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 (نمره 1 <=}مجموعاً دو درس باهم{و نهایی خرداد)بارم نوبت  فصل اول : سالمت

*** 

   ( نمره 5/1بارم نوبت اول ) سالمت چیست:  درس اول

 سال طرح سوال : سواالت نهایی خارج از کشور می باشد.در  "خ"مفهوم 

 و پاسخ متن سوال 

 سالمت چیست؟ طرح سوالسال

 ( معنی شده است. رهایی یافتن –الف. سالمت در فرهنگ فارسی معین )بی عیب شدن  )خ(99 خرداد

    .ابن سینا( است - بقراطپ( تعادل بین مزاج چهارگانه، شامل صفرا، سودا، بلغم و خون، تعریف سالمت از نظر ) )خ(99خرداد 

 99خرداد 

)  99خرداد 

 تجربی(

ت را برخورداری از تامین رفاه جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن ( سالمWHOالف. سازمان بهداشت جهانی )

 درستبیماری و نقص عضو می داند. 

  درستالف. در اسالم بدن انسان هدیه و امانت الهی برای تکامل روح به حساب می آید.        98خرداد 

تقوای دل غه چه چیزی باالتر از سالمت بدن است؟   نهج البال 388الف. بنا به فرمایش حضرت علی )ع( در حکمت  99خرداد 

 )سالمت روان(

ست.    .................. آن غفلت شده ا وسط سازمان جهانی بهداشت از جنبهالف. با توجه به دیدگاه اسالم، در تعریف سالمت ت 98شهریور 

  معنوی

       .( استها حکومت –ها  تأمین سالمت افراد جامعه از وظایف اولیه )خانواده 1400دی 

 نادرست  دو کلمه بهداشت و سالمت مترادف هم هستند. )خ ( 99خرداد 

 97دی  

  99دی  

 1400خرداد 

 بهداشت مین سالمت مستلزم رعایت .................. است.         أالف. ت

 پیشگیری یا درمان؟ ؛اولویت

 پیشگیری   درمان؟   است یا پیشگیریت با برای حفظ و تأمین سالمت، اولویالف.  1400شهریور 

 نادرست الف. در حفظ و تامین سالمت، به طور حتم، درمان بر پیشگیری مقدم است.       )خ(98شهریور 

 درستالف. روش های درمانی مستلزم مصرف داروهایی است که معموالً با عوارض جانبی همراه است.     )خ(99دی  

 درست.     است درمان از تر بخش نانیاطم و تر آسان اریبس اقدام هرگونه ری،یشگیپ درالف.  99خرداد 

 کوتاه الف. در پیشگیری، زمان آموزش های پیشگیرانه بسیار .................. است.        98دی  

 (.دیسیبنو لیدل کیاست؟ ) مقدم درمان بر رییشگیپ سالمت، نیتأم و حفظ برای چرا الف. 99خرداد 

 ار کوتاهیرانه بسیشگیپ آموزش زمان .2 است. تر بخش نانیاطم و تر نهیهز کم تر، آسان اریبس اقدام هرگونه رییشگیپ در. 1

 ،یخارج منابع به ازییغالباً ن رییشگیپ های روش . در3است.  سریم کم اریبس نهیهز با معلومات سطح هر در همه برای و

 داروها یجانب عوارض لیقب از یری مشکالتیشگیپ های روش . در4ندارد.    وجود زات،یتجه و داروها و مواد یهته برای

 و مارییب وقوع از توان یم وهیش نیتر ساده و یبه آسان یبهداشت خدمات از استفاده با رییشگیپ . در5ندارد.  وجود

 کرد.  رییجلوگ آن از یناش امدهاییپ

 مت چیست؟الابعاد س

 نادرستهای سالمت اجتماعی است.   الف. کمال جویی از نشانه 99دی  

       (8جسمانی )صفحه      الف( قابل درک ترین بعد سالمت، سالمت ............................... است.  1400دی 

 )خ(99دی  
 سالمت جسمانی از نظر زیست شناسی به چه معناست؟ 

 آنها با هم نشانه سالمت جسمانی است. از نظر زیست شناسی عملکرد مناسب سلول ها و اعضای بدن و هنگی 

 1400خرداد 

 هر یک از موارد زیر به کدام بعد از ابعاد سالمت مربوط است؟ 

               سالمت روانی         صحیح در برخورد با مسائل اقضاوت نسبت .الف

 سالمت اجتماعی      ابراز مکنونات قلبی .ب

 درستهای سالمت روانی است.     ودش و دیگران، یکی از نشانهالف. سازگاری فرد با خ 1401شهریور 
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 روان آرامش و شناخت خود، از اصول سالمت .................. هستند.   ،الف. مدیریت هیجان 1400شهریور 

 الف. داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکالت مربوط به چه بعدی از سالمت است؟  98دی  

 . معنوی4. اجتماعی                                   3                          . روانی2                    . جسمانی    1    

 الف. کدام گزینه از نشانه های سالمت روانی است؟  )خ( 98خرداد 

           . امیدواری         2. پایبندی به اخالقیات                                           1  

 . خواب راحت و منظم 4                            . سازگاری فرد با خودش و دیگران3

 است؟ سالمت ابعاد از کی نشانه های کدام از "مسائل با برخورد در حیصح نسبتاً  قضاوت"الف.  99خرداد 

 . معنویت 4                            . روانی3 . جسمانی                 2. اجتماعی                               1   

سازگاری فرد با خودش و دیگران، قضاوت نسبتاً صحیح در برخورد با از نشانه های سالمت روانی دو مورد را بنویسید.    99شهریور 

 مسائل، داشتن روحیه انتقاد پذیری، داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکالت و ......

     هر یک از موارد زیر به کدام بعد سالمت مربوط است؟ 1400خرداد 

  سالمت روانی      مدیریت هیجان .ب                    سالمت معنوی       امیدواری .الف

 است؟ معنوی سالمت های نشانه از کی کدامالف.  99خرداد 

 . ابراز مکنونات قلبی4              . عملکرد مسئوالنه       3                  . تعهد 2               . مدیریت هیجان    1 

  سالمت معنویاشاره به کدام بعد سالمت انسان دارد؟    « هاستآگاه باشید تنها یاد خدا آرامش بخش دل»عبارت   1401شهریور

)خ1401خرداد

) 

است. عبارت های مربوط به هم را مشخص  در جدول زیر عبارت هایی در مورد ابعاد سالمت و نشانه های آن آورده شده

 کنید و در برگه پاسخ بنویسید.            

 "ستون الف" "ستون ب"

 الف. عدم احساس پوچی و بی هدفی در زندگی  . سالمت روانی 1

 ب. قابل درک ترین بعد سالمت  . سالمت معنوی 2

 ت ج. داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکال . سالمت جسمانی 3

 . سالمت روانی 1. سالمت جسمانی            ج. 3الف. . سالمت معنوی          ب. 

 متالعوامل مؤثر بر س

 1400خرداد 

 1400دی 

 دو مورد از عوامل موثر بر سالمت را نام ببرید.

 سبک زندگی  -دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی  -عوامل ژنتیکی و فردی  -عوامل محیطی 

 کدام یک از گزینه های زیر به سبک زندگی مربوط است؟  .الف 1400 خرداد

             الگوی خرید و مصرف  .2                                  نحوه ارتباطات .1  

 توزیع عادالنه خدمات سالمت .4                                                امنیت .3 

 راد مربوط به کدام عامل موثر بر سالمت است؟ الف. سن اف )خ(99 خرداد

         . عوامل ژنتیکی و فردی2. عوامل محیطی                                                     1   

 . سبک زندگی 4درمانی                 –. دسترسی به خدمات بهداشتی 3 

  عوامل محیطیام یک از چهار عامل موثر بر سالمت است؟             جزء کد "امکانات و تسهیالت آموزشی"ب.  99خرداد 

 برای هر یک از عوامل موثر بر سالمت ذکر شده یک مثال بنویسید.   ب.  1400شهریور 

 سبک زندگی .2عوامل محیطی                                              .1

 ا،ه ارتباطات، آگاهی نحوه تسهیالت آموزشی، امکانات، یط زندگی،شرا اجتماعی، اقتصادیعوامل  هوا، خاک، آب، .1

   ...و امنیت اشتغال، درآمد، وضعیت

خرید و مصرف، استفاده از محصوالت  الگویتفریح و شیوه های گذراندن اوقات فراغت،  ،تحرک معیشت، .2

 تکنولوژیک و.... 

اط ارتب« ب»با یکی از موارد ستون « الف»مت است. هریک از موارد ستون جدول زیر در رابطه با عوامل مؤثر بر سال 1401خردادماه 

 اضافی است.(      « ب»منطقی دارد. آنها را پیدا کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید. )یک مورد در ستون 

 "ستون ب" "ستون الف"

 . سبک زندگی1 الف. تأمین آب سالم آشامیدنی

 درمانی -بهداشتی  . دسترسی به خدمات2 ب. رنگ پوست
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 . عوامل ژنتیکی و فردی3 

 

 . عوامل ژنتیکی و فردی3درمانی             ب.  –. دسترسی به خدمات بهداشتی 2الف. 
 

*** 

 (نمره 1بارم نوبت اول ) سبک زندگی:  دومدرس 
 سال طرح سوال : سواالت نهایی خارج از کشور می باشد.در  "خ"مفهوم 

 اسخ سواالت متن و پ سال طرح سوال

 سبک زندگی

 الف. سبک زندگی سالم مجموعه ای از انتخاب های سالم افراد است که متناسب با  ..................  صورت می گیرد.  )خ(99 خرداد

 موقعیت های زندگی

 98دی  

 )خ(99دی  

 نادرست  ری دارند.       الف. افراد برخوردار از درآمد و آموزش باالتر همیشه انتخاب ها و رفتارهای سالم ت

 97دی  

 1401خردادماه 

  درست الف. در بین عوامل موثر بر سالمت، سبک زندگی بیشترین تاثیر را بر سالمت دارد.   

 ب. کدام گزینه بیشترین تاثیر را بر سالمت دارد؟  )خ( 98خرداد 

 . سبک زندگی4روانی                            – . خدمات بهداشتی3. عوامل محیطی            2. وراثت           1   

 دگیسبک زن     .ددرصد بیشترین تأثیر را بر سالمت افراد دار 50در بین عوامل مؤثر بر سالمت، ........................ با سهم . الف  1401 شهریورماه

                               سبک زندگی        دارد؟ افراد المتس بر را ریتأث نیشتریب سالمت، بر مؤثر عوامل از کی کدامب.  99خرداد 

 . عوامل ژنتیکی و فردی 2             . سبک زندگی1الف. کدام یک بیشترین تاثیر را بر سالمت افراد دارد؟     99دی  

 راد دارد؟چرا در بین عوامل موثر بر سالمت، سبک زندگی بیشترین اهمیت را در سالمت اف 99شهریور 

 زیرا سبک زندگی با پیشگیری از بروز بیماری در فرد بر کیفیت زندگی او تاثیر می گذارد. 

الف. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، مهم ترین بیماری های مزمن در جهان با  ..................  ارتباط مستقیم  99خرداد 

  سبک زندگیدارد.  

 خود مراقبتی چیست؟

 معنوی و یاجتماع ،یعاطف - یروان ،یجسماز انواع خود مراقبتی دو مورد را نام ببرید.     99د خردا

 درستعاطفی، اجتماعی و معنوی است.          –الف. خود مراقبتی دارای انواع جسمی، روانی  )خ(99 خرداد

 عاطفی  –روانی                ؟شودیم دسته بندی یخودمراقبت انواع از کی کدام در "کنترل خشم"ج.  99خرداد 

 معنوی      انجام فرایض دینی، از نوع خود مراقبتی ........................ است. .الف 1401خردادماه 

  خود مراقبتی اجتماعیوقت گذراندن با خانواده مربوط به کدام یک از انواع خود مراقبتی است؟         98دی  

 زیر مربوط به کدام یک از انواع خودمراقبتی است؟  هر یک از موارد 99شهریور 

   معنویب. انجام فرایض دینی                                اجتماعیالف. وقت گذراندن با خانواده       

  درست الف. خود مراقبتی، گام اول در حفظ سالمت خویش است.       98شهریور 

 خودمراقبتیظ سالمت چیست؟      الف. اولین گام برای حف )خ(98شهریور 

 راقبتی مخود   شوند؟ دهیم، چه نامیده میجام میکه خود یا خانواده مان برای حفظ و ارتقای سالمت انهایی ب. فعالیت 99دی  

 ریزی برای خودمراقبتی های برنامه گام

  برنامهری است.   ضرو ........................الف. برای خودمراقبتی، داشتن  )خ(1401خرداد 

 بزرگ( برداریم.   – کوچکالف. در برنامه ریزی برای خودمراقبتی، ابتدا باید گام های ) 98خرداد 
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 ج. در صورتی که در اجرای برنامه خود مراقبتی دچار مشکل شویم چه باید کرد؟            99خرداد 

 باید آماده باشیم که مجدداً شروع کنیم. 

