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خردادماه/1

بارم:20نمرهایپایةدوازدهمکلیهرشتهها
نمرهسؤاالتردیف
درستییانادرستیهریکازعبارتهایزیررابدونذکردلیل،مشخصنمایید:)صحیح(یا)غلط(1

الف( از شایع ترین اختالالت روانی ـ رفتاری دوره نوجوانی می توان به اعتیاد اشاره کرد.
ب( مواد پرتوزای موجود در سیگار، هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و وارد ریه ها و سپس خون می شود.

ج( از انواع توهم زاهای مصنوعی می توان به ماده شیمیایی L.S.D اشاره کرد.
د( در بدن هر فرد بالغ بیش از 800 عدد استخوان و ماهیچه وجود دارد.

هـ( در انسداد راه هوایی از نوع خفیف، می توان با ضربه زدن به پشت فرد، مشکل را برطرف نمود.
و( در اکثر افراد، هپاتیت B به سیروز کبدی منتهی می شود.

ز( یکی از عوارض جانبی کاهش سریع وزن، پوسیدگی دندان ها است.
ح( با زدن ماسک های کاغذی می توان از ورودی بسیاری از مواد ضدعفونی کننده به ریه ها جلوگیری نمود.

2

جایخالیدرجمالتزیرراباکلماتمناسبپرکنید:2
الف( تاالسمی .................................. فردی است که هر دو ژن معیوب را از پدر و مادر به ارث برده است.

ب( آرسنیک موجود در دود سیگار در بروز سرطان .................................. نقش دارد.
ج( وابستگی جسمانی، وضعیتی است که در آن، بدن فرد نسبت به مواد مخدر .................................. نشان می دهد.

د( عدم رعایت اصول .................................. در بروز و تشدید، اختالالت اسکلتی ـ عضالنی موثر است.
هـ( تماس گرفتن با نهادهای امداد رسان، نشان دهنده سطح .................................. در پیشگیری از حوادث است.

و( در خصوص بیماری ایدز، در دوران ......................... با وجود این که ویروس در بدن فرد هست ولی نتیجه آزمایش منفی است.
ز( شاخص توده بدنی به صورت مخفف، .................................. خوانده می شود.

ح( خانم ها از سه ماه قبل از حاملگی باید روزانه غذاهای سرشار از .................................. مصرف کنند.

2

هریکازاصطالحاتزیرراتعریفکنید:3
الف( قطران )تار(:
ب( وضعیت بدنی:

1

درپرسشهایزیر،گزینهیدرستراازبینگزینههایدادهشدهانتخابنمایید:4
الف( کدام مورد را نمی توان از روش های »خود آرام سازی« در هنگام خشمگین شدن به حساب آورد؟

2( ُشل کردن بدن 1( باقی ماندن آرام در موقعیت  
4( تنفس عمیق 3( خوردن آب خنک  

ب( کدام یک را جزء محصوالت دخانی محسوب نمی کنند؟
4( پیپ 3( تریاک  2( تنباکوی جویدنی  1( قلیان 

ج( در »آزمون دیوار« اگر فاصله بین گودی کمر تا دیوار ........................... سانتی متر باشد، وضعیت بدن ایده آل است.
4( 2 تا 5 3( کمتر از 4  2( 5 تا 8   8 )1

د( کدام مورد جزء سومین سطح پیشگیری از حوادث است؟
1( تمرکز برروی کاهش عوامل خطر حوادث                       2( آمادگی برای اتخاذ تدابیر مناسب از زمان وقوع حادثه

3( توان بخشی فرد آسیب دیده                                       4( تماس با نهادهای امداد رسان )اورژانس(
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خردادماه/1

بهسؤاالتزیرپاسخدهید:)تشریحی(5
1ـ چرا تعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمت، باتوجه به دیدگاه اسالم، تعریف کاملی نیست؟
2ـ دو اصلی که برای برخورداری از تغذیه سالم، در برنامه غذایی باید رعایت نمود را بیان نمایید.

3ـ دختران نوجوان دبیرستانی در طول سال تحصیلی قرص مکمل آهن را چگونه بایستی مصرف کنند؟
4ـ بیشترین عامل مرگ و میر به دلیل بیماری های قلبی - عروقی مربوط به چیست؟

5ـ دو مورد از عالئم سکته مغزی را بنویسید.
6ـ دو مورد از عوامل مؤثر در بروز شایع ترین نوع دیابت را بنویسید.

7ـ قانون اول در استفاده از ابزارهای شنیداری و هدفون را بیان نمایید.
8ـ سه اصلی که برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب توصیه می شود را نام ببرید. )بدون شرح دادن(

9ـ از آثار مثبت خشم یک مورد ذکر کنید.
10ـ چهار مورد از توصیه هایی که به کارگیری آن ها به حفظ و ارتقای تاب آوری کمک می کند را بنویسید.

11ـ هرکدام از موارد زیر توسط کدام ماده شیمیایی موجود در دود سیگار به وجود می آید؟
الف( تشدید سینوزیت و التهاب نواحی گوش و حلق وبینی

ب( افزایش خطر ابتال به سرطان مجاری تنفسی.
ج( عوارض جبران ناپذیری برروی ریه و پوست.
د( تشکیل پوسته ضخیم قهوه ای رنگ در ریه ها.

12ـ الکل چگونه باعث ایجاد بیماری کبد چرب می شود؟
13ـ دو مورد از محرک های طبیعی و دو مورد از محرک های مصنوعی را نام ببرید.

14ـ چهار مورد از دالیل گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر را ذکر نمایید.
15ـ دو مورد از دالیل به وجود آمدن وضعیت بدنی نامناسب را ذکر نمایید.

16ـ چیدمان وسایل درون کوله پشتی به چه صورتی باید باشد؟
17ـ اصل چهارم ارگونومی را که در خصوص کار در ارتفاع مناسب است را مختصراً شرح دهید.

18ـ سه مورد از عواملی که موجب می شود علی رغم تصور عامه، منزل محل کاماًل امنی نباشد را بنویسید.
19ـ سه مورد از انواع آتش سوزی ها براساس منشاء آتش سوزی را بنویسید.

20ـ مانور باز کردن راه تنفس هوایی که برای رفع انسداد کامل راه هوایی به کار می رود را شرح دهید.
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