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 .عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنیددرستی یا نادرستی هر یک از   2

 .در اسالم بدن انسان هدیه و امانت الهی برای تکامل روح به حساب می آید .أ

 در پیشگیری هرگونه اقدام بسیار آسان تر و اطمینان بخش تر از درمان است .ب

 دو کلمه بهداشت و سالمت مترادف هم هستند. .ج

 تاصال قادر به تولید انسولین نیس در دیابت نوع یک، لوزالمعده ) پانکراس ( .د

1 

 : در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید  3

 تامین سالمت مستلزم رعایت ................................. است

آن غفلت شده  ......... بهداشت از جنبهبا توجه به دیدگاه اسالم، در تعریف سالمت توسط سازمان جهانی 

 .است

 حدود ................... ساعت است در سکته مغزی، مدت زمان طالیی برای نجات فرد، تنها

 تنها در .................قادر به ادامه حیات است HIVویروس 

 را .................. می نامند. HIVمرحله ی انتهایی و پیشرفته از 

152. 

 1 یدرا تعریف کن»تعادل  اصل«از اصول تغذیۀ سالم،   4

 1 ابعاد سالمت را نام ببرید  .

 1  چرا در بین عوامل موثر بر سالمت، سبک زندگی بیشترین اهمیت را در سالمت افراد دارد؟  6

 1 تفاوت بین تومور خوش خیم و بدخیم را بنویسید  7

 .55 (ه عواملی در میزان آب مصرفی هر فرد مؤثر است؟)دو موردچ  8

 .15 .مورد از گامهای مؤثر در پیشگیری از سرطان را بنویسید 6  9

 1 است؟ چاقی عوارض از یک کدام به مربوط کبد تهابال  15

 .55 را کلسترول خوب می دانند؟HDLچرا   11

 1 در بیماری ایدز منظور از دوران پنجره چیست؟  12

 1 مورد از گام های پیشگیری از دیابت را بنویسید 4  13

 نام و نام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره ردیف دانش آموز:

 نام آموزشگاه: دبیرستان دخترانه امام حسین)ع(

 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

 اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور

 متوسطه دوم دوازدهمسواالت امتحان پایه 

 و بهداشت سالمتدرس: 

 8:55ساعت شروع :

 دقیقه 65امتحان:مدت 

 29/15/1399تاریخ امتحان:

 تعداد سوال:

 تاریخ و امضاء نمره با عدد و حروف: نام و نام خانوادگی معلم:

 تاریخ و امضاء نمره با عدد و حروف: نام ونام خانوادگی تجدیدنظرکننده:



 .55 دجلوگیری از افزایش چربی خون چه توصیه ای می شورای ب  14

 .557 ترای برخورداری از تغذیه سالم، رعایت چه اصولی در برنامه غذایی روزانه افراد الزم اسب  .1

 1 را تعریف کنید قلب ایسکمی  16

 .55 نام ببرید یکی از شایع ترین بیماریهای انگلی که از طریق پوست و مو سرایت میکند را  17

 1 مورد از عوارض جدی درمان نشدن بیماریهایی که از طریق دستگاه تناسلی منتقل می شوند را بنویسید 2  18

 1 چیست؟  HIVاصلی ترین راه پیشگیری در همه ی بیماریهای عفونی از جمله   19

 .55 عقیمی و نازایی از عوارض جدی کدام بیماری است  25

 1 بیماری ایدز ظاهر میشودچه زمانی عالئم اصلی   21

 1 یابد یم افزایش عروقی-قلبی های بیماری بروز خطر ، آنها افزایش با که بیرید نامرا  خون در موجود چربی دو  22

   تندرستی و موفقیت آرزوی با 
 