 99خرداد 

 

 د. یسیبنو را یخودمراقبت برای زییر برنامه های گام از ردمو دو

 مشخص م،یده انجام را موردنظر هدف های تیفعال است قرار که را یزمان . مدت2م.        یکن نییتع را خود هدف . 1

 .میکن

 لزوم، صورت . در5      م.   یببند مانی. پ4م.        یکن ثبت را خود های شکست و ها تیموفق و هدف به یابیدست زانی. م3

 کوچک های گام شروع، . برای6م.       یکن نییتع مان تیفعال اجرای در شکست برای آشکار و حیصر ک مجازاتی

 م.  یکن استفاده ادآور های .  از7م.        یبردار

 شروع برای و وس نشدهیمأ هرگز شکست صورت . در9              م. یبپرس را انیاطراف نظر رفتار مان رییتغ مورد . در8 

 م.  یشو آماده دوباره

 برای خودمراقبتی را کسب کنیم.  الزم های . مهارت11                  م. یباش داشته مدنظر را مان یها تی. موفق10
 

*** 

 (نمره 5/3  و نهایی فصل دوم : تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی )بارم نوبت خرداد

 (نمره 3بارم نوبت اول ) یی سالمبرنامه غذا:  سوم درس

 متن سواالت سال طرح سوال 

 مواد مغذی

-ین میپروتئین ها( تام – هاکربوهیدراتهای روزانه و طبیعی ما از طریق )الف. انرژی مورد نیاز برای تداوم فعالیت )خ( 99دی 

 شود.

    .شودیم رهیذخ کبد و هاچههیمادر  نشاسته صورت به که است دراتیکربوه ینیمع مقدار رهیذخ به قادر ما بدنب.  99خرداد 

 نادرست

 ژنگلیکو   شود.ذخیره می ..................بدن ما قادر به ذخیره مقدار معینی کربوهیدرات است که به صورت  .ب 1400خرداد 

 رستد    ها دارند. صبی و ماهیچههای درونی مانند قلب، سیستم عها نقش مهمی در عملکرد اندامکربوهیدرات .ب 1401شهریور 

 )خ( 98شهریور 

 

 شود؟ الف. در ازای مصرف هر گرم از کدام ماده انرژی بیشتری ایجاد می

 ها  . ویتامین4ها              . پروتئین3                 ها. چربی2 ها     . کربوهیدارت1

 بی نیاز دارد.( به چر C –Eالف. بدن ما برای مصرف ویتامین ) 99دی 

 98دی 

 

 شود؟ های غیر اشباع در کدام یک از مواد زیر یافت میب. چربی

 . محصوالت لبنی4. مرغ                      3. گوشت                  2                      . ماهی1

 ؟ رودبه شمار نمیها در بدن های چربیکدام یک از نقش .ب 1400خرداد 

            های مغزیساخت سلول .2                                                          نرژیتامین ا .1

 رشد و ترمیم .4                       در بدن Eکمک به مصرف ویتامین  .3

 درست    . شودچربی اشباع شده در محصوالت لبنی، روغن های حیوانی، گوشت و مرغ یافت میالف.  1400شهریور 

  نادرستباشد.     ها در بدن میهای عضالنی از عملکردهای چربیب. رشد، ترمیم و حفظ بافت 98خرداد 

 درستبه چربی نیاز دارد.     Kالف. بدن برای مصرف ویتامین  99شهریور 

 4 کند.  کیلوکالری انرژی تولید می ...................هر گرم پروتئین الف.  1400خرداد 

 چربی گردد؟    الف. پروتئین اضافی در بدن به شکل چه ماده ای در بدن ذخیره می )خ( 99خرداد 

 نادرست   نوع اسید آمینه است.  11بدن برای انجام عملکرد مطلوب خود، نیازمند دریافت  .ب 1401خرداد 

 .است ضروری نهیآم دهاییاس یتمام بر مشتمل کامل نیپروتئپروتئین کامل را تعریف کنید.    99خرداد 

 نادرست    غالت واجد تمام اسیدهای آمینه ضروری هستند. .الف 1400خرداد 

 99شهریور 

 

 الف. کدام یک از مواد غذایی زیر تمامی اسیدهای آمینه ضروری را دارد؟

 ار        . خشکب4. مغزها                  3                  . تخم مرغ 2. غالت                  1

 )خ( 99دی 

 

 ؟نیستکامل الف. کدام منبع غذایی، پروتئین 

 . گوشت4. تخم مرغ                  3. شیر                       2                 . غالت 1
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 رود؟ کدام یک از منابع غذایی زیر، پروتئین کامل به شمار میالف.  1400خرداد 

 خشکبار. 4                         شیر . 3           غالت . 2                  حبوبات .1

 تواند تأمین کننده پروتئین کامل باشد؟  کدام گزینه، از موارد زیر می .الف 1400دی 

 خشکبار  . 4             حبوبات   . 3غالت                    . 2                 تخم مرغ. 1

  های ناقصپروتئینشوند؟    یم نیتأم یاهیگ منابع قیطر از معموالً  نیپروتئ انواع از کی الف. کدام 99خرداد 

   . شوند( معموالً در کبد ذخیره میچربی –های محلول در )آب ویتامینالف.  1400شهریور 

 .شودنمی( در بدن ذخیره B – Aب. ویتامین ) 98خرداد 

 شود.  ر کبد ذخیره می( معموالً دE  /Bالف. ویتامین ) 99خرداد 

 شوند؟در کبد ذخیره می های زیر، معموالًکدامیک از ویتامین .الف 1401خرداد 

       Cو  Bهای گروه ویتامین .E                          2و Cهای ویتامین .1

 Eو  Bهای گروه ویتامین. K                      4و Eهای  ویتامین. 3

 )خ( 98خرداد 

 

 ج. کدام ویتامین در بدن ذخیره نمی شود؟ 

   E. ویتامین D             4. ویتامین B              3. ویتامین A             2. ویتامین 1

را؟        مواجه شوند؟ چ هاگروه از ویتامینالف. افرادی که رژیم غذایی متعادلی ندارند ممکن است با کمبود کدام  )خ( 99دی 

 بدن قادر به ذخیره سازی آنها نیست. – Bهای خانواده ویتامین

 )خ( 99خرداد 

 

ب. کدام ماده در ترکیب هموگلوبین خون نقش اساسی دارد و وظیفه آن حمل اکسیژن به نقاط مختلف بدن است؟               

 . روی4                            . آهن3 . سدیم              2. کلسیم                     1

 آهنکدام ماده معدنی در ترکیب هموگلوبین خون نقش اساسی دارد؟        99دی 

  کلسیم      کند؟ ها کمک میکدام ماده معدنی به حفظ استحکام استخوان .الف 1400خرداد 

 99خرداد  

 1401خرداد 

 1401شهریور 

 آباست.      ....................ن نقش دارد ترین ماده غذایی که در تمام فعل و انفعاالت بدب. پر مصرف

 دو مورد از منابع تامین آب بدن را نام ببرید.                99شهریور 

 هاها و میوهآب آشامیدنی، آبمیوه، شیر، سوپ، آب موجود در سبزی

 99خرداد 

 1400دی 

 است؟  )دو مورد(      مؤثر فرد هر یمصرف آب زانیم در یعوامل چه

 فرد یسالمت تیوضع و وزن ،یبدن تیفعال زانیم ،یمیاقل طیاشر

 1400خرداد 

 

   میزان آب مصرفی افراد به چه عواملی بستگی دارد؟ دو مورد را بنویسید.  .الف

 شرایط اقلیمی، میزان فعالیت بدنی، وزن و وضعیت سالمت افراد

 ب و مربوط به هر عبارت را مشخص کنید و  در برگه پاسخ بنویسید. های داخل پرانتز، واژه مناسبا توجه به کلمه )خ( 1401خرداد 

 سدیم(  – Cویتامین  –آهن  – Dویتامین  –پروتئین کامل  –چربی  –ها کربوهیدرات –)پروتئین ناقص      

 چربی  است.  )........................................(        Kالف. عاملی برای ذخیره سازی و مصرف ویتامین 

 پروتئین ناقصب. از انواع پروتئین موجود در غالت و حبوبات است. )........................................(       

 آهنج. در ترکیب هموگلوبین خون نقش بسیار مهمی دارد. )........................................(      

 سدیم......................................(     د. در حفظ تعادل مایعات بدن نقش دارد. )..

 های غذایی گروه سال طرح سوال 

 درست    .دارد قرار ییغذا هرم قاعده در غالت و نان گروهب.  99خرداد 

 درست   .ها بیشتر باشدها و سبزیطبق هرم مواد غذایی، حجم نان و غالت مصرفی توسط هر فرد، باید از حجم میوه .ج 1401خرداد 

 شود.( میکمتر –های غذایی )بیشتر کنیم حجم گروهالف. هر چه از پایین هرم غذایی به سمت باال حرکت می 98شهریور 

 بیشتر( مصرف کنند.     – کمترگیرند، )های غذایی که در باالی هرم غذایی قرار میالف. افراد باید از گروه 99شهریور 

 ( کمتر است. حبوبات -م غذایی مقدار مصرف روزانه )غالت بر اساس هرالف.  1400خرداد 

 گیرند.( هرم غذایی قرار میپایین – باالی)قند و چربی در  .الف 1400خرداد 

 بر اساس هرم مواد غذایی ،کدام گروه از مواد غذایی زیر بیشترین حجم مصرفی روزانه را دارند؟  الف.  1400شهریور 

 ها  سبزی .4   حبوبات         .3     قند                 .2                   غالت. 1
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 باشد؟ در هرم غذایی مقابل عالمت سوال مربوط به کدام گروه از مواد غذایی می 97دی 

 گروه نان و غالت 

 

چه  ییغذا ایه گروه روزانه مصرف مقدار م،یکنیم حرکت نییپا سمت به باال از هرچه ییغذا مواد ب. در هرم 99خرداد 

 بیشتر می شود.کند؟       یم ریییتغ

 غالتب. در هرم مواد غذایی، مقدار مصرف روزانه حبوبات بیشتر است یا غالت؟        99دی 

 نان ب. بر اساس هرم غذایی میزان حجم استفاده روزانه نان باید بیشتر باشد یا تخم مرغ؟    )خ( 99دی 

 مقابل، عالمت سوال مربوط به کدام گروه از مواد غذایی است؟  هر دو مورد را بنویسید. در هرم غذایی  )خ( 1401خرداد 

 

 سبزی ها –میوه ها 

 

 اصول تغذیه سالم  سال طرح سوال 

 مواد مغذیاست.       ....................ب. تغذیه صحیح به معنی دریافت مقدار الزم و کافی از هر یک از  )خ( 99خرداد 

 99خرداد 

 99دی 

 1400شهریور 

 اصل تناسب –اصل تنوع  –اصل تعادل ج. از اصول تغذیه سالم دو مورد را نام ببرید.        

........................، تعادل و تناسب توجه  تخاب و مصرف مواد غذایی به سه اصلنا برای داشتن تغذیه سالم، در .ج 1401شهریور 

 تنوع     شود. می

 را تعریف کنید.   "اصل تعادل"ز اصول تغذیه سالم، ا 99شهریور 

 اصل تعادل یعنی مصرف مقادیر کافی از مواد غذایی موردنیاز برای حفظ سالمت بدن 

 تنوع( یعنی مصرف مقادیر کافی از مواد مغذی مورد نیاز برای حفظ سالمت بدن است. – تعادلالف. اصل ) 99خرداد 

 ذیه سالم چیست؟ منظور از اصل تنوع در تغ 98دی 

 رند.یگیم قرار ییغذا یاصل گروه شش در که ییغذا مواد مختلف انواع مصرف

 از اصول تغذیه سالم، اصل تنوع را تعریف کنید. .ب 1400خرداد 

 گیرند.اصل تنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در شش گروه اصلی غذایی قرار می

 اصل تناسب   ای به کدام یک از اصول تغذیه سالم مربوط است؟ هنیازمندیهای تغذی .ب 1400خرداد 

 های تغذیه اینیازمندیشود.      اطالق می ........................ب. به مقدار مناسب مواد مغذی برای حفظ سالمت،  )خ( 1401خرداد 

 نیفعالیت بدشود. فرد تعیین می ..............ای هر فرد بر اساس سن، جنس، وزن و میزان های تغذیهب. نیازمندی 98دی 

 های غذاییعادت سال طرح سوال 

 99خرداد 

 1400شهریور 

 

 

 دو نمونه از آداب صحیح خوردن و آشامیدن که در فرهنگ اسالمی بر آنها توصیه شده است را بنویسید. 

  غذا خوردن شروع. 3 آن   از پس و غذا صرف از شیپ ها دست شوی و شست . 2حالل    و پاک غذای . خوردن1

 خوردن از زیپره. 5 داغ  غذای خوردن از زیپره و خوردن غذا یآرام به. 4  غذا انیپا در سپاسگزاری و خدا نام با

. 7(     شدن ریس از قبل غذا صرف از دنیکش دست) پرخوری از زیپره. 6 ی   گرسنگ احساس از قبل و رییس هنگام به

 . صرف10    یناراحت و تیعصبان هنگام به غذا خوردن از زیپره . 9غذا      دنیجو خوب. 8 برداشتن     کوچک لقمه

 غذا صرف هنگام گفتن سخن از زیپره . 11گران    ید با غذا

 های غذایی نادرست شایع در نوجوانان را بنویسید. دو مورد از عادت .ج 1400خرداد 

ا به ویژه صبحانه، مصرف نوشابه گازدار، مصرف آب و سایر پرخوری در مهمانی و مسافرت، حذف برخی وعده ه

نوشیدنی ها همراه با غذا مصرف زیاد غذاهای چرب و سرخ شده و شورو خیلی شیرین یا ترش، خوردن غذای ناکافی، 

خوب نجویدن غذا، نوشیدن آب به میزان کمتر از نیاز در طول روز، نوشیدن چای بالفاصله بعد از غذا، مصرف زیادی 

تنقالت شور، چرب و یا شیرین در طول روز مانند هنگام تماشای تلویزیون و یا در مهمانی ها، مصرف غذاهای پر کالری 

قبل از خواب، خوردن غذا هنگام تماشای تلویزیون و یا در حین کار، مصرف زیاد غذاها و آب میوه های مصنوعی و 

 شیرین، اعتقاد به اینکه خوردن باالترین تفریح است.

