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 آبادان  آموزش و پرورش مدیریت                                                                        

      بهجت غیر دولتی دبیرستان 
 مشخصات دانش آموز زمان امتحان  مشخصات امتحان 

 مهر آموزشگاه
 نام : ساعت :    سالمت و بهداشت نام درس: 

 نام خانوادگی: 01/99/ 8      تاریخ :       ریاضی و تجربی رشته :

 99-11امتحان :نوبت اول  دقیقه 81مدت : دوازدهم پایه :
 

 

 بارم  «سوال در دو صفحه تنظیم گرديده است 71تعداد » رديف
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 سواالت چهار گزینه ای :

ی بیانگر کدام مناسب از فرد در برابر مشکالت و حوادث زندگ یو بروز عکس العمل ها یطیمح طیداشتن قدرت تطابق با شرا (1

 بعد سالمت است ؟      الف( روانی   ب(جسمانی   ج(معنوی     د(اجتماعی

د( بقراط  یج( طب سنت نایاست؟ الف( بقراط ب( ابن س نهیاخالط چهارگانه، مربوط به کدام گز نیبا  تعادل ب یسالمت مساو  ( 2

 یو طب سنت

می  LDLو .........  HDLموجب ........  سرخ شده یجامد موجود در غذاها ینبات یروغن هاس مانند چرب تران یها دیاس (3

 شوند.

 افزایش  –کاهش      د(افزایش  –افزایش      ج(کاهش  –ب(کاهش  کاهش –الف(افزایش 

 د؟شو یمنتقل مو مخاط   پوست قیاز طر ی زیر ها یماریبکدام یک از  (4

 الف(پدیکلوزیس      ب(اسهال خونی         ج(وبا          د(انگل روده ای 

1 

2  

 درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید .

 شدن است. بیع یب یدر لغت نامه دهخدا، سالمت به معنا الف(

 .دیافزا یو طول عمر افراد م یزندگ تیفیکند و بر ک یم یریشگیها پ یماریاز ب یاریسالم از ابتال به بس هیتغذ  ب(

 است. بدن یسلول ها یعیطب انتشار یو گاه ریرشد، تکث یعنیسرطان   ج(

 شود یم ادیاز فشار خون باال به عنوان قاتل خاموش  .د(

1 

3  

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 شد.با یو درمان مورد توجه م ................در حوزه بهداشت دو موضوع  الف(

 .شود یم رهیها و کبد ذخ چهیدر ماه ..............به صورت   دراتیکربوه ب(

 شود. یم یدرد قلب جادیکه سبب ا ندیگو یقلب م ............رسد،  یبه عضله قلب نم یکه خون کاف یبه  حالت ج(

  .است اتیقادر به ادامه ح ....................تنها در  یو یا چ آ روسیو  د(

2 
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 مرتبط می باشد؟ ستون ب   یپاسخ ها کدام  با تون الف موارد سهریک از 
 ستون ب ستون الف

 کلسیم الف( حمل اکسیژن به نقاط مختلف بدن -ا

 سدیم ب( هاحفظ و استحکام دندان ها و استخوان -2

 آب ج( حفظ تعادل مایعات در بدن -3

 روی د( تنظیم دمای بدن -4

  Aویتامین ر( کمبود آن موجب تاخیر در بلوغ می شود-5

 Bویتامین ز( ویتامین محلول در آب-6

 آهن س( 
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 1 الف(واحد سازنده آنها چه نام دارد ؟               ب(نقش آنها در بدن چیست؟ ئین ها به سواالت زیر پاسخ دهید؟در مورد پروت  5

6  

که در معرض هستند،زنان(-)دانش آموزانجامعه یقشرها نیرتریپذ بیاز آسالف(های زیر انتخاب کنید؟کلمه درست را در عبارت 

 _کمتر یی)از مواد غذا یافتیدر یاگر کالر ،یبراساس قانون تعادل انرژب(قرار دارند یجسمان ،یروان ،یاجتماع داتیتهاجم انواع تهد

 می شود.ترشح  کبد( -لوزالمعده )است که در بدن از  یهورمون نیانسول ج(  .ابدی یم شیباشد وزن افزا یمصرف یاز کالر بیشتر(

  انسداد رگ های کرونر(می باشد. _ی)آنژین صدریقلب یها یماریدر ب ریعامل مرگ و م نیشتریب  د(

1 

 ادامه سواالت در صفحه دو



 

 

 2 

 نمره

 تصحیح

 اول

 ...........................................................با عدد:    
 نمره

 تجدید

 نظر

 ...........................................................با عدد:    

 ....................................................................با حروف:      ....................................................................با حروف:     

 حسین هاشمیان نام و نام خانوادگی و امضای مصحح :

 
 نام و نام خانوادگی و امضای مصحح :
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 منظور از دوران پنجره در بیماری اچ آی وی چیست؟توضیح دهید؟ 

 

 

1 

8  
 وضعیت کره چشم و تشکیل تصویر اشیا در شبکیه چشم  را در دوربینی و نزدیک بینی با هم مقایسه کنید.  

 
1 

 1 مورد( 4)د؟یرا نام ببر یعالئم سکته مغز  9

71  
 د؟نعیوب انکساری چشم چگونه اصالح می شو

 
1 
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 الف(بخش بیرونی گوش شامل چه بخش های است ؟

 ب(چه وظایفی بر عهده دارند؟

 

1 
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 1 را نام ببرید؟ 2عوامل اصلی ابتال به بیماری دیابت نوع 

 1 ابی را بنویسید؟عوارض کم خو وآثار  چیست؟ ب(دو مورد از ب در افرادنیاز به خواعلت تفاوت (الف 73

74 
 مورد(2مهمترین آزمایش های شایع غربالگری سرطان را نام برده و بنویسید هریک برای تشخیص چه نوع سرطانی کاربرد دارد؟)

 
1 
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 دهید؟هپاتیت به سواالت زیر پاسخ در مورد 

 الف(در این بیماری کدام عضو بدن ملتهب می شود؟

 ب(از چه راهی منتقل می شود؟

 ج(انواع آن را نام ببرید؟ 

52/1 

76 
 الف(وزن مطلوب را تعریف کنید؟

 بودن وزن مطلوب برای افراد چیست؟ ب(علت متفاوت
52/1 
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 .دیپاسخ کوتاه ده ریبه سواالت ز

 )دو مورد(د؟یموثر بر سالمت را نام ببر  یطی(عوامل محالف

 را نام ببرید؟ دندان یدگیپوس جادیدر ا یعامل اصلدو  ( ب

 شوند کدامند؟ یم یکه سبب چاق ییها یماری(دو مورد از بج

 ؟رسان به پوست کدامند بیآس یطیعوامل مح نی( مهم ترد
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