
 

 نام ونام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره ردیف دانش آموز:

 )ع(دبیرستان دخترانه امام حسین : آموزشگاهنام 

 بسمه تعالی

 آموزش و پرورش خراسان رضویاداره کل 

 شهرستان نیشابور اداره آموزش و پرورش 

  دوممتوسطه تجربی  وازدهمدسؤاالت  امتحان پایه  

  بهداشت  درس:                

 

  صبح 8 ساعت شروع: 

 دقیقه 60 مدت امتحان :

 22/10/99    تاریخ امتحان : 

   تعداد سؤال:

 تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: فائقه مژدینام ونام خانوادگی معلم: 

 بارم  تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: نام ونام خانوادگی تجدید نظر کننده

 ببه نام آفریننده ضربان منظم قل 

 آزمون ترم بهداشت پایه ی دوازدهم دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( نیشابور

 1399دی ماه  22تاریخ برگزاری آزمون: 

 دقیقه می باشد 60زمان آزمون 

 دانش آموز جان، سواالت را به دقت مطالعه کنید و زمان خود را مدیریت کنید

 پیروز و موفق باشید آینده سازانم

 فائقه مژدی

 در آزمون ساز تست ماز برگزار شده است.( وازدهمپایه ی د بهداشتن )آزمو 

 

 .در اسالم بدن انسان هدیه و امانت الهی برای تکامل روح به حساب می آید 1

 صحیح □

  غلط □

25/0 

فلت با توجه به دیدگاه اسالم، در تعریف سالمت توسط سازمان جهانی بهداشت از جنبه ی .................... آن غ 2

 .شده است
25./ 

 25/0 .در پیشگیری، زمان آموزش های پیشگیرانه بسیار .............. است 3

 . داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکالت، مربوط به چه بعدی از سالمت است 4

 ( جسمانی1

 ( روانی2

 ( اجتماعی3

 ( معنوی4

25/0 

 .تأثیر را بر سالمت افراد دارد در بین عوامل موثر بر سالمت، سبک زندگی بیشترین 5

 صحیح □

 طغل □

25/0 

 .افراد برخوردار از درآمد و آموزش باالتر، همیشه انتخاب ها و رفتار های سالم تری دارند 6

 صحیح □

 طغل □

25/0 

 .خود مراقبتی، گام اول در حفظ سالمت خویش است 7

 درست □

 طغل □

25/0 

 .ام یک از انواع خود مراقبتی استوقت گذراندن با خانواده مربوط به کد 8

 درست □

 طغل □

25/0 

 25/0 .برداریم( بزرگ/ کوچک) های گام باید ابتدا ، در برنامه ریزی برای خودمراقبتی  9



 . چربی های غیر اشباع ، در کدام یک از مواد زیر یافت می شود 10

 ( ماهی1

 ( گوشت2

 ( مرغ3

 ( محصوالت لبنی4

25/0 

 .حفظ بافت های عضالنی از عملکردهای چربی ها در بدن می باشدرشد، ترمیم و  11

 صحیح □

 طغل □

25/0 

 25/0 .هر چه از پایین هرم غذایی به سمت باال حرکت می کنیم حجم گروه های غذایی ) بیشتر / کمتر ( می شود 12

 5/0 ؟منظور از اصل تنوع در تغذیه سالم چیست 13

 25/0 .بر اساس سن ، جنس ، وزن و میزان................. فرد تعیین می شود نیازمندی های تغذیه ای هر فرد 14

 ؟کمبود کدام ریز مغذی موجب گواتر می شود 15

 ( ید1

 ( کلسیم2

 ( آهن3

 D( ویتامین 4

25/0 

 25/0 .دهد می افزایش بیشتر را عروقی –خطر ابتال به بیماری های قلبی  ، کدام یک از الگوهای چاقی 16

 ؟دام مورد از عوامل چاقی محسوب نمی شودک 17

 ( فعالیت بدنی زیاد1

 ( عامل ژنتیک2

 ( بیماری ها جسمی 3

 ( داروها4

25/0 

 5/0 ؟دو بیماری نام ببرید که منجر به چاقی می شود 18

 ؟التهاب کبد مربوط به کدام یک از عوارض چاقی است 19

 استخوانی -( مشکالت عضالنی1

 ( مشکالت گوارشی2

 مشکالت غددی( 3

 ( سیستم عصبی4

25/0 

طبقه بندی نمایه توده بدنی بر اساس فرمول شاخص توده بدنی برای کدام گروه از افراد کاربرد ندارد؟ دو گروه را  20

 .نام ببرید
25/0 

 5/0 .دو مورد از عوارض جانبی کاهش وزن سریع را بنویسید 21

 توضیح زیر مربوط به چه مطلبی است ؟ 22

س این قانون، چنانچه کالری دریافتی از مواد غذایی بیش از میزان کالری مصرفی باشد ، وزن افزایش می بر اسا