 صبحانههای غذایی نادرست شایع در نوجوانان است.     ب. حذف برخی وعده ها به ویژه .................... ، از عادت 99شهریور 

 صبحانه    است.  ................... ها به ویژه های غذایی نادرست، حذف برخی وعدهیکی از عادتب.  1400خرداد 

 ها از کمبود ریزمغذی سوء تغذیه ناشی سال طرح سوال 
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      .ودشعدم مصرف روی به میزان مناسب، منجر به کاهش سرعت رشد و کوتاهی قد و تأخیر در بلوغ فرد میالف.    1400دی 

 درست

 )خ( 98خرداد 

 )خ( 98شهریور 

 گردد؟د. کمبود کدام ماده معدنی منجر به کوتاهی قد و تاخیر در بلوغ کودکان و نوجوانان می

 . ید4. سدیم                         3. آهن                    2                     روی . 1

 98شهریور 

 

 شود؟ الف. کمبود کدام ریزمغذی موجب گواتر می

 D. ویتامین 4. آهن                    3. کلسیم                 2                    . ید1

 شود؟ های زیر بر اثر کمبود کدام ریزمغذی ایجاد میاریهر یک از بیم 99خرداد 

 کلسیمب. پوکی استخوان                                   یدالف. گواتر        

 99دی 

 1400خرداد 

 ید د. بیماری گواتر ناشی از کمبود کدام ماده معدنی است؟       

 شود؟ ریزمغذی ایجاد میاثر کمبود کدام  هریک از موارد زیر بر 1400خرداد 

 روی        کوتاهی قد در کودکان  .ب                  کلسیم              پوکی استخوان .الف

           ید.  را بنویس بیماریبرای هر مورد نام یک  شود؟ایجاد می  بیماریهای زیر چه ریزمغذیدر اثر کمبود هر یک از   1400شهریور 

 کم خونی     آهن   .ب                                                ترگواید       .الف

 مسمومیت        .شود به.................... منجر تواندیم نیتامیو هایمکمل از یبرخ حد از شیب استفادهالف.  99خرداد 

 های مورد نیاز بدن منابع تامین ریزمغذی سال طرح سوال 

 تدرسشود.  مورد نیاز بدن از تابش نور مستقیم آفتاب بر پوست ساخته می Dدرصد ویتامین  90کلی  ب. به طور 99دی 

 99خرداد 

 

 .شودیم ساخته پوست بر آفتاب میمستق نور تابش اثر در بدن ازین مورد ................... نیتامیوب. 

1 .A                        2 .B                        3 .C                                4 .D 

 یا )د( D  ، روغن کبدی است که به صورت مکمل دارویی موجود است. ..................ترین منبع ویتامین غنی. ج 1400خرداد 

             .باشدمی ........های چرب مثل آزاد و کپور منابع سرشار از ویتامین......... است که این ویتامین محلول در .ماهی. ب 1400دی 

 آب -آ .4چربی                     -آ .3               چربی -د. 2آب                  -د . 1

 .( داردزیادی - کمیآب شیرین ید )ب. ماهی  1400شهریور 

 99شهریور 

 

 د. رویند منابع  خوب .................. هستنب. گیاهانی که در سواحل دریا می

               . ید4 . روی                                     3.کلسیم                             2. آهن               1

 کدامیک از منابع غذایی زیر، سرشار از آهن هستند؟ .ب 1401خرداد 

 . ماهی کلیکا و بستنی4         . جگر و پنیر    3. ماهی کلیکا و پنیر           2        . جگر و پسته1

 مواد غذایی دریاییترین منبع طبیعی ید، چه غذاهایی هستند؟         ب. مهم )خ( 99خرداد 

باتوجه به فقر ید در آب و خاک ایران و کمبود ید در محصوالت غذایی گیاهی و جانوری، چه راهکاری برای  1400دی 

 تأمین ید مورد نیاز بدن وجود دارد؟

 ید از نمک یددار تصفیه شده که دارای مجوز بهداشتی است استفاده شود.با

 (Aآ )ب. جگر منبع غنی ویتامین ................... است.        99دی 

   ویتامین آ      هستند؟  ویتامینهای زرد و نارنجی منبع خوب پیش ساز کدام میوه .ج 1400خرداد 

 درست   شود. د غذایی حیوانی نسبت به روی مواد غذایی گیاهی بهتر جذب میروی موجود در موا .ب 1400خرداد 

 99خرداد 

 

 شود؟یم جذب بهتر ییغذا ماده کدام در موجود رویب. 

          . قلوه 4  های سبز تیره           . سبزی3. غالت سبوس دار           2. فندق              1

 ارتباط منطقی« ب»با یکی از مواره ستون « الف»طه با مواد مغذی است. هریک از موارد ستون جدول زیر در راب 1401شهریور 

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

 "بستون " "ستون الف"

              صدف. A   1ویتامین  .الف

       کلسیم . 2                 ید .ب

 های نارنجیمیوه. 3                         کنجد .ج

 
                                                            

 

 

 

 

        کلسیم. 2ج.                صدف. 1ب.                 های نارنجیمیوه. 3الف. 
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*** 

 (نمره 2بارم نوبت اول )درس چهارم : کنترل وزن و تناسب اندام 

 سواالت نهایی خارج از کشور: "خ"

 متن و پاسخ سواالت 

 مقدمه  سال طرح سوال 

 گالبیتر است.     در بین زنان شایع ....................ج. چاقی با الگوی  99خرداد 

 99شهریور 

 99دی  

 هد.دعروقی را بیشتر افزایش می –های قلبی گالبی( خطر ابتال به بیماری – سیبب. چاقی با الگوی )

 تر است.مردان( شایع – زنانب. الگوی چاقی گالبی در بین ) )خ( 99دی 

 1400خرداد 

 1400دی 

 .است ترشایع (مردان –زنان )چاقی با الگوی سیب در بین  .ب

 مردان      تر است یا در مردان؟   چاقی سیب در زنان شایع الگوی .الف 1400شهریور 

 الگوی سیب    دهد؟ عروقی را بیشتر افزایش می -های قلبیقی خطر ابتال به بیماریکدام الگوی چا .الف 1401شهریور 

عروقی را  –های قلبی کدام یک از الگوهای چاقی در شکل زیر، خطر ابتال به بیماری 98خرداد 

 دهد؟ بیشتر افزایش می

 ب. الگوی سیب

)الف یا ب(، بهتر است هر چه  در شکل مقابل، افراد با کدام یک از الگوهای چاقی 99خرداد 

 تر برای کاهش وزن خود اقدام کنند؟   سریع

 شکل ب

 

 

 

 

 الف. یک تفاوت الگوی چاقی سیب و گالبی را بنویسید.    )خ( 1401خرداد 

خطر  .است ترشایع مردان بین شده و در شکم متمرکز ناحیه در بیشتر اضافی، های، چربی«الگوی چاقی سیب»در 

 عروقی بیشتر است. –یماری های قلبی ابتال به ب

 است. رتشایع زنان بین شده و در متمرکز هاران و باسن ناحیه در چربی های اضافی بیشتر« الگوی چاقی گالبی»در 

 عوامل چاقی  سال طرح سوال

     درست  تواند یکی از عوارض چاقی باشد.  مشکالت غددی میب.  1400دی 

 افسردگیکند.    افراد را مستعد ابتال به چاقی می ....................ت روانی مانند ج. اختالال )خ( 99خرداد 

 کورتون   شوند. ................... موجب چاقی میالف. برخی داروها مثل  )خ( 99دی 

 کورتون    باشد.می داروی ...................... یکی از عوامل ایجاد کننده چاقیب.                       1400دی 

 کم کاری تیروئیدشوند.   و کوشینگ موجب بروز چاقی می ........................ها مانند ج. برخی بیماری )خ( 1401خرداد 

 98خرداد 

 

 گردد؟الف. کدام مورد از عوامل چاقی محسوب نمی

 . داروها4ای جسمی          ه. بیماری3. عامل ژنتیک          2           . فعالیت بدنی زیاد1

 98دی 

 

 ج. التهاب کبد مربوط به کدام یک از عوارض چاقی است؟ 

         . مشکالت گوارشی2استخوانی                  –. مشکالت عضالنی 1
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 . سیستم عصبی4. مشکالت غددی                                      3

 چاقی نیست؟  ضعوار ج. کدام گزینه از )خ( 99خرداد 

 . کم کاری تیروئید4. التهاب کبد                 3                  2. دیابت نوع 2. مشکالت کلیوی              1

 99خرداد 

 

 است؟ یچاق از یناش مشکالت از کی کدام به مربوط "التهاب مزمن "ج. 

 . روانی       4. غددی                      3  . سیستم عصبی              2                عروقی –. قلبی 1

 )خ( 99دی 

 

 است؟ مشکالت غددیب. کدام یک از عوارض چاقی زیر مربوط به 

 . تومور مغزی4. وقفه تنفسی در خواب         3                    2. دیابت نوع 2 . اختالالت انعقاد خون     1

نگ یکوش و دیروئیت یکار کم رینظ هایماریب یبرخوز چاقی می شود را بنویسید.  الف. نام یک بیماری که موجب بر 98دی 

 شوند.یم یچاق بروز موجب )یویکل غدد فوق عملکرد اختالل(

 الف. دو مورد از عوارض چاقی را بنویسید.    99خرداد 

خون،  فشار شیافزا ن،خو یچرب اختالالت ی: عروق یقلب مشکالت. 2 مغزی     تومور ی: عصب ستمیس مشکالت .1

 کیستیک یپل زودرس، تخمدان بلوغ ، 2نوع ابتید غددی:  مشکالت . 3مزمن          التهاب خون، انعقاد اختالالت

 پرخوری ،ینفس، افسردگ به اعتماد کاهش :یروان مشکالت. 4       پسران در یجنس غدد کاری در دختران، کم

: یگوارش مشکالت . 6ی    بدن تیفعال تحمل عدم آسم، خواب، در یفستن وقفه ی:تنفس مشکالت .5          یعصب

ران،  استخوان فیتضع ی:استخوان  -یعضالن مشکالت .8وی           یکل مشکالت. 7        کبد صفرا، التهاب سنگ

 خطر  شکستگی شیافزا پا، کف یصاف

 99خرداد 

 1400خرداد 

      .دیببر نام را یچاق بروز بر مؤثر عوامل از مورد د. دو

 داروها و یجسم ماری هاییب ،یروان عامل ،یطیمح عامل ک،یژنت عامل

 کاهش اعتماد به نفس، افسردگی، پرخوری عصبیناشی از چاقی دو مورد را بنویسید.    روانیب. از مشکالت  99شهریور 

 کالت روانیمشالف. پرخوری عصبی مربوط به کدام یک از عوارض )مشکالت( چاقی است؟    99دی 

 هر یک از موارد زیر مربوط به کدام عامل چاقی است؟  1400خرداد 

 بیماری های جسمی         کم کاری تیروئید  .ب                  عامل روانی         افسردگی .الف

 کورتون     شود. دارویی را نام ببرید که موجب چاقی می .الف 1401خرداد 

   د.رد از عوارض چاقی در دستگاه تنفسی را بنویسیمو ود .ب 1401شهریور 

 وقفه تنفسی در خواب، آسم و عدم تحمل فعالیت بدنی

 اختالل عملکرد غدد فوق کلیویرا تعریف کنید:       وشینگ ک .الف 1401شهریور 

 چطور وزن خود را مدیریت کنیم؟  سال طرح سوال

 شوند.( طبقه بندی میاضافه وزن –در وضعیت )معمولی  25 – 29.9ج. افرادی با شاخص توده بدنی  )خ( 99دی 

 )خ( 98شهریور 

 

 دهد؟است. کدام گزینه وضعیت بدن این فرد را نشان می 27ج. شاخص توده بدنی شخصی 

 . چاقی4. اضافه وزن               3                         . معمولی2. الغر                      1

 98دی 

 1400 خرداد

 1401خرداد 

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

 را نام ببرید. 

 کوتاه یلیخ ای بلند یلیافراد خ ای ردهیش و باردار زنان ورزشکار، درشت، یبند استخوان یدارا افراد

عیین تتصمیم گیری پزشکان برای محاسبه و تعیین وزن متناسب افراد است را نام ببرید.      ب. روشی که مبنای  99خرداد 

 شاخص توده بدنی

 جنس –قد  –سن وزن مطلوب برای هر فرد به چه عواملی بستگی دارد؟ دو مورد را بنویسید.     )خ( 99دی  

 ؟ )دو مورد(  وزن مطلوب برای هر فرد به چه عواملی بستگی دارد .ب 1400شهریور 

 .وزن مطلوب برای هر فرد بسته به سن، قد و جنس وی متفاوت است

 چگونه وزن خود را کاهش دهیم؟  سال طرح سوال

 )خ( 98شهریور 

 

  نیست؟د. کدام گزینه از عوارض جانبی کاهش سریع وزن 

 . ضعف اعصاب4              . سرحالی و شادابی  3    . زخم معده             2. ریزش موها          1
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 (نمره 1.5بارم نوبت اول )درس پنجم : بهداشت و ایمنی مواد غذایی 

  ؟  نیستکدام گزینه از عوارض جانبی کاهش سریع وزن  1400دی 

 افت فشار خون  . 2ریزش موها                                                     . 1

 اختالالت انعقاد خون. 4چین و چروك و شل شدن پوست صورت       . 3

 98دی 

 )خ( 99خرداد 

 99خرداد 

 1400ریور شه

 صورت شدن پوست شل و چروك و نیچ موها، زشیردو مورد از عوارض جانبی کاهش سریع وزن را بنویسید.   

