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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 68/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگی نام 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 قیاسیآقای نام دبیر:  سالمت و بهداشت درس: 6076-6072سال تحصیلی  دوازدهم پایه : 2و  6صادقین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی(:  ) رشته  

 

 5/7 نظر طب سنتی در مورد سالمتی را بنویسید. -6

 6 چهار مورد نام ببرید. امل ژنتیکی و فردیبر سالمت، برای ععوامل مؤثر از  -2

 6 گرفته است؟زندگی های امروزی جای هریک از موارد زیر را چه چیزهایی  در  -3

  و دوستانه  یخانوادگ یها یدورهم -الف  

 سالم  یسنت یغذاها -ب  

 کودکانه  یها یباز -ج  

 طبقه  کی یخانه ها -د  

 6 اهمیت پروتئین ها در بدن چیست؟ -0

 6 در بدن چیست؟ویتامین ها اهمیت  -5

 6 غذایی تامین کننده آهن را نام ببرید. منابع -1

 6 سیب در انواع چاقی چیست؟منظور از الگوی  -0

 6 چه وزنی را وزن مطلوب می گویند؟ -8

 05/7 را نام ببرید. سبب ایجاد فساد در مواد غذایی می شوندکه  عوامل مکانیکی -9

 05/7 چیست؟ بیماری های غذازادمنظور از -67

 6 چیست؟ در طول روز نتیجه تپش قلب -66

 05/7 نام ببرید.چربی های موجود در مواد غذایی را انواع  -62

 05/7 را بنویسید. افزایش چربی های موجود در خونعوارض ناشی از  -63

 6 یک را بنویسید. بیماران مبتال به دیابت نوعدر عالئم  -60

 5/7 در بدن چیست؟ نیانسولنقش هورمون  -65

 6 را بنویسید.ایدز عالئم بیماری  -61

 6 را بنویسید. Bپاتیت ایجاد بیماری هروند  -60

 6 کند؟در چه بخشی از بدن زندگی می سیکلوزیپد یماریشپش سر در ب -68

 ............................ از...................، آنان اطالع عدم از ناشی های بهداشتی واردشده به دانش آموزان  آسیب اعظم بخش -69

 5/6 است. زمینه این در شتی الزمو.................... بهدا

 6 چه ارتباطی بین خواب کافی و رشد وجوددارد؟ -27

 6 آلودگی صوتی چیست؟ -26

 5/6 ازدواج چیست؟ در مورد فرهنگ ایرانی ـ اسالمینقطه نظر  -22

 موفق باشید   
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 پاسخنامه درس سالمت و بهداشت
 دانسته اند. یو تر یخشک ،یگرم ،یمزاج چهارگانه شامل ،سرد انیاز تعادل م یسالمت را ناش -1

 ...ی به بیماری و عوامل فردی همچون سن، جنس، شغل، طبقه اجتماعی والأثیر خصوصیات ژنتیکی مثل قد، وزن، رنگ پوست، سابقه فامیلی ابتت -2

 آن را گرفته است.  یجا یمجاز یفضا قیارتباط از طر یو تا حد افتهیو دوستانه کاهش  یخانوادگ یها یدورهمالف.   -3

 ناسالم )فست فود( داده است.  یخود را به غذاها یجا یسالم گاه یسنت یذاهاب. غ

 شده یا انهیرا یها یبه باز لیخانه تبد اطیکودکانه در ح یها یبازج. 

 . چند طبقه عوض کرده اند یخود را با برج ها یطبقه جا کی یدر شهرها، خانه هاد. 

 پروتئین ها یکی از مواد مغذّی هستند که بدن برای رشد، ترمیم و حفظ بافت های عضالنی به آنها نیاز دارد. -4

 رویتامین ها ترکیبات یا موادی هستند که به بدن کمک می کنند کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها را به مصرف برساند، و به عبارت دیگ -5

 و ساز کند. سوخت

وانی مانند گوشت قرمز،  ماهی،  مرغ و جگر و منابع گیاهی مانند غالت،  حبوبات ،سبزی های سبز تیره مثل اسفناج و جعفری ،انواع مغزها حیمنابع  -6

 ، انواع خشکبار، برگه هلو، آلو، زردآلو، انجیر، خرما و کشمش از مواد غذایی سرشار از آهن هستند.(پسته، بادام، گردو و فندق)

 گویندمی« الگوی سیب»ای اضافی، بیشتر در ناحیه شکم متمرکز شده باشد، الگوی چاقی فرد شبیه به سیب است و به آن اگر چربی ه -7

 دهد و افراد از تندرستی مطلوبی برخوردار هستند.وزن مطلوب، محدوده ای از مقدار وزن است که مرگ و میر کمتری در آن رخ می -8

 انتقال و نگهداری از جمله این عوامل هستند.ضربه دیدن در حین برداشت،  -9

بیماری های غذازاد یا بیماری های ناشی از غذا، بیماری هایی هستند که به عللی از جمله پایین بودن سطح بهداشت فردی یا بهداشت محیط،  -11

 ند.عدم دسترسی به آب سالم ،گسترش استفاده از غذاهای خیابانی و نبودن نظارت و... ایجاد می شو

در طول روزمی تپد تا از یک طرف خون سرشار از اکسیژن و مواد غذایی را به بافت ها و اعضای بدن برساند و از طرف دیگر خون  یاتیاندام ح نیا -11

 بازگشتی از اندام های بدن را برای اکسیژن گیری به ریه ها برساند

 ی چرب ترانساسید ها - اشباع اسید های چرب غیراشباع - اسید های چرب -12

و سرطان نیز در ارتباط  2 عالوه بر افزایش خطر بروز بیماری های قلبی ــ عروقی با بروز بسیاری دیگر از بیماری های مزمن همچون دیابت نوع -13

 است.

 اری دید استمعموالً شدید و ناگهانی و شامل پرخوری،  پرنوشی ، پرادراری، احساس خستگی زیاد، کم شدن وزن بدن و الغری و ت -14

 شود یموجب ورود قند به سلول و استفاده از آن م -15

ر ها و سرطان دهای مختلف و عالیم شدید است و به دلیل سرکوب سیستم ایمنی، عفونت های دیگری از جمله بعضی بدخیمیهمراه با بیماری -16

 کند.فرد بروز پیدا می

 ب،اشتهایی، ت بی ضعف ،کسالت، مثل سرماخوردگی مانند عالیمی عالمت، بدونپس از یک دوره  به طور معمول بعد از ورود ویروس به بدن فرد و -17

 شودمی ایجاد فرد در پوستی عوارض و مفاصل التهاب عضالت، درد خستگی،

 .کندیم یعقب سر در قسمت گردن و در پشت گوش زندگ هیدر ناح -18

 رفتار و بینش دانش، -19

 شود. می آزاد طول خواب در رشد هورمون که چرا کند؛ می کمک نوجوانی و کودکی دوران در باالخص تکامل رشد و خواب کافی به -21

 تحریک و خستگی استرس، گوش، وزوز بروز باعث شنوایی، کم بر عالوه تواند که می است مدت طوالنی و شدید سروصدای معنای به صوتی آلودگی -21

 .شود فرد پذیری

 .شمرده شده و بر اساس آموزه های اسالمی به جوانان سفارش می شود آن را به تأخیر نیندازند ازدواج امری مقدس -22

 


