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 بارم سواالت ردیف

 . دیسیمشخص کرده و در برگه پاسخ بنو لیرا بدون ذکر دل ریاز عبارات ز کیغلط بودن هر ای حیصح 1

 الف( مواد معدنی یکی از انواع مواد مغذی است که عملکرد شیمیایی بدن را تنظیم می کند. 

 ب( از عوامل بیولوژیکی فساد در مواد غذایی، به سموم دفع آفات نباتی می توان اشاره کرد.  

 می تواند منجر به بروز سرطان شود. یسلول اتدر تقسیموجود خطا ( ج 

 کلر، بر روی باروری تأثیر منفی دارند.د( سفید کننده های حاوی 

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 2

  .باشدی م..............  شیخو سالمت حفظ در ولا گامالف( 

ی کبدج( بیماری .............. از یک سو می تواند بدون عالمت باشد و از سوی دیگر می تواند عالئم شدید همراه درگیری شدید 

 ایجاد نماید.

 د( وظیفه اصلی مو ............... است.
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 :در سواالت زیر گزینه ی صحیح را در برگه ی پاسخ بنویسید 3

 از سخنان کیست؟این جمله  "است ( رواندل ) سخت تر از فقر، بیماری تن و سخت تر از بیماری تن، بیماری  "الف( 

 پیامبر اکرم ص -4طب سنتی                    -3علی ع                حضرت  -2بقراط                   -1

    ؟دنبه سوخت و ساز بدن کمک می کن زیرترکیبات کدامیک از ب( 

 کربوهیدرات ها -4پروتئین                       -3  چربی ها                      -2ویتامین ها             -1

 ن، خطر بروز چه بیماری هایی افزایش می یابد؟ خو LDLج( با افزایش سطح 

 3و  1 -4عروقی                         -3    سرطان                      -2  قلبی                  -1

 ... است..........کاهش دقت، افزایش تغییرات ضربان قلب، خطر ابتالء به دیابت نوع دو، از آثار و عوارض ...د( 

 کم خوابی -4برق زدگی                     -3      اشعه ماوراء بنفش       -2دیابت                   -1

1 

 5/0 دو بیماری جسمی مربوط به اختالل در عملکرد غدد نام ببرید که می توانند باعث بروز چاقی شوند. 4

 75/0 طور مختصر و جامع، بهداشت را تعریف کنید.ه ب 5

 5/0 مورد از نشانه های سالمت جسمانی را نام ببرید.دو  6

 5/0 سبک زندگی از چه جهتی اهمیت دارد؟ 7

 االت زیر پاسخ دهید:مورد نیاز بدن، به سؤدرباره مواد غذایی  8

 الف( چرا بدن به پروتئین نیازمند است؟ 

 بدن محسوب می شود؟  مورد نیازب( آهن جزو کدام دسته مواد غذایی 

 ج( نقش اساسی آهن در بدن چیست؟ 

 د( وظیفه مهم آهن در بدن را بنویسید.
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 1 ه دو مورد اشاره کنید.بدیابت نوع یک و دیابت نوع دو  های تفاوت زا 9

  ادامه سواالت در صفحه دوم 

 ...................پرورش  آموزش واداره   المت و بهداشتس :درس آزمون

 های آموزشی متوسطه نظری اداره تکنولوژی و گروه

 گروه زیست شناسی استان خراسان رضوی

 (اول نوبت) ماه دی: آزمون تاریخ

 دقیقه 80  : آزمونمدت  لیه رشته هاکه : رشت

    2صفحات : تعداد  20  :تعداد سواالت

 نام آموزشگاه:  شماره پرسنلی:  :طراح نام خانوادگی  نام و
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 بارم ادامه سواالت ردیف

 االت زیر پاسخ دهید:درباره مکمل های غذایی، به سؤ 10

 الف( چه افرادی نیاز به مکمل های تغذیه ای دارند؟ )سه مورد( 

 ب( چرا در مصرف مکمل های غذایی، تجویز پزشک الزم است؟)با ذکر مثال( 
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 1 (ستکیلوگرم وزن دارد. شاخص توده بدنی وی را حساب کنید. )نوشتن فرمول الزامی 90سانتی متر قد و 170ردیف 11

 االت زیر پاسخ دهید:واد غذایی از تهیه تا مصرف، به سؤبهداشت مر رابطه با رعایت د 12

 الف( پخت کامل غذا، چه زمانی صورت می گیرد؟

 را نام ببرید: ب( چهار مورد از عوامل بیماری های غذازاد یا بیماری های ناشی از غذا
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 االت زیر پاسخ دهید:ر مورد عضله قلب، به سؤد 13

 الف( برای انجام وظایف مهم خود به چه موادی نیاز دارد؟ 

 ب( چگونه این مواد را تأمین می کند؟ 
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 اسخ کوتاه دهید:پ 14

 الف( به چه بیماری قاتل خاموش می گویند؟ 

  ب( میزان قابل قبول کلسترول در خون، چقدر است؟ 

 می شود؟  HDLو کاهش    LDLج( کدامیک از چربی های موجود در مواد غذایی، سبب افزایش

 د( چگونه سرطان پروستات، تشخیص داده می شود؟   

1 

 اه های انتقال بیماری های واگیر دار زیر را بنویسید.)برای هر کدام یک مورد(ر 15

 :کبدید( سیروز               ج( بیماری های آمیزشی:               نزا:ب( آنفلو آ           :    پدیکلوزیسالف( 
1 

 االت زیر پاسخ دهید:، به سؤایدز ر  مورد بیماری د 16

 الف( دوران پنجره در این بیماری چیست؟ توضیح دهید.

 نتیجه ی آزمایش در این دوران چیست؟ ب(  
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 1 مورد اشاره کنید. 4ز عالئم مربوط به مسمومیت شیمیایی به ا 17

 پاسخ دهید.االت زیر سؤر مورد پوسیدگی دندان به د 18

 الف( دو ماده غذایی را که در ایجاد پوسیدگی دندان ها نقش دارند را نام ببرید. 

 ب( چه عواملی سبب تنفس بد بوی صبحگاهی حین بیدار شدن از خواب می شود؟ 

 ( دائمی بودن بوی بد تنفس نشانه چیست؟ ج
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 هدف از مشاوره قبل از ازدواج چیست؟ لف( ا 19

 به چه کسانی توصیه می شود، قبل از ازدواج مشاوره ژنتیک انجام دهند؟ ب( 
1 

 75/0 خانم ها باید از نظر ایمنی نسبت به بیماری سرخجه آزمایش شوند؟ چرا همۀ 20

 «نیستروزامارزشمند تر از همین  چیزی»  
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