
 بسمه تعالی
  

 صبح 10 :ساعت شروع  3: تعداد صفحه   کلیه رشته ها: رشته   سالمت و بهداشت: درس  نهاییامتحان  سؤاالت 
دقیقه 90:مدت امتحان  13/10/1400:   تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطه   دوازدهمپایۀ  

و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1400ماه سال  دي نوبتو داوطلبان آزاد سراسرکشوردر روزانه، بزرگسال دانش آموزان 
http://aee.medu.ir   

نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

 .هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید درستی یا نادرستی عبارت  1
   .شودیم فرددر بلوغ  ریقد و تأخ یکاهش سرعت رشد و کوتاه منجر به ،عدم مصرف روي به میزان مناسب )الف

  .تواند یکی از عوارض چاقی باشدمشکالت غددي می) ب
  .شوندیسطح کلسترول خون م شکاهچرب اشباع، موجب  يدهایاس) ج
  .دارند ازیساعت خواب در طول شب ن 8 ای 7به  ،همه افراد) د
 .است یاز فشار روان ییرها يبرا ي، روش سودمندگرید یبه موضوع ،زا پرت کردن حواس خود از موضوع استرس )ه
   .دشویباعث رفع دلشوره و اضطراب و هضم غذا م گاریمصرف س) و
   .دیبدون خم کردن زانو، کمر را خم کرده و جسم را بردار الزم است نیسنگ یاءبرداشتن اش يبرا) ز

75/1 

 .هاي زیر، جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنیددر هر یک از عبارت  2
  .است............ ............بعد سالمت، سالمت  نیتر قابل درك )الف

    .باشدمی یکی از عوامل ایجاد کننده چاقی..... ................. يدارو) ب
   .شودیاستفاده م.... ................ به نام يغربالگر شیزمااز آسرطان دهانه رحم  صیتشخ يبرا )ج
   .است ...................طریق  منتقله از يهايماریب ياز عوارض جد ییزامرده )د
 .است .............................. ،خورشیدنور قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض اشعه زیان بار فرابنفش  از عوارض یکی) ه
  .قرار دهد یممکن است نوجوانان را در معرض افسردگ...... .............. يهانیتامیکمبود و) و
   .شودیم باعث بروز سرطان لب یموجود در مواد دخان...................  ماده )ز

   .است ............................. یعضالن - یاختالالت اسکلت نیترعیشا) ح

2 

 .پاسخ نامه بنویسید اخل پرانتز انتخاب کنید و در برگهپاسخ صحیح را از بین کلمات د ،هاي زیر در هر یک از عبارت  3
  .است) هاحکومت –ها خانواده(تأمین سالمت افراد جامعه از وظایف اولیه ) الف

  .کندیبدن کمک م عاتیبه حفظ تعادل ما )کلسیم -سدیم ( یمعدن هماد) ب
.تر استشایع) زنان -مردان (چاقی سیب در  الگوي) ج
 .شودیمحسوب م) میبدخ -  میخوش خ( کنند، تومور ياندازهم دست گریتومور رشد کنند و به نقاط د يهاسلول یوقت) د
  .استفاده کرد توان از واکسن آنیم) B تیهپات -  نوع دو ابتید(  يماریاز ابتال به ب يریشگیپ يبرا) ه
   .شوندیآکنه م دیباعث تشد) یکم خواب -ی قاعدگ(چون  یعوامل) و
   .است )اضطراب -ي فرد نیاحقاق حق در روابط ب(یکی ازآثار مثبت خشم ) ز

  .است) الکل - اتیدخان( ستمیدر قرن ب ریعامل مرگ و م نیبزرگتر) ح
   .است)چشم  - کمر(قسمت بدن در برابر صدمات  نیرتریپذبیآس) ط

25/2 

 5/0 )دو مورد( .ثر بر سالمت را نام ببریدعوامل مؤ  4
 5/0 .دارد؟ دو مورد بنویسید تأثیرهر فرد ی مصرفمیزان آب در  چه عواملی  5

 "ادامه سواالت در صفحه دوم"
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٢ 

  

 نیمأت يابر ي، چه راهکاريو جانور یاهیگ ییدر محصوالت غذا دیو کمبود  رانیدر آب و خاك ا دیتوجه به فقر با  6
   ؟بدن وجود دارد ازیمورد ن دی

5/0  

  .دیپاسخ ده ریزهاي پرسشبه کنترل وزن و تناسب اندام درباره   7
  ؟ندیکاهش وزن خود اقدام نما يبراتر هرچه سریع شود،افرادي توصیه میبه چه ) الف

  ماند؟در چه صورتی وزن بدون تغییر و ثابت می ،طبق اصول کاهش وزن) ب

1  

  .دیپاسخ ده ریزهاي پرسشبه  ریواگریغ يهايماریب درباره  8
  .را تعریف کنید یقلب یسکمیا) الف

