکالت عضالنی 

  د( سیستم عصبی                  ج( مشکالت غددی 

 ها قبل از کار مربوط به کدام اصول بهداشتی است؟شست و شوی صحیح دست -3

  ب( رعایت بهداشت مواد غذایی از تهیه تا مصرف               الف( رعایت بهداشت محیط 

  د( رعایت بهداشت در مرحله طبخ                ج( رعایت بهداشت فردی 
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 ته مغزی باشد؟تواند از عالئم سکیک میدامک -4

  م ب( از دست دادن تکل        الف( عرق سرد 

 پریدگی پوست د( رنگ    ج( ضعف و خستگی بدون علت 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :از بین کلمات داخل پرانتز گزینۀ مناسب را انتخاب کنید .4

 کیلوگرم است. 3تا  2ماه(  –الف( حداکثر کاهش وزن مجاز در طول یک )هفته 

 شود.( معموالً در کبد ذخیره می E - Bب( ویتامین ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :بدهیدهای زیر پاسخ در مورد سالمت به پرسش .5

 البالغه چه چیزی باالتر از سالمت بدن است؟ در نهج )ع(الف( بنا به فرمایش حضرت علی

 یک از چهار عامل مؤثر بر سالمت است؟جزء کدام« امکانات و تسهیالت آموزشی»ب( 

 خود مراقبتی دچار مشکل شویم، چه باید کرد؟ ةکه در اجرای برنامپ( درصورتی

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ؟عالمت سؤال مربوط به کدام گروه از مواد غذایی است ،مقابل در هرم غذاییِ .6

 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .بنویسیددلیل علمی هر یک از موارد زیر را  .7

 مصرف اسیدهای چرب اشباع در برنامه غذایی روزانه، باید محدود گردد.الف( 

 

 

 شوند.های ضربه دیده با گذشت زمان، فاسد میب( میوه

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

موارد یکی از با  «الف»تون هر یک از موارد س است. در رابطه با عوامل ایجاد فساد مواد غذاییجدول زیر  .8

 :ها را پیدا کنیدارتباط منطقی دارد. آن «ب»تون س

 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 های زیر پاسخ دهید.در مورد کنترل وزن و تناسب اندام، به پرسش  .9

 الف( دو مورد از عوارض چاقی را بنویسید.

 گیری پزشکان برای محاسبه و تعیین وزن متناسب افراد است، نام ببرید.ب( روشی را که مبنای تصمیم

 

 ستون ب ستون الف

 های خانگیحات دهان سوسکترش  .1 شیمیایی الف.

 ها در هنگام برداشتضربه دیدن میوه. 2 بیولوژیکی ب.

 حرارت محیط نامناسب بودن درجة .3 مکانیکی ج.

 ها در هنگام کاشتکشاستفاده از حشره .4 فیزیکید. 
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 :داصطالحات زیر را تعریف کنی  .10

 لف( پروتئین کامل:ا

 

 ایسکمی قلب:ب( 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 مورد(2شوند؟ )چه عواملی ایجاد می ذایی به علت آلودگی مواد غذایی باهای غمسمومیت  .11

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
، برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگر  Bدر صورت ابتالی یکی از اعضای خانواده یا نزدیکان به بیماری هپاتیت  .12

 مورد(2اعضاء، رعایت چه نکاتی ضروری است؟ )

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :های زیر پاسخ دهیدهای غیر واگیر و واگیر به پرسشمورد بیماریدر  .13

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ها ست. آن را تکمیل کنیدهای واگیردار و شیوة انتقال آنجدول زیر دربارة بیماری .14

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :های زیر پاسخ دهیدغیرواگیر به پرسشهای در مورد بیماری  .15

 .های فشارخون باال، دو مورد را بنویسیدساز بیماریالف( از عوامل خطر زمینه

 

 شود؟ب( از کولونوسکوپی برای تشخیص کدام نوع سرطان استفاده می

 ج( بیماران مبتال به کدام نوع دیابت، اغلب بدون عالمت هستند؟

 لف( سه مورد از عالئم هشداردهنده سرطان را بنویسید.ا

 

 های انتقال ویروس اچ آی وی را نام ببرید.ب( دو مورد از راه

 انتقال نوع بیماری

 ": ... الف" آنفلوانزا

 خون ": .... ب"

 ": ... ج" وبا
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