زخم  و ورم صفرا، سهیک بروز سنگ دندانها، یدگیپوس ،یحال یب و ضعف و خون فشار افت ضعف اعصاب، بدن، و

 یافسردگ یحت و بوستی معده،

 شود، هرچه سریعتر برای کاهش وزن خود اقدام نمایند؟ میبه چه افرادی توصیه . الف 1400دی 

 افرادی که دارای میزان چربی خون باال بوده و یا الگوی چاقی به شکل سیب دارند.

    .یک روش نامناسب برای کاهش وزن را نام ببریدج.  1401شهریور 

 های مکرر رژیم غذایی سخت و محدودکننده، درمان دارویی، جراحیدوره 

 اصول کاهش وزن و تنظیم آن  ال طرح سوالس

 )خ( 98خرداد 

 99خرداد 

 1401خرداد 

   بر اساس قانون تعادل انرژی، تنظیم وزن و برخورداری از وزن مطلوب به چه عواملی بستگی دارد؟

 تغذیه و فعالیت بدنی

     به جز تغذیه به چه عاملی بستگی دارد؟ براساس قانون تعادل انرژی، تنظیم وزن و برخورداری از وزن مطلوب .ب 1400خرداد 

 فعالیت بدنی

ب. بر اساس قانون تعادل انرژی، چنانچه کالری دریافتی از مواد غذایی بیش از میزان کالری مصرفی باشد، وزن چه  99دی 

 وزن افزایش می یابد.کند؟        تغییری می

 ماند؟  تغییر و ثابت می طبق اصول کاهش وزن، در چه صورتی وزن بدون. ب 1400دی 

                               .ماندوزن بدون تغییر و ثابت می چنانچه کالری دریافتی از مواد غذایی برابر با میزان کالری مصرفی باشد.

 هر کدام از توضیحات زیر مربوط به چه مطلبی می باشند؟ 97دی 

از مواد غذایی بیش از میزان کالری مصرفی باشد، وزن افزایش می  الف. بر اساس این قانون، چنانچه کالری دریافتی

 قانون تعادل انرژییابد.     

 روان   کند. نیز کمک می................... برخورداری از وزن مطلوب عالوه بر ارتقای سالمت جسمی به سالمت ج.  1400خرداد 

 )خ( 99خرداد 

 1400خرداد 

 کیلوگرم است. 3تا  2(  ماه –ر طول یک )هفته ب. حداکثر کاهش وزن مجاز د

 را رعایت کنند؟    "افراط نکردن در کاهش وزن"ج. چرا افراد چاق و دارای اضافه وزن باید اصل  99شهریور 

ای و عوارض ناشی از زیرا کاهش وزن با سرعت بیشتر از حد مجاز، ممکن است پایدار نباشد و فرد با کمبود تغذیه

 د.آن مواجه گرد

 توان پس از کاهش وزن، آن را ثابت نگه داشت؟    ب. چگونه می )خ( 1401خرداد 

 بدنی فعالیت انجام و مناسب و غذایی متعادل رژیم یک از پیروی با

 متن و پاسخ سواالت 

 لوگیری از آلودگی و فساد مواد غذایی اصول بهداشتی در ج سال طرح سوال

 درستب. از جمله نکات بهداشت فردی افراد موثر در فرآیند تولید غذا، نداشتن زیور آالت است.     )خ( 98شهریور 

یادی و رعایت بهداشت از اهمیت ز ....................های تهیه، تولید و توزیع غذا، داشتن ب. برای افراد شاغل در مکان 97دی 

   کارت بهداشت    برخوردار است.
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 )خ( 99خرداد 

 

 ها قبل از کار مربوط به کدام اصول بهداشتی است؟ د. شست و شوی صحیح دست

 . رعایت بهداشت مواد غذایی از تهیه تا مصرف 2. رعایت بهداشت محیط                      1

 بهداشت در مرحله طبخ . رعایت4                    . رعایت بهداشت فردی  3

 ؟ نیستکدام یک از موارد زیر مربوط به رعایت بهداشت فردی در فرایند تولید غذا الف.  1401شهریور 

 نداشتن زیورآالت . 2                                          گذاشتن پوشش بر روی زخم دست. 1

 پوشاندن موی سر. 4                                       پیشگیری از ورود گرد و غبار در غذا. 3

 از نکات بهداشت فردی که افراد موثر در فرآیند تولید غذا باید رعایت کنند دو مورد را بنویسید.  99خرداد 

 و عطسه هنگام دهان و ینیب پوشاندن. 3ور آالت    یز نداشتن. 2سر    موی پوشاندن و زیتم لباس دنی. پوش1

 حیصح شوی شست. 5      انگشتان و دست های زخم و ها خراش بر روی یبهداشت پوشش شتنگذا. 4سرفه     

 یبهداشت دستکش از استفاده امکان صورت در و ناخن نگهداشتن کوتاه. 6کار     قبل از ها دست

     در مرحله طبخ و نگهداری غذا، چه زمانی پخت غذا کامل است؟ 1401خرداد 

 .درجه سانتی گراد حرارت دیده باشد 70آن حداقلهای که تمام قسمتزمانی پخت غذا کامل است 

 70درجه سانتی گراد حرارت دیده باشد.    ............های آن حداقل د. زمانی پخت غذا کامل است که تمام قسمت 99خرداد 

 نتی گراد حرارت دیده باشد.( درجه سا70 - 60)های آن حداقل زمانی پخت غذا کامل است که تمام قسمت. ب 1401شهریور 

 98خرداد 

 )خ( 98خرداد 

 99شهریور 

 99دی  

 دو مورد از اصول رعایت بهداشت محیط در محل تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی را بنویسید. 

           . دفع صحیح زباله و مواد دفعی.3.  مبارزه با حشرات و جوندگان ناقل بیماری    2. تهیه آب سالم و کافی      1

 . پیشگیری از ورود گرد و غبار و مواد خارجی در غذا4

 اند؟فساد مواد غذایی چیست و عوامل ایجاد آن کدام سال طرح سوال

 نظر از ییغذا ماده کی که یزمانویژگی کافی است.    2گوییم ماده غذایی دچار فساد شده است؟ چه زمانی می )خ( 99خرداد 

 ابد.ی کاهش ایبرود  نیب از آن ییغذا ارزش و شود یراتییتغ اردچ مزه و طعم بو، رنگ،

 99خرداد  

 

ن یب از آن ییغذا ارزش و شود یراتییتغ دچار مزه و طعم ...............، رنگ نظر از ییغذا ماده کی که یزمانب. 

 بو     .است شده فساد دچار ییغذا ماده مییگویم ابد،ی کاهش ای برود

 شوند، دو مورد را نام ببرید.    ملی که سبب ایجاد فساد در مواد غذایی میب. از عوا 99دی 

 عوامل مکانیکی   –عوامل فیزیکی  –عوامل بیولوژیکی  –عوامل شیمیایی 

  الف. استفاده غیر مجاز از سموم دفع آفات نباتی در هنگام کشاورزی از عوامل شیمیایی فساد در مواد غذایی است.   )خ( 1401خرداد 

 درست

 )خ( 99دی 

 

 باشد؟ایجاد فساد در مواد غذایی می  عوامل بیولوژیکیج. کدام یک از عوامل زیر جزء 

 . ضربه دیدن4. رطوبت                     3ها              . افزودنی2               . جوندگان   1

 نادرستان به تخریب بافت ماده غذایی اشاره کرد.    توج. از عوامل مکانیکی ایجاد فساد مواد غذایی، می 1401شهریور 

 شوند.  ( هستند که سبب ایجاد فساد در مواد غذایی میفیزیکی –الف. نور و زمان از عوامل )مکانیکی  )خ( 98شهریور 

    .شودیم ییغذا مواد در فساد جادیا باعث که است (یکیزیف /یکی)مکان عوامل جمله از رطوبتب.  99خرداد 

 هر یک از موارد زیر مربوط به کدام یک از عوامل ایجاد فساد در مواد غذایی است؟  99شهریور 

 فیزیکی ب. رطوبت                                    شیمیاییهای مواد غذایی            الف. افزودنی

 شود.   ( است که باعث فساد آنها میفیزیکی – مکانیکیها در حین برداشت از عوامل )ب. ضربه دیدن میوه 99خرداد 

 97دی 

 

. 1الف. ضربه دیدن در حین برداشت، انتقال  نگهداری مواد غذایی از عوامل ................... فساد مواد غذایی است. 

 . بیولوژیکی4. شیمیایی                  3. فیزیکی                  2                 مکانیکی  

 )خ( 99خرداد 

 1401خرداد 

 شوند.  الف. میوه های ضربه دیده با گذشت زمان، فاسد می

 شوند.یم فساد آنها باعث و کرده نفوذ وهیم درون به باکترها ها و کپک ده،ید بیآس نقاط محل از

موارد ستون با یکی از  "الف"جدول زیر در رابطه با عوامل ایجاد فساد مواد غذایی است هر یک از موارد ستون  98دی  

 ارتباط منطقی دارد. آنها را پیدا کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید.  "ب"
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 (نمره 5/3ری از بیماری ها )بارم نوبت خرداد  فصل سوم : پیشگی

 (          نمره 4بارم نوبت اول )درس ششم : بیماری های غیر واگیر 

 در سال طرح سوال : سواالت نهایی خارج از کشور می باشد. "خ"مفهوم 

 متن و پاسخ سواالت 

 مقدمه  سال  طرح سوال 

 99خرداد 

 99دی 

 1401شهریور 

 ( است.  غیر واگیر –های )واگیر مرگ و میر در ایران مربوط به بیماریج. بیشترین علل 

 های غیر واگیربیماریها است؟    الف. بیشترین علل مرگ و میر در ایران مربوط به کدام دسته از بیماری 98خرداد 

 عروقی -های قلبی بیماری سال  طرح سوال

 )خ( 99خرداد 

 1400دی 

 1401شهریور 

 ند.یگویم قلب یسکمیا رسد،ینم قلب عضله به یکاف خون که حالتیی قلب       الف. ایسکم

دارد؟    نام چه شود،یصدری( م نی)آنژ یقلب درد جادیا سبب و رسدینم قلب هعضل به یکاف خون که یالف. حالت 99خرداد 

 ایسکمی قلب

 عروقی  –های قلبی عوامل خطر ابتال به بیماری سال  طرح سوال

 اختالالت چربی خون –فشار خون باال عروقی را بنویسید.     –های قلبی ترین عوامل خطر ابتال به بیماریالف. مهم )خ( 99دی 

 عروقی به طور منظم باید از نظر پزشکی بررسی شود؟  –های قلبی د. کدام یک از عوامل خطر ابتال به بیماری 98دی 

  "ستون ب "  "ستون الف"

 . ترشحات دهان سوسک های خانگی 1 4الف. شیمیایی          

 . ضربه دیدن میوه ها در هنگام برداشت 2 1ب. بیولوژیکی          

 ناسب بودن درجه حرارت محیط . نام3 2ج. مکانیکی             

 . استفاده از حشره کش ها در هنگام کاشت 4 3د. فیزیکی               

 

 

 

 

 

 

 های ناشی از غذا بیماری سال طرح سوال

 98شهریور 

 99شهریور 

 های غذازاد              الف. بیماری

بیماریهای غذازاد یا بیماریهای ) غیر بهداشتی بیماری های غذازاد یا بیماری های ناشی از مصرف غذاهای آلوده و

عللی از جمله پایین بودن سطح بهداشت فردی یا بهداشت محیط، عدم  هایی هستند که بهناشی از غذا، بیماری

 (شوند.دسترسی به آب سالم، گسترش استفاده از غذاهای خیابانی و نبودن نظارت و... ایجاد می

 ای فردی بهداشت بودن سطح پایینهای ناشی از غذا( را بنویسید.   های غذازاد )بیماریل بیمارییک مورد از عل )خ( 1401خرداد 

 نظارت نبودن خیابانی و غذاهای از استفاده گسترش سالم، آب به دسترسی عدم محیط، بهداشت

، یقارچ سموم ،ییایمیش مواد انواع به ییغذا مواد یآلودگ   .دیببر نام را ییغذا هایعفونت بروز لیدال از مورد دو 99خرداد 

 هاکشحشره و نیسنگ فلزات ها،کشآفت

 شوند؟ دو مورد را بنویسید.های غذایی به علت آلودگی مواد غذایی به چه عواملی ایجاد میمسمومیت )خ( 99دی 

در اثر عدم زا یآلودگی مواد غذایی به باکتریها، ویروسها و سایر عوامل بیمار علت  های غذایی که بهمسمومیت

 .شودرعایت اصول بهداشتی و مصرف غذاهای ناسالم ایجاد می

 های خودمراقبتی برای داشتن تغذیه سالم، ایمن و بهداشتی  توصیه سال طرح سوال

 نادرست    برای داشتن تغذیه سالم، باید دریافت فیبر غذایی روزانه را کاهش داد. .د 1401خرداد 
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 . استعمال دخانیات4. عدم تحرك                 3وزن و چاقی              . اضافه 2           . فشار خون باال1 