 .یابد

25/0 

برای افراد شاغل در مکان های تهیه، تولید و توزیع غذا، داشتن ..............................و رعایت بهداشت از اهمیت  23

 .زیادی برخوردار است
25/0 

 1 .چهار مورد از اصول رعایت بهداشت محیط در محل تهیه، تولید ، توزیع و نگهداری مواد غذایی را بنویسید 24



25 

موارد ستون ب  جدول زیر در رابطه با عوامل ایجاد فساد مواد غذایی است هریک از موارد ستون الف بایکی از

 .بنویسید ارتباط منطقی دارد. آنها را پیدا کنید و در برگه پاسخ نامه

 

 

 

 

 

 
 

 ستون ب ستون الف

 ترشحات دهان سوسک های خانگی شیمیایی

 ضربه دیدن میوه ها در هنگام برداشت بیولوژیکی

 نامناسب بودن درجه حرارت محیط مکانیکی

 استفاده از حشره کش ها در هنگام کاشت فیزیکی

1 

 25/0 .بیماری هاستبیشترین علل مرگ و میر در ایران مربوط به کدام دسته از  26

27 

 .شود بررسی پزشکی نظر از باید منظم طور به ، عروقی –کدام یک از عوامل خطر ابتال به بیماری های قلبی 

 ( فشارخون باال1

 ( اضافه وزن و چاقی2

 ( عدم تحرک3

 ( استعمال دخانیات4

25/0 

 1 .بیماری غذازاد را تعریف کنید 28

29 
  ی است ؟توضیح زیر مربوط به چه مطلب

 

 .از این بیماری به عنوان قاتل خاموش یاد می شود
25/0 

30 

 توضیح زیر مربوط به چه مطلبی است ؟

 

این نوع چربی باعث می شود تا کلسترول از جدار داخلی شریان ها جدا شود به همین دلیل به آن کلسترول 

 .خوب می گویند

25/0 

31 

 .انجام داد برای تشخیص موارد زیر چه آزمایشی را باید

 

 

 

 

 

 

 

 ستون ب ستون الف

 ماموگرافی سرطان سینه

 پاپ اسمیر سرطان دهانه رحم

 آزمایش خون سرطان پروستات

 کولونوسکوپی سرطان روده

1 

 25/0 .کرد بندی طبقه دسته پنج به بیماری های واگیردار را می توان بر اساس شیوه های ) انتقال / درمان ( 32

 25/0 .گوارش ( منتقل می شود -ز بیماری هایی است که از طریق دستگاه ) تناسلی اسهال خونی ا 33

 1 .بنویسید را سرطان دهنده هشدار عالئم 34

35 

 در کدام نوع دیابت

 

  لوزالمعده قادر به تولید انسولین نیست ؟

 

 شایع ترین نوع دیابت است ؟

 

 به دیابت جوانان معروف است؟ 

 

75/0 



36 

 .هستند اغلب بدون عالمت 2ال به دیابت نوع بیماران مبت

 صحیح □

 طغل □

25/0 

 25/0 علت نگرانی و خطر در مورد بیماری های واگیردار چیست؟ 37

 25/0 .باشد می ( انگلی - ویروسی)  پدیکلوزیس یکی از شایع ترین بیماری های  38

39 
طریق دستگاه تناسلی منتقل می شوند را  یک مورد از عوارض جدی ناشی از درمان نشدن بیماری هایی که از

 .بنویسید
5/0 

40 

 .بهترین راه پیشگیری از ابتال به هر یک از بیماری های زیر را بنویسید 

 پدیکلوزیس

 ایذر

5/0 

41 
  برای عبارت زیر دلیل علمی بنویسید

 

 .شود نمی منتقل(سرفه و عطسه) ویروس اچ آی وی از طریق اشک و بزاق و از راه هوا  
5/0 

 1 .راه های انتقال ویروس اچ آی وی را نام ببرید 42

43 

 اصطالح زیر راتعریف کنید.

 الف: فشارخون:

  
 کربوهیدراتها چه موادی هستند و توضیح دهید چه نقشی در عملکرد بدن دارند؟ ب:

  
 دو اصل از اصول تغذیه ی سالم را بیان کنید و توضیح دهید. پ:

  
  

 نویسید.( انواع چاقی را ب ج

 

2 

44 

 .شکل مقابل مربوط به قانون تعادل انرژی است. موارد الف و ب را در برگه ی پاسخ بنویسید

 

5/0 

45 

 .در هرم غذایی مقابل عالمت سوال مربوط به کدام گروه از مواد غذایی می باشد

 

25/0 

 

 موفق و پیروز باشید فرزندانم

 .یبایی هایی بیندیشیمافکار ما آینده ی ما را می سازد، پس به ز

 .برای شادی روح سردار حاج قاسم سلیمانی صلوات و فاتحه ای قرائت بفرمایید

 

20 

 