  ند؟یگویچرا به فشار خون باال، قاتل خاموش م) ب
  باشد؟یکرده است، چقدر م يکه سکته مغز ينجات فرد يبرا ییمدت زمان طال) ج
  .دیرا نام ببر 1نوع  ابتیاز عالئم دیکی )د

25/1  

  5/0  ؟کندیم یزندگ هاي بدن انساندقیقاً در کدام قسمتشپش سر انگل   لوزیس،پدیکیماري در ب  9

  .دیپاسخ ده ریز يهابه پرسش دزیا يماریدرباره ب  10
  چه نام دارد؟  يماریب نیعامل ا) الف

  فرد در دوران پنجره چه خواهد بود؟ شیآزما جهینت) ب
   .دیسیرا بنو این بیماريعامل از انتقال  يریشگیپ یاصل يهااز راه یکی) ج

75/0  

  .هاي زیر پاسخ دهیددرباره بهداشت فردي به پرسش  11
  باشد؟  دیاقدام فرد چه با نی، اولییایمیدر صورت آلوده شدن چشم با مواد ش) الف

  .دینام ببر ی راصوت یاز آلودگ یعوارض ناش) ب
   .دیسینامطبوع بدن و پا دو مورد بنو يرفع بو يمعمول برا يهااز روش )ج
   .دینام ببر را نقش دارند اندند یدگیپوس جادیاکه در  یعوامل اصلدو مورد از) د

2  

  75/0  .دیسیبنو يآورتاب يحفظ و ارتقاکمک به  يبرا هیتوص سه  12

  75/0   .دیکن سهیسالم و ناسالم را با هم مقا) استرس( یفشار روان   13

  .دیپاسخ ده ریهاي زبه پرسش دخانیات و الکل مصرفدر مورد   14
  است؟  شتریب يا وهیم يچرا خطر مصرف تنباکوها )الف

   ست؟یدود دست سوم چ )ب
  .را بنویسید يمرکز یعصب ستمیالکل بر ساز تأثیرات  دو مورد )ج

2  

  5/0  ؟ستیتبلت چ ای یکار با گوشدر هنگام  یعلم ارگونوم هیتوص  15
  "ومسحه ادامه سواالت در صف"
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

٣ 

  

نشان ) و راه رفتن دنینشسته، خواب ستاده،یا( مختلف يها تیبدن را در موقع تیوضع حیصح يالگو ریز ریتصاو  16
   .پاسخ نامه بنویسید و در برگه دیرا مشخص کن حیصح شمارهاز موارد  کیدر هر . دهد یم

1  

  ) الف
  
  

  ) ب

  ) ج
  

 )د

  
  .را انتخاب کنیدگزینه مناسب   17

  کامل باشد؟ نیکننده پروتئ نیمأتواند تیم ریاز موارد ز گزینه،کدام  )الف
  خشکبار -4                           حبوبات       -3                               غالت   - 2                         تخم مرغ    -1

  .باشدمی......... است که این ویتامین محلول در ......... نیتامیشار از وچرب مثل آزاد و کپور منابع سر يها یماه) ب
  بآ -آ - 4                            چربی     -آ -3                           چربی  -د - 2                               آب - د -1

  ؟نیستاز عوارض جانبی کاهش سریع وزن  کدام گزینه،) ج
  افت فشار خون -2                                         موها                                ریزش -1

  اختالالت انعقاد خون -4                      چین و چروك و شل شدن پوست صورت     -3
  متفاوت است؟ کیراه انتقال کدام ) د
  اسهال خونی -4       وبا                       -3                  ايروده يانگلها يماریب - 2                     هپاتیت -1
  .شودیچشم سخت م یپوسته عدس، .......... يماربیدر ) ه
  ینیبکینزد -4                   ینیدورب -3                                   سمیگماتیآست -2                یرچشمیپ -1
  ؟کدام گزینه است هشداردهنده میعال، اندفرد لذت بخش بوده يبرا یکه زمان ییهاتیبه فعال یعالقگیو ب یتینارضا )و
  گیافسرد - 4            ي         تاب آور - 3             باضطرا -2                خشم       -1
  ؟کدام است اتیآور دخانادیماده اعت) ز
  دیاس کیدریانیس - 4                        كمونیاآ -3               قطران -2                  نیکوتین -1

  ؟ ستین یدراستفاده از کوله پشت ینکات ارگونوم تیاز عوارض عدم رعا م گزینه،کدا) ح
  درد کمر و شانه -2                                       ستون فقرات   تغییر در راستا و انحناهاي -1

  کف پاي صاف -4                                                       عروقی    -تغییرات قلبیبروز  -3

2  

  20  جمع نمره                                                                   موفق باشید                                                                            
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