عروقی، کدام عوامل از بقیه مهم تر هستند و باید به طور منظم  –های قلبی الف. در بین عوامل خطر ابتال به بیماری 99شهریور 

 فشار خون باال و اختالالت چربی خوناز نظر پزشک بررسی شوند؟       

کهولت سن و سابقه خانوادگی بیمار،     عروقی را بنویسید.  -های قلبی دو مورد از عوامل خطر ابتال به بیماری .الف 1400داد خر

 فشار خون باال، اختالالت چربی خون، اضافه وزن و چاقی، عدم تحرك، بیماری دیابت و استعمال دخانیات  

 )خ( 99خرداد 

 

 شود؟ تل خاموش یاد میه. از کدام بیماری به عنوان قا

 . سرطان4                . فشار خون باال3 . سکته مغزی                    2. سکته قلبی                1

 کنند؟  یاد می "قاتل خاموش"عروقی، از کدام یک به عنوان  –های قلبی الف. از بین عوامل خطر بیماری 99خرداد 

 فشار خون باال

    باشد. کنند، ...................... میهای مزمن که برخی به عنوان قاتل خاموش از آن یاد میترین بیمارییکی از شایع .د 1401شهریور 

 فشارخون باال

 فشار خون باالشود.       ب. از این بیماری به عنوان قاتل خاموش یاد می 97دی 

 زیرا عالمتی ندارد.  گویند؟  چرا به فشار خون باال، قاتل خاموش میب.  1400دی 

 زیرا عالمتی ندارد. -فشار خون باال شود؟ چرا؟   الف. امروزه از کدام بیماری مزمن به عنوان قاتل خاموش یاد می )خ( 1401خرداد 

 فشار خونشود.   ده میهای اعضای بدن به گردش در آورد،  .....................  نامیالف. نیرویی که خون را در شریان )خ( 98شهریور 

 گویند.های بدن به گردش در آورد، فشار خون میبه نیرویی که خون را در شریان     فشار خون .الف 1401خرداد 

 درست   تواند تهدیدی برای زندگی باشد. میلی متر جیوه، می 90/60 خون به کمتر از گاهی اوقات رسیدن فشارالف.  1400خرداد 

 عوامل خطر زمینه ساز بیماری های فشار خون باال دو مورد را بنویسید. الف. از  99دی 

 کم تحرکی –تغذیه نامناسب  –مصرف دخانیات و الکل  –سال  50سن باالی  –سابقه خانوادگی 

 99خرداد 

 1400خرداد 

 1400شهریور 

 مورد( داشت؟ )ذکر دو  توجه یعوامل چه به دیبا باال فشار خون کنترل و رییشگیپ ب. برای

 یکاف یبدن تیفعال مطلوب، حد در وزن کنترل پر نمک، و چرب غذاهای مصرف عدم الکل، و اتیدخان مصرف عدم

  استرس و خشم تیریمد و کنترل ،یکاف مقدار به سبزی و وهیم مصرف با همراه ییغذا میرژ داشتن و منظم،

 5   سال ........................ گرم است.  05میزان نمک مصرفی در طول یک روز، در افراد زیر  .ج 1401خرداد 

 )خ( 98خرداد 

 )خ( 98شهریور

 درستالف. چربی یکی از مواد غذایی اصلی برای حفظ سالمت است.     

ها جدا شود به همین دلیل به آن کلسترول خوب شود تا کلسترول از جدار داخلی شریانج. این نوع چربی باعث می 97دی 

 HDLگویند.  می

 عروقی ارتباط عکس دارد.   –های قلبی ( با بروز بیماریHDL – LDLد. سطح ) 99دی 

ها جدا شود شود تا کلسترول از جدار داخلی شریاناین نوع چربی باعث میدانند؟   را کلسترول خوب می HDLچرا  )خ( 98خرداد 

 گویند.به همین دلیل به آن کلسترول خوب می

 ها با بقیه متفاوت است؟ کدام یک از موارد زیر بر دیواره رگ تأثیرب.  1401شهریور 

 LDL                       4 .HDL . 3           اسیدهای چرب اشباع. 2                 تری گلیسرید. 1

 99شهریور 

 1400خرداد 

 1401خرداد 

 نادرست.  یابدخون افزایش می HDLب. با باال رفتن میزان تری گلیسرید خون، سطح 

 هاچربی  شود.  درصد کل انرژی روزانه از طریق مصرف  ..................... تامین می 30تا  15ج. در یک رژیم غذایی سالم،  99دی  

 شود؟    یم ایهیتوص چه خون یچرب شیافزا از رییجلوگ برای 99خرداد 

 مناسب، داشتن فعالیت بدنی کافی ییغذا میرژ تیرعا

   نادرست.    شونداسیدهای چرب اشباع، موجب کاهش سطح کلسترول خون میج.  1400دی 

 98خرداد 

 

 الف. مصرف اسیدهای چرب اشباع در برنامه غذایی روزانه، باید محدود گردد.   

 شوند.یم یعروق - یقلب یهایماریاحتمال ب باالرفتن و کلسترول سطح شیافزا موجب اشباع چرب یهادیاس
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 نادرستشوند. های قلبی میب. اسیدهای چرب غیراشباع موجب افزایش سطح کلسترول و افزایش احتمال بیماری )خ( 1401خرداد 

 ( در روغن زیتون وجود دارد.غیر اشباع –ج. اسیدهای چرب )اشباع  99شهریور 

 رد استفاده قرار گیرند؟  های خوراکی موشود اسیدهای چرب غیر اشباع به جای سایر روغنب. چرا توصیه می 99خرداد 

 شوند.و تری گلیسرید خون می LDL سطح کلسترول، سطح کاهش موجب دهایاس نیا رایز

اسیدهای چرب غیراشباع در روغن   اسیدهای چرب غیراشباع در کدام غذاها وجود دارند؟ دو مورد را بنویسید.  .ب 1400خرداد 

 رب از جمله قزل آال و سالمون و ..... وجود دارد.چ هایهیمازیتون، روغن بادام زمینی و مغزها و 

 عروقی –های قلبی بیماریو باال رفتن خطر ابتال به  HDL ..................چرب ترانس موجب  اسیدهایمصرف زیاد ب.  1400شهریور 

 کاهش.  شودمی

  عروقی ارتباط مستقیم دارد؟ -های قلبی یماریچرا مصرف زیاد اسیدهای چرب ترانس با باال رفتن خطر ابتال به ب .ب 1400خرداد 

 می شوند. HDLو کاهش   LDLزیرا ثابت شده است که اسیدهای ترانس موجب افزایش 

اسیدهای چرب خون مقایسه کنید.    LDLاسیدهای چرب غیر اشباع و اسیدهای چرب ترانس را از نظر تاثیر بر سطح  )خ( 99خرداد 

 شوند.می LDLخون و اسیدهای چرب ترانس موجب افزایش سطح  LLDغیر اشباع موجب کاهش سطح 

 شود.   ( خون میHDL  /LDLج. مصرف زیاد اسیدهای چرب ترانس موجب افزایش ) 99خرداد 

 دهد؟ نشان می HDLو  LDLالف. کدام مورد اثر اسیدهای چرب ترانس را بر  )خ( 1401خرداد 

 افزایش   –. افزایش 4کاهش            –. کاهش 3افزایش              –. کاهش 2              کاهش –. افزایش 1

 اقدامات اولیه در سکته قلبی و سکته مغزی  سال  طرح سوال

 99خرداد 

 1400خرداد 

 1400شهریور 

 نادرست    افتد. یم اتفاق دیشد و یناگهان شکل به همواره یقلب سکتهج. 

 عضالت کنترل عدم ،یینایب یناگهان دادن دست از د،یشد یناگهان سردردورد را بنویسید.  از عالئم سکته مغزی دو م 99خرداد 

 تکلم دادن دست از و یناگهان یجیصورت، گ ای بازو، پا  در احساس یناگهان دادن دست از تعادل، و

 مغزی. هستند.      ج. سردرد ناگهانی شدید و از دست دادن تکلم از عالئم سکته .................... 99شهریور 

 99دی 

 

 تواند از عالئم سکته مغزی باشد؟ الف. کدام یک می

 . رنگ پریدگی پوست4. ضعف و خستگی بدون علت       3       . از دست دادن تکلم 2 . عرق سرد         1

    ساعت است. 3مدت زمان طالیی برای نجات فردی که سکته مغزی کرده تنها حدود  .ب 1401خرداد 

 زیرا در سکته مغزی زمان برای بازگرداندن جریان خون به مغز بسیار کم است.

 ساعت 3    .است ساعت .................... تنها حدود فرد، نجات برای ییطال زمان مدت مغزی، سکته درج.  99خرداد  

 ساعت 3حدود   اشد؟  بمدت زمان طالیی برای نجات فردی که سکته مغزی کرده است، چقدر میج.  1400دی 

 )خ( 98شهریور 

 1400خرداد 

 ترین اقدام چیست؟  الف. در صورتی که هر یک از عالیم سکته مغزی در فردی مشاهده گردد، مهم

 رساندن وی به بیمارستان در اسرع وقت

 بیماری سرطان چیست و آیا این بیماری قابل پیشگیری و درمان است؟ سال  طرح سوال

( محسوب بدخیم -اندازی کنند، تومور )خوش خیم قتی سلولهای تومور رشد کنند و به نقاط دیگر هم دستود.  1400دی 

    .شودمی

 98دی 

 )خ( 99دی 

 و شوند میتقس و کنند رشد که یصورت درشود؟  محسوب می "بدخیم"الف. در چه صورت یک تومور، تومور 

 گر بدن هم دست اندازی کند.ید نقاط به و ببرند نیب از را خود اطراف یعیطب یها سلول

 پیشگیری از سرطان  سال  طرح سوال

 غربالگریپذیرد.    صورت می .......................د. تشخیص به موقع سرطان با انجام خودآزمایی و  )خ( 1401خرداد 

 هنگام قابل درمان است. سرطان با تشخیص زود    .تشخیص زود هنگام سرطان اهمیت زیادی دارد. الف 1401شهریور 

 درست   شود.یم استفاده رحم هدهان سرطان صیتشخ در ر،یپاپ اسم شیآزما ازج.  99خرداد 

 سرطان سینهتوان به ماموگرافی در تشخیص ................... اشاره کرد.  های شایع غربالگری سرطان میج. از آزمایش 98دی 

 پاپ اسمیر   شود. رحم از آزمایش غربالگری به نام ................................ استفاده می برای تشخیص سرطان دهانهج.  1400دی 
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 سرطان دهانه رحم     شود؟ از آزمایش پاپ اسمیر برای تشخیص کدام نوع سرطان استفاده می .ب 1400شهریور 

 شود.وپی استفاده میمعده( از روش کولونوسک – رودهب. برای تشخیص سرطان ) )خ( 98شهریور 

 یک آزمایش که در تشخیص سرطان روده بزرگ کاربرد دارد را بنویسید.  97دی 

 . کولونوسکوپی2. آزمایش خون منفی در مدفوع        1

 توان استفاده کرد؟های غربالگری زیر برای تشخیص کدام نوع سرطان میاز هر یک از آزمایش 99شهریور 

 سرطان سینهب. ماموگرافی                              سرطان روده الف. کولونوسکوپی      

 سرطان رودهشود؟    ب. از کولونوسکوپی برای تشخیص کدام نوع سرطان استفاده می 99دی 

 شود؟ های زیر برای تشخیص کدام نوع سرطان استفاده میاز هریک از آزمایش 1400خرداد 

 سرطان دهانه رحم            پاپ اسمیر .ب                    ن رودهسرطا          کولونوسکوپی .الف

 .شودمی استفاده( رحم دهانه - پروستات) سرطان تشخیص برای خون آزمایش از ج. 1400خرداد 

              .برد نام مردان در پروستات سرطان صیتشخ در .…..…….. از توانیم سرطان غربالگری عیشا های شیآزما ازج.  99خرداد 

 ریاسم پاپ. 4               یماموگراف. 3                 خون شیآزما. 2             یکولونوسکوپ. 1

 98شهریور 

 99خرداد 

 99شهریور 

 1400خرداد 

 الف. سه مورد از عالیم هشدار دهنده سرطان را بنویسید.   

. پیدایش توده 4. زخم های بدون بهبود     3ییر در خال پوستی     . تغ2. ابتالی اقوام درجه یک به بیماری سرطان    1

. استفراغ یا 7. اختالل بلع یا  سوء هاضمه طوالنی     6. سرفه یا گرفتگی طوالنی مدت صدا       5در هر جای بدن     

. خونریزی غیر 10     . خونریزی غیر طبیعی در ادرار و مدفوع  9. اسهال یا یبوست طوالنی      8سرفه خونی      

 اشتهایی یا کاهش وزن بی دلیل. بی11طبیعی از واژن و نوك سینه     

 99خرداد 

 1400شهریور 

 سرطان هشداردهنده های نشانه گرفتن جدی. 1های موثر در پیشگیری از سرطان را بنویسید.     ج. دو مورد از گام

 استفاده. 3    آنها دود معرض در نگرفتن و قرار انیقل و گاریس مصرف از زیپره. 2    پزشک به موقع به مراجعه و

 وعده.   5روزانه خوردن .4مقابل آفتاب      در خود پوست از محافظت برای مناسب پوشش و آفتاب ضد کرم از

 حداقل. 7  مطلوب حد در حفظ وزن و کنترل. 6    روغن و نمک شکر، قند، روزانه مصرف کاهش. 5   سبزی و وهیم

 های ندهیآال ییشناسا. 9    مخدر مواد استعمال و الکل مصرف از زیپره .8روزانه      تند روی ادهیپ قهیدق20 

 ستیز طیمح و گرانیخود، د با بودن مهربان .10آنها      معرض در گرفتن قرار هنگام خود از محافظت و زا سرطان

 اند؟امدیابت چیست و علل ابتال به این بیماری کد سال  طرح سوال

 درست     نیست.ج. در دیابت نوع یک، لوزالمعده )پانکراس( اصالً قادر به تولید انسولین  99شهریور 

 نادرستج. دیابت نوع یک، شایع ترین نوع دیابت است.     99دی 

 دیابت نوع یکشود؟      ب. کدام دیابت به نام دیابت جوانان نیز نامیده می 98دی 

 دیابت نوع یکشود؟   م دیابت به نام دیابت جوانان نیز نامیده میج. کدا )خ( 99دی 

 شود؟ )دو مورد(   د. دیابت جوانان بر اثر چه عواملی ایجاد می 99خرداد 

 بدن یمنیا ستمیس در اختالل و یروان فشارهای روس،یو ،یکیژنت نهیزم مانند:  یعوامل

 ه دیابت نوع یک را نام ببرید.  ب. دو مورد از عوامل ایجاد کنند )خ( 1401خرداد 

 بدن ایمنی سیستم در اختالل و فشارهای روانی ویروس، ژنتیکی، زمینه

 هد.د( لوزالمعده قادر به تولید انسولین کافی نیست یا بدن به انسولین مقاومت نشان می1نوع  – 2نوع ج. در دیابت ) 98خرداد 

 ، یک مورد را بنویسید. 2نوع برای هریک از عوامل خطرساز دیابت  1400خرداد 

                                  کم تحرکی، اضافه وزن، فشار خون باال، کلسترول باال         عوامل قابل پیشگیری .الف

 سال، سابقه خانوادگی دیابت 45نژاد / ژنتیک، سابقه دیابت حاملگی، سن باالی     عوامل غیر قابل پیشگیری  .ب

 باشد؟ نوع یک یا نوع دو( می)هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع دیابت  1400خرداد 

               2نوع     دهد. بدن به انسولین مقاومت نشان می .الف

 1نوع     شود. در اثر اختالل در سیستم ایمنی ایجاد می .ب

کلسترول باال، فشار خون باال، اضافه وزن، کم تحرکی،     .را بنویسید 2سه مورد از عوامل خطرساز دیابت نوع   .د 1400شهریور 

 سال، سابقه خانوادگی دیابت 45 باالیسابقه دیابت حاملگی، نژاد/ ژنتیک، سن 
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 های دیابت عالئم و نشانه سال  طرح سوال

 دیابت الف. باال بودن قند خون نشانه اصلی بیماری  ..................... است.    )خ( 98خرداد 

 .  را نام ببرید 1یکی از عالئم دیابت نوع د.  1400دی 

 پرخوری، پرنوشی، پرادراری، احساس خستگی زیاد، کم شدن وزن بدن، الغری و تاری دید

 درستاغلب بدون عالمت هستند.     2ب. بیماران مبتال به دیابت نوع  98شهریور 

 99دی 

 )خ( 99دی 

 دیابت نوع دو، اغلب بدون عالمت هستند؟      ج. بیماران مبتال به کدام نوع دیابت

 درست    است. 125تا  100در مرحله پیش دیابت، میزان قند خون ناشتا بین ج.  1400خرداد 

 ج. در بیماران مبتال به چه نوع دیابتی، بیماری اغلب بدون عالمت است؟    98دی 

     هستند. عالمت بدون اغلب 2 نوع ابتید به مبتال مارانیب

 ( 2یا  1است؟ )نوع  ابتید نوع کدام به مربوط ریز عالئم از کیهر 99خرداد 

 1نوع ب. پرنوشی و پرادراری                          2نوع پا        و دست انگشتان در سوزش الف. احساس

 عوارض دیابت  سال  طرح سوال

 ؟ نیستدیابت  ج. کدامیک از موارد زیر، از عوارض شایع بیماری 1401خرداد 

 . نابینایی یا کم بینایی      2. اختالل در جیران خون در دست و پا                          1

 . نارسایی کلیه4                                             . استفراغ یا سرفه خونی3

 )خ( 99خرداد 

 99شهریور 

 مورد کافی است.( 2های پیشگیری از دیابت را بنویسید. )ذکر گام

 به . مراجعه3چرب      ای شکر پر یغذاها مصرف از زی. پره2متعادل      و متوازن ییغذا میرژ از ی. برخوردار1

 تیفعال . انجام5مطلوب       وزن . حفظ4      یریشگیپ رقابلیغ ساز خطر عوامل داشتن صورت در متخصص پزشک

 خون قند منظم . کنترل7ات      یخاند مصرف از زی. پره6روزانه       یبدن یها

 

 

*** 

 (نمره 3بارم نوبت اول )درس هفتم : بیماری های واگیر 

 در سال طرح سوال : سواالت نهایی خارج از کشور می باشد. "خ"مفهوم 

 متن و پاسخ سواالت 

 مقدمه  سال  طرح سوال 

 های واگیر کنترل شوند را بنویسید. یادی از بیماریالف. دو مورد از عواملی که باعث شده امروزه تعداد ز )خ(99دی 

 . استفاده از واکسیناسیون4     بهبود وضعیت تغذیه. 3        بهسازی محیط . 2       رعایت بهداشت فردی. 1 

م انتقال فرد سال های واگیردار، بیماری از طریق یک عامل ................. )ویروس، باکتری، قارچ( بهد. در بیماری )خ(99خرداد 

 بیماری زامی یابد.  

 درمان( به پنج دسته طبقه بندی کرد. – انتقالهای )توان بر اساس شیوههای واگیردار را میالف. بیماری 98دی 

 98دی 

 1400شهریور 

 در هایماریب از دسته نیا خطر و ینگرانالف. علت نگرانی و خطر در مورد بیماری های واگیردار چیست؟    

 کنند. مبتال را جامعه افراد از یادیز تعداد و شوند یریگ همه باعث توانندیم است که آن

 شوند.می منتقل گوارش دستگاه طریق از که هاییبیماری سال  طرح سوال

یق رشوند که از طهایی ایجاد میهای کودکان خردسال در اثر میکروبها و مرگبیش از نیمی از بیماری .ه 1401شهریور 

 گوارش    شوند. و منتقل می ..................... دستگاه

 شود.( منتقل میگوارش –هایی است که از طریق دستگاه )تناسلی ب. اسهال خونی از بیماری 98شهریور 
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 راست سمت موارد از کیاست. هر انتشار آنها روش و رداریواگ هایمارییب از یبرخ با رابطه در ریز جدول 99خرداد 

 د.یسیبنو پاسخ برگه در را مناسب عبارت به مربوط دارد. شماره یمنطق ارتباط چپ سمت هایاز عبارت یکی با

 عبارت ها موارد

 . دستگاه تناسلی 1 الف. اسهال خونی 

 . خون و ترشحات بدن 2 ب. سوزاک 

 . دستگاه گوارش 3 ج. پدیکلوزیس 

 . پوست و مو 4 

 . پوست و مو4. دستگاه تناسلی             ج. 1ب.            . دستگاه گوارش     3الف. 

 شوند.می منتقل تنفس دستگاه طریق از که هاییبیماری سال  طرح سوال

............... یابند، سرماخوردگی و ..های ویروسی که از طریق دستگاه تنفسی انتشار میالف. مهمترین بیماری 98خرداد 

 نزاآنفلوآباشند.    می

 ام ببرید.     یابند را نهای ویروسی که از طریق دستگاه تنفسی انتشار میترین بیماریالف. یک مورد از مهم )خ( 98خرداد 

 آنفلوانزا –سرما خوردگی 

له قطرات در این بیماری، ویروس به وسیکند؟ توضیح دهید.    بیماری آنفلوانزا چگونه به دیگران سرایت می 99خرداد 

 ند.کشود به دیگران سرایت میی که به هنگام عطسه و سرفه عفونی فرد بیمار در هوا پخش میکوچک

 های واگیردار و شیوه انتقال آنها است. آن را تکمیل کنید. جدول زیر در مورد بیماری )خ(99خرداد 

 نوع انتقال  بیماری 

 "الف" آنفلوآنزا 

 خون  "ب"

 "ج" وبا 

 ب. هپاتیت و ایدز     ج. دستگاه گوارش  الف. دستگاه تنفس    

 شوند.می منتقل پوست و مخاط طریق از که هاییبیماری سال  طرح سوال

 نادرست   شود. در پدیکلوزیس عامل بیماری از طریق عطسه یا سرفه عفونی منتقل می .ه 1401شهریور 

 .................... کندیم تیسرا گرانید به مو و ستپو قیطر از که یانگل هایمارییب نیترعیشا از یکید.  99خرداد 

 پدیکلوزیس  .است

های ..................... است که از طریق پوست و مو به دیگران سرایت ترین بیماریب. پدیکلوزیس یکی از شایع )خ(99دی 

 انگلیکند.    می

 ویروسی( است. – یانگلهای )ترین بیماریج. پدیکلوزیس یکی از شایع 98شهریور 

 بهترین راه پیشگیری از ابتال به هر یک از بیماری های زیر را بنویسید.  97دی 

 پرهیز از به کارگیری وسایل شخصی دیگران. 2       رعایت بهداشت فردی . 1الف. پدیکلوزیس   

 و موپوست الف. بیماری پدیکلوزیس از چه طریقی به دیگران سرایت می کند؟      99شهریور 

کی از با ی« الف»جدول زیر در رابطه با بیماری های واگیردار و راه انتقال آنها است. هریک از موارد ستون  1400خرداد 

ارتباط منطقی دارد. آنها را پیدا کنید و « ب»موارد ستون 

 رگه پاسخ بنویسید.در ب

 .2 .ج             خون  .1 .ب            پوست و مو  .3 .الف

 دستگاه گوارش

 "ب" "الف"

 . خون1 الف. پدیکلوزیس

 . دستگاه گوارش2 ب. هپاتیت

 . پوست و مو3 ج. وبا

  1400دی 

 1401شهریور 

  کند؟  های بدن انسان زندگی میدر کدام قسمت در بیماری پدیکلوزیس، انگل شپش سر دقیقاً

 (     کند؟ )دو موردی میدر آلودگی به شپش سر، عامل بیماری در کدام نواحی بدن زندگ .ب  

 در ناحیه عقب سر در قسمت گردن و در پشت گوش

 شود؟   ب. بیماری پدیکلوزیس )شپش سر( چگونه منتقل می )خ( 98خرداد 

 از راه وسایل شخصی مثل برس، کاله، روسری، لباس وسایل خواب، وسایل سلمانی و حمام
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 شوند.می منتقل ناسلیت دستگاه طریق از که هاییبیماری سال  طرح سوال

 شوند را بنویسید.  هایی که از طریق دستگاه تناسلی منتقل میالف. دو مورد از عالئم بیماری )خ(1401خرداد 

 مجرای زا بو( و رنگ حجم، )ازنظر غیرطبیعی ترشااح -تناساالی  نواحی در )پوسااتی( جلدی ضااایعات یا زخم

 ادرار زشسو -غیرمعمول  های عفونت -شکم پایین نواحی در درد تناسلی، ناحیه در متورم غدد -تناسلی 

 98دی 

 

وند شهایی که از طریق دستگاه تناسلی منتقل میب. یک مورد از عوارض جدی ناشی از درمان نشدن بیماری

 مانیزا ،یینازا و یمیعق مانند یجد عوارض توانندیم نشدن درمان صورت در هایماریب نیارا بنویسید.    

   باشند. داشته همراه به ماریب یبرا  ...و ییزا ردهزودرس، م

   اشااد.بزایی میشااود، مردههایی که از طریق دسااتگاه تناساالی منتقل میجدی بیماری یکی از عوارض د. 1401شهریور 

 درست

 تناسلیدستگاه   است.  .....................زایی از عوارض جدی بیماریهای منتقله از طریق مردهد.  1400دی 

 تناسلی  شود. منتقل می..................... بیماری سوزاک از طریق دستگاه د.  1400خرداد 

 . سوزاک2 . اسهال خونی      1شود؟     یم منتقل یتناسل دستگاه قیطر از مارییب الف. کدام 99خرداد 

ا یکی ب "الف"های انتقال آنها است. هریک از موارد ستون های واگیردار و راهجدول زیر در رابطه با بیماری 99دی 

ارتباط منطقی دارد. آنها را پیدا کنید و در  "ب"از موارد ستون 

 برگه پاسخ نامه بنویسید. 

 . دستگاه گوارش              3ب.    . دستگاه تناسلی           2الف. 

 . پوست و مو1ج.  

  "ب" "الف"

 . پوست و مو1 الف. سوزاک

 ی اسل. دستگاه تن2 ب. وبا  

 . دستگاه گوارش 3 ج. پدیکلوزیس 

 )خ(99دی 

 1400خرداد 

نویسید.          شوند یک مورد را بهایی که از طریق دستگاه تناسلی منتقل میب. از عوارض جدی عدم درمان بیماری

 مرده زایی  -زایمان زودرس   -عقیمی و نازایی  

های واگیردار و شیوه انتقال آنها است. برای پاسخ هر یک از موارد الف، ب و ا بیماریجدول زیر در رابطه ب 1401خرداد 

 ج ، یک مورد نام ببرید.

      

 

 

 

 

 

 

 دستگاه گوارشج.            سوزاک، تبخال تناسلی، زگیل تناسلی الف. دستگاه تنفسی           ب. 

 شیوه انتقال و انتشار ام بیمارین

 .الف آنفلوانزا

................................. 

 .ب

................................. 

 دستگاه تناسلی

 .ج وبا 

................................. 

 شوند.می منتقل خون و ترشحات طریق از که هاییبیماری سال  طرح سوال

          راه انتقال کدام یک متفاوت است؟  د.  1400دی 

 اسهال خونی  . 4       وبا      . 3           ایبیماری انگلهای روده .2        تهپاتی .1

 ایدز –اتیت هپیابند را بیان کنید.    انتقال می طریق خون و ترشحات بدنهایی که از ج. دو نمونه از بیماری )خ(99دی 

د ختلف، از جمله آلودگی ناشی از ویروس، کبگاهی به علل مآید؟   ب. بیماری هپاتیت چگونه به وجود می 99خرداد 

ود. به این شکند که این امر موجب وارد آمدن آسیب به کبد و مختل کردن فعالیت آن میالتهاب پیدا می

    شود.وضعیت بیماری هپاتیت گفته می

 .آن استفاده کرد( میتوان از واکسن Bهپاتیت  -برای پیشگیری از ابتال به بیماری )دیابت نوع دو ه.  1400دی 

 .( بیشتر استC – Bاحتمال مزمن شدن بیماری در مبتالیان به هپاتیت نوع ) .د 1401شهریور 

  بیشتر است.  ب. احتمال مزمن شدن بیماری در مبتالیان هپاتیت نوع ..................... 99دی 
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 1 .A                            2 .B                        3 .C                         4 .D 

 تر است؟کدام یک از انواع هپاتیت شایعب.  1400خرداد 

 Gو Eنوع . D             4و Cنوع . C             3و Bنوع . B               2و Aنوع . 1

 Cو  Bهپاتیت     .ترین آنها را نام ببریداز انواع هپاتیت، دو مورد از شایع .ب 1400شهریور 

 شود؟ دو مورد را بنویسید.  در بعضی از افراد باعث بروز چه مشکالتی می Bب. مزمن شدن بیماری هپاتیت  )خ(1401خرداد 

 شود.می کبدی سیروز یا و کبد سرطان مشکالت کبدی، باعث

 98خرداد 

 99شهریور 

جلوگیری از انتقال بیماری به ، برای Bدر صورت ابتالی یکی از اعضای خانواده یا نزدیکان به بیماری هپاتیت 

آزمایش خون اعضا یا نزدیکان و اطمینان از عدم . 1دیگر اعضا، رعایت چه نکاتی ضروری است. )دو مورد(     

عدم تماس با مایعات و . 4    وسایل مشترک با بیمار  استفاده نکردن از . 3   تزریق واکسن . 2   ابتال به بیماری

 –استفاده نکردن از وسایل تیز و برنده )تیغ . 6    بریده یا زخم شده بیمار  با پوست عدم تماس. 5   خون بیمار 

 بیمار به متعلق( گیر ناخن

جدول زیر در رابطه با انتقال بیماری های  )خ(98شهریور 

 ید.واگیر است آن را کامل کن

الف. از طریق پوست و مو        ب. هپاتیت 

 ایدز            ج. از طریق دستگاه تنفسی –

 شیوه انتقال نام بیماری

 "الف" پدیکلوزیس )شپش سر(

 خون "ب"

 "ج" آنفلوآنزا

 99خرداد 

 

 تواند به دنبال داشته باشد؟ آید، چه عوارض بعدی را میبه صورت مزمن در Bزمانی که هپاتیت 

 .شود یم کبدی روزیس ای و کبد سرطان کبدی، مشکالت باعث

 وی / ایدز  اچ آی سال  طرح سوال

 (HIVاچ آی وی ) شود، چه نام دارد؟    ب. ویروس نقص ایمنی انسانی که سبب بیماری عفونی می 98خرداد 

 نادرستج. آلودگی با ویروس اچ آی وی یک بیماری عفونی غیرقابل کنترل است.    )خ(1401خرداد 

 عالئم اچ آی وی / ایدز  سال  طرح سوال

   فی است؟ نم HIVوران پنجره نتیجه آزمایش چرا در د .ب 1401خرداد 

 چون سطح آنتی بادی تولید شده به حد قابل تشخیص نرسیده است.

 نادرست( در دوران پنجره، نتیجه آزمایش آنتی بادی مثبت است.     HIVد. در فرد آلوده به اچ آی وی ) 99خرداد 

 مثبت( است.  – منفیولی نتیجه آزمایش ) ب. در دوران پنجره ویروس اچ آی وی در بدن فرد هست 98دی 

  منفینتیجه آزمایش فرد در دوران پنجره چه خواهد بود؟  ب.  1400دی 

 ایدز نامند.     ه. مرحله انتهایی و پیشرفته از اچ آی وی را  ..................... می 99خرداد  

 )خ( 98خرداد  

 1400خرداد 

های مختلف و عالیم شاادید نامند که همراه با بیماری.................... میب. مرحله پیشاارفته اچ آی وی را  .

 ایدز است.  

ند.   کهای دیگری در فرد بروز پیدا مید. در بیماری ایدز به دلیل سرکوب سیستم .....................، عفونت 99شهریور 

 ایمنی

 )خ(1401خرداد 

 1401شهریور 

 ایمنی سیستم سرکوب دلیل بهتمال ابتال به سرطان بیشتر است؟    ج. چرا در بیماری ایدز اح

 توانیم از خود در برابر آلوده شدن به اچ آی وی محافظت کنیم؟  چگونه می سال  طرح سوال

        های زیر پاسخ دهید.درباره بیماری ایدز به پرسش 1400دی 

  وی آی ویروس اچ چه نام دارد؟    ایدز عامل این بیماری .الف

 )خ( 98خرداد 

 99شهریور 

 های عفونی از جمله اچ آی وی چیست؟      ترین روش پیشگیری در همه بیماریج. اصلی

 مانع ورود میکروارگانیسم به بدن شویم.
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 دهد؟تصاویر زیر کدام راه انتقال ویروس اچ آی وی را نشان می )خ(99خرداد 

 وده    های خونی آلالف. دریافت خون و فراورده

 ب. بارداری و شیردهی مادر مبتال به بیماری

 بهترین راه پیشگیری از ابتال به هر یک از بیماری های زیر را بنویسید.  97دی 

 . پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر2. عدم استفاده از سرنگ و سوزن مصرف شده        1ب. ایدز     

 99خرداد 

 1400دی 

 ( را بنویسید.  HIVآی وی ) اچ نتقالا از رییشگیپ یاصل راه دو

 .یکی از راههای اصلی پیشگیری از انتقال عامل این بیماری را بنویسید  

 و پرهیز از رفتارهای جنسی پر خطر شده مصرف سر سوزن و سرنگ از استفاده عدم

 های انتقال ویروس اچ آی وی را بنویسید. ب. دو مورد از راه 98شهریور 

. 4. اشتغال در محیط های آلوده    3. تزریق با وسایل مشترک   2ردهی مادر مبتال به بیماری    . بارداری و شی1

 . رفتارهای جنسی پرخطر5دریافت خون و فرآورده های خونی آلوده    

 درستهای سفید قادر به ادامه حیات است.   ب. ویروس اچ آی وی تنها در گلبول )خ(99خرداد 

 نادرستشود.   اچ آی وی از طریق اشک و بزاق منتقل مید. ویروس  99شهریور 

 نادرستشود.   د. ویروس اچ آی وی از طریق استفاده از استخرهای مشترک منتقل می 99دی 

 . شودنمیسرنگ مصرف شده( منتقل  – نیش پشهد. ویروس اچ آی وی از طریق ) )خ(99دی 

 ؟ شودنمیر منتقل د. ویروس اچ آی وی، از کدام راه زی 1401خرداد 

 . عطسه و سرفه               2. استفاده از سرویس های بهداشتی مشترک               1

 . همه موارد4. نیش حشرات، مانند پشه                                          3

 برای هر یک از موارد زیر دلیل علمی بنویسید.  98دی 

 که آنجا ازشود.  و بزاق و از راه هوا )عطسه و سرفه( منتقل نمیاز طریق اشک  HIVالف. ویروس 

 ترشحات و در خون فقط هم دیسف گلبول و است اتیح ادامه به قادر دیسف یگلبولها در تنها HIVروسیو

 شود.منتقل نمی یعاد یتماسها قیطر از HIV روسیو لذا دارد وجود یجنس

فراد مبتال به ایدز، تماس اتفاقی با خون و ترشحات این افراد منجر به انتقال چرا پس از اقدام برای درمان ا 1400خرداد 

زیرا مصرف دارو  به کاهش ویروس اچ آی وی در خون و ترشحات جنسی     ویروس به دیگری نخواهد شد؟

 شود.منجر می

را ویروس زی  .  شودنمیسوب برای دیگران مح خطریوی  آی زندگی در کنار افراد مبتال به ویروس اچالف.  1400شهریور 

 .ودشمانند کار کردن با یکدیگر، خوردن، آشامیدن و .... منتقل نمی عادیهای وی از طریق تماس آی اچ
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 (نمره 3.5فصل چهارم : بهداشت در دوران نوجوانی )بارم نوبت خرداد  

 (           مرهن2.5بارم نوبت اول )درس هشتم : بهداشت فردی 

 در سال طرح سوال : سواالت نهایی خارج از کشور می باشد. "خ"مفهوم 

 متن و پاسخ سواالت 

 بهداشت چشم  سال طرح سوال

 درست   ج. چشم حساس ترین عضو بدن است. )خ(98شهریور 

 ب. حدت بینایی )دید مطلوب(   98شهریور 

 .دهدیم نشان را یینایب حس ییتوانا سطح و ها چشم سالمت زانیم مطلوب، دید ای و یینایب حدت

 )خ( 98خرداد 

 99خرداد 

 )خ(99دی 

 ( از حد طبیعی است. بزرگ تر –های افراد نزدیک بین معموالً کره چشم )کوچک تر الف. در چشم

                                    های زیر پاسخ دهید.  های چشم، به پرسشدر رابطه با بیماری 1401خرداد 

  دوربینی  دهد؟ تصویر روبرو، چه نوع عیب انکساری چشم را نشان می .الف

 

 درست  گذارد. یم ریتاث کینزد دید بر هم و دور دید بر هم سم،یگماتیآستد.  99خرداد 

 رستادن.   گذاردآستیگماتیسم نوعی عیب انکساری چشم است که تنها بر دید نزدیک تاثیر می .و 1401شهریور 

 97دی 

 

 شود؟ ب. کدام یک از عیوب انکساری چشم به علت شکل غیر عادی قرنیه ایجاد می

 . دوربینی   4                       . آستیگماتیسم 3  . نزدیک بینی               2. پیرچشمی                    1

 گماتیسمآستیشود؟   رنیه موجب تاری دید میالف. در کدام یک از انواع عیوب انکساری، شکل غیرعادی ق 99دی  

 میپیرچش    پیوندد؟به وقوع می کدام عیب انکساری چشم، به دلیل سخت شدن پوسته عدسی،ب.  1401خرداد 

 )خ(99خرداد 

 

 شود؟ و. کدام یک از عیوب انکساری چشم به علت سخت شدن پوسته عدسی چشم ایجاد می

 . دوربینی4. آستیگماتیسم                        3. نزدیک بینی                2                  . پیر چشمی 1

           .شود....، پوسته عدسی چشم سخت می...........در بیماری ......ه.  1400دی 

 بینی نزدیک. 4                دوربینی                . 3آستیگماتیسم               . 2                   پیرچشمی .1

   کدام یک از انواع عیوب انکساری، به دلیل سخت شدن پوسته عدسی چشم به وقوع می پیوندد؟ .الف 1400خرداد 

  پیرچشمی

 عینک، لنز طبی، جراحی و اشعه لیزر  دو مورد از راه های اصالح عیوب انکساری چشم را بنویسید.  .الف 1400خرداد 

 های چشمی  برابر آسیب مراقبت در سال طرح سوال

 در صورت آلوده شدن چشم با مواد شیمیایی، اولین اقدام فرد چه باید باشد؟  . الف 1400دی 

 وشو دهد.الزم است چشم را با آب فراوان به طور پی در پی شست

 است الزم عارضه نیا درصورت بروزدر صورت بروز عارضه برق زدگی چشم چه اقدامی باید انجام شود؟    98دی  

 زدن پلک از تا دیببند لیبانداژ استر کی با و کرده خشک را ها چشم آب، با ها چشم یو شو شست از بعد

 شود. یریجلوگ ساعت 12 تا 8 مدت به

وصیه ت و کاهش عوارض چشمی هنگام کار با رایانه جلوگیرییک مورد از نکاتی که کارشناسان برای  .الف 1400شهریور 

  .یدکنند را بنویس می

 پلک بزنید.   ارادیهنگام کار کردن با رایانه به طور 

 در صورتی که خشکی چشم شدید است، میتوانید از قطره های اشک مصنوعی استفاده کنید.  

 سانتی متر از چشم پایین تر قرار دهید.   20تا  10مرکز صفحه مانیتور را حدود  
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صف روشنایی اتاق به آن نتابد و روشنایی اتاق را به ن قرار دهید که نور پنجره یا طوریصفحه مانیتور را 

 معمولی کاهش دهید.    وضعیت

 دقیقه کار با وسایل الکترونیکی خیره ماندن و نگاه مستمر به مانیتور رایانه و صفحه تلفن 10تا  5بعد از 

 کند.همراه، خشکی و خستگی چشم ایجاد می

   .کنید نگاه و دورتر ریمت 6ثانیه به فاصله  20دقیقه به مدت  20هر 

   .سانتی متر تنظیم کنید 60تا  50فاصله مانیتور با چشمان خود را در حدود 

   که چشم احساس راحتی کند، تنظیم کنید.  حدیروشنایی و کنتراست مانیتور خود را در 

 رد؟   توان استفاده کمی الف. هنگام کار با رایانه، در صورتی که خشکی چشم شدید باشد، از چه قطره ای 99شهریور 

 اشک مصنوعی 

    کنند؟ ای میدر صورتی که خشکی چشم شدید باشد، کارشناسان چه توصیه .ب 1400خرداد 

 های اشک مصنوعی استفاده کنید. از قطره

 افزایش( یابد. – کاهشد. در هنگام کار با رایانه، روشنایی اتاق نسبت به وضعیت معمولی باید ) 99خرداد 

 99خرداد 

 

 باشد؟ متر یسانت حدود چند در دیبا چشمان با توریمان فاصله انه،یرا با کار هنگام درد. 

 40تا  30. 4                   80تا  70. 3                  30تا  20. 2                        60تا  50. 1

 بهداشت گوش  سال طرح سوال

 درست   باشد.یکی از وظایف مهم گوش می ب. حفظ تعادل بدن، )خ( 98خرداد 

 حفظ تعادل بدنباشند.   ج. دریافت امواج صوتی و ............................، دو وظیفه مهم گوش می 97دی 

 های گوش مراقبت در برابر آسیب سال طرح سوال

 ادرستنشود.   ث کاهش عفونت میج. استفاده از گوش پاک کن در التهاب و حساسیت گوش خارجی، باع )خ(99خرداد 

 برای یعوارض و آثار با و گذردیم حد از سروصدا آن در که یطیشراست؟   یچ یصوت یآلودگ از منظور 99خرداد  

 نامند.یم یصوت یآلودگ را است همراه افراد یسالمت

 د. دو مورد از آثار و عوارض آلودگی صوتی برای سالمت افراد را بنویسی .ج 1400خرداد 

تواند عالوه بر کم شنوایی، باعث بروز وزوز گوش، استرس، خستگی و تحریک پذیری آلودگی صوتی می

 فرد شود. 

 . عوارض ناشی از آلودگی صوتی را نام ببرید. ب 1400دی 

 پذیری فرد شنوایی، بروز وزوز گوش، استرس، خستگی و تحریک کم

 اکتسابی   .شودمی بندی طبقه ............................ و مادرزادی هطبق دو در ییشنوا کمه.  99خرداد 

هد. دد. استفاده زیاد از ابزارهای شنیداری و هدفون، احتمال ابتال به کم شنوایی ....................... را افزایش می 99دی 

 اکتسابی

 نواییموسیقی ،احتمال ابتال به کم ش های قابل حمل زیاد گوش کردن به موسیقی از طریق پخش کنندهج.  1400شهریور 

     اکتسابی.   دهدرا افزایش می.................. 

 99خرداد 

 

باشد حداکثر صدا روی چه  10تا  1د. در قانون استفاده از ابزارهای شنیداری و هدفون اگر دامنه صدا از 

 عددی باید تنظیم شود؟           

 1 .5                                  2 .10                      3 .15                      4 .20 

   دو قانون استفاده از ابزارهای شنیداری و هدفون را بنویسید.  .ب 1400خرداد 

   دقیقه 60درصد،  60قانون دوم،    - قانون اول، نصف میزان حداکثر 

 )خ(99دی  

 1401شهریور 

 آزمایش شنوایی توسط شنوایی سنجم شنوایی چیست؟   الف. تنها راه قطعی تشخیص ک

 بهداشت پوست و مو  سال طرح سوال

 ا آکنهیجوش غرور جوانی    یک اختالل پوستی شایع در دوران بلوغ و جوانی را نام ببرید. .الف 1401خرداد 

 ؟  درست نیستکدام گزینه در مورد آکنه ب.  1400شهریور 
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 .درمان قطعی دارد .2 شود.                   پدیدار میحوالی بلوغ  درالً معمو .1

 .رود با افزایش سن از بین می معموالً .4   شود.                        تعریق باعث تشدید آن می .3

 نگرفت قرار ،یقاعدگ داروها، از یبرخ استرس،شود را بنویسید.  دو مورد از عواملی که باعث تشدید آکنه می 99خرداد  

 شوند.یم د آکنهیتشد باعث ها جوش کاری دست و قیتعر د،یخورش نور معرض در

افزایش ناگهانی هورمون ها و تحریک غده های چربی ب. از عوامل ایجاد کننده آکنه دو مورد را بنویسید.    99دی  

  ا جوش ه دست کاری –تعریق  –قرار گرفتن در معرض خورشید  –قاعدگی  –برخی از داروها  –استرس  –

         .شوندکم خوابی( باعث تشدید آکنه می – قاعدگیعواملی چون )و.  1400دی 

 آلودگی هوا و نور خورشیدآسیب رسان به پوست را نام ببرید.    عوامل محیطیب. مهم ترین  )خ(99دی  

 شیدنور خور محیطی آسیب رسان به پوست هستند.  ج. آلودگی هوا و ............................ از مهم ترین عوامل  )خ(98شهریور 

ه( یکی از عوارض قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض اشعه زیان بار فرابنفش نور خورشید،       1400دی 

 سرطان پوست و پیری زودرس پوست                        ........................... است.

 شود.می  DNAبر (غیر مستقیم – مستقیم)سیب باعث آ  UVBپرتوهایج.  1400خرداد 

های زیرین پوست، نفوذ به الیه     .مورد را بنویسید ونور خورشید بر روی پوست د UVA اشعه اثرات از ب. 1401شهریور 

  های پوستی ، پیری زودرس و چروک در پوست و ایجاد لکهDNAآسیب غیرمستقیم بر 

      شود؟)دو مورد(  ض نور خورشید  به مدت طوالنی منجر به چه عوارض پوستی میقرارگرفتن در معر .ب 1400شهریور 

  پوست زودرس پیریآفتاب سوختگی، افزایش خطر ابتال به سرطان پوست و 

دو مورد از توصیه های پزشکان برای در امان ماندن از عوارض اشعه فرابنفش نور خورشید در بیرون از خانه  1400خرداد 

کرم ضد آفتاب  ؛پیراهن آستین بلند بپوشید کنند که در بیرون از خانه حتماًپزشکان توصیه می  ید. را بنویس

 بزنید؛ کاله بگذارید و عینک آفتابی بزنید تا از عوارض اشعه فرابنفش نور خورشید در امان بمانید.

 شود؟   بوی نامطبوع بدن چگونه ایجاد می 99خرداد  

 و گرم ینواح در خصوصاً پوست مختلف نقاط در که ییهاباکتری پوست، از دزائ مواد خروج با همراه

 .کنندیم ینامطبوع بوی جادیا و شده پوست و عرق در موجود مواد ریتخمکنند سبب می یزندگ مرطوب

   .مورد بنویسید وا دپاز روش های معمول برای رفع بوی نامطبوع بدن و  .ج 1400دی 

نه پاها وشوی روزا منظم لباس ها به خصوص لباس های زیر، شست ضتعوی (در هفتهاستحمام )حداقل دو بار 

ها در معرض جریان هوا پس از استفاده  فش، قرار دادن ک پس از شست وشو پاهاها، خشک کردن  جوراب و

 ()دو مورد ئدشست وشوی مو و پیرایش آن، حذف موهای زا ،روزانه

 ر است چه محصولی انتخاب شود؟   برای شست و شوی مو بهت )خ(1401خرداد 

 باشد داشته مو با مطلوبی سازگاری که شود محصولی انتخاب

 1400شهریور 

 1400خرداد 

 

   چرب نباید پوست سر خود را محکم ماساژ دهند.  مویافراد با ب. 

  د؟ هنچرا افرادی که موهای چرب دارند، هنگام شست و شوی مو نباید پوست سر خود را محکم ماساژ د .ج

تواند غده های چربی موجود در پوست سر را تحریک کند و این امر به بیشتر شدن چربی موها چون ماساژ می

 .منجر شود

 رساند؟ )دو مورد(تنظیم سشوار روی حالت داغ چه آسیبی به مو می .د 1400خرداد 

 تواند باعث خشکی و شکنندگی مو و دو شاخه شدن انتهای آن شود.می

 خواب یک احیا کننده عالی  سوال سال طرح

  چرا همه افراد به ویژه جوانان و نوجوانان به خواب کافی نیاز دارند؟   .د 1400خرداد 

ای جسمی و هنیاز در فعالیت خواب کافی و مطلوب عالوه بر بازیابی انرژی فرد و دست یافتن او به توان مورد

  کند.دکی و نوجوانی، نیز کمک میذهنی، به رشد و تکامل وی، باالخص در دوران کو

     نادرست   ساعت خواب در طول شب نیاز دارند. 8یا  7همه افراد، به الف.  1400دی 

 )خ(99دی 

 1400شهریور 

 .شودمی (کمتر -به طور معمول با افزایش سن ، نیاز بدن به خواب )بیشترج. 



 استان آذربایجان شرقی   بسمه تعالی                                                   گروه سالمت و بهداشت

  ابد؟ی، خطر ابتالی به بیماری افزایش مینیستندبرخوردار به چه دلیل در افرادی که از خواب کافی  .ب 1401خرداد 

 تری دارند.زیرا سیستم ایمنی ضعیف

 تدرستوان به کاهش دمای بدن و خطر ابتال به دیابت نوع دو اشاره کرد.   د. از عوارض کم خوابی می )خ(1401خرداد 

 -قلبی  ریبیماش تغییرات ضربان قلب، خطر ابتال به افزای.   دو مورد از عوارض کم خوابی را بنویسید .ج 1400شهریور 

درد،  زودرنجی، اشتباهات شناختی، زوال یا از دست دادن  کاهش دقت، لرزش، -افزایش تأخیر در پاسخ دهی

های اخالقی نادرست، خمیازه شدید، عالیم شبیه به اختالل کم توجهی ا بیش فعالی، اختالالت  حافظه، قضاوت

 بدن دمایکاهش میزان رشد،  خطر چاقی، کاهش  -ابتال به دیابت نوع دوخطر  -سیستم ایمنی

 98خرداد 

 

 ؟ باشدنمیب. کدام مورد از آثار و عوارض کم خوابی 

 . زودرنجی4                 . افزایش میزان رشد3 . کاهش دمای بدن                    2. کاهش دقت                1

 درست  دقیقه باشد.  30الی  15بیشتر از  نبایدبین رفتن به رختخواب با خوابیدن فاصله  .د 1400خرداد 

 30الی ............................ دقیقه باشد.    15ه. فاصله بین رفتن به رختخواب با خوابیدن نباید بیشتر از  99شهریور 

 ( دقیقه باشد. 30/  60) از شتریب دینبا دنیخواب با رختخواب به رفتن نیب فاصلهه.  99خرداد 

 شوند، چه اقداماتی باید انجام داد؟    ب. برای رفع افکار مزاحم در رختخواب که مانع خواب ما می 99شهریور  

از رختخواب خارج شویم و افکار خود را بازگو کنیم )به زبان بیاوریم( یا روی یک کاغذ بنویسیم و سپس به 

 رختخواب برویم.

 بهداشت دهان و دندان  سال طرح سوال

 نادرست  . های موجود در دهان پوسیدگی زا هستندهمه میکروبج.  1400شهریور 

 99شهریور  

 99دی  

 1400دی 

 دو مورد از عوامل اصلی پوسیدگی دندان را بنویسید.   

 دگی. زمان و سرعت ایجاد پوسی4. مقاومت شخص و دندان     3. مواد قندی     2. میکروب ها     1

 درمورد بهداشت دهان و دندان به پرسش های زیر پاسخ دهید.  1400خرداد 

مواد قندی )یا   روند؟ از عوامل اصلی مؤثر بر پوسیدگی دندان به شمار می مواد غذاییکدام  .الف

  کربوهیدرات ها(

 نادرست   شود.یبا هر بار خوردن غذای حاوی مواد قندی، محیط پالک میکروبی، قلیایی مد.  1400خرداد 

    لت حساس شدن دندان به سرما و گرما چیست؟عدر روند پوسیدگی دندان،  .ه 1400خرداد 

 یرا پوسیدگی به الیه زیرین )داخل عاج(، دندان رسیده است.ز

    آید؟چه هنگامی در پوسیدگی دندان دردهای شدید شبانه و مداوم به وجود می ج. 1401شهریور 

 گی به مرکز دندان )عصب( برسد.هنگامی که پوسید

ج. برای جلوگیری از پوسیدگی دندان، حداقل چندبار مسواک زدن در طول شبانه روز مورد تاکید است؟     98خرداد  

 دوبار

 درستاست.    شب نیح ریتخم شیافزا و بزاق انیجر کاهش از یناش ،یصبحگاه بدبوی تنفسه.  99خرداد 

 افزایش( جریان بزاق و افزایش تخمیر حین شب است.   – کاهشبحگاهی، ناشی از )د. تنفس بدبوی ص 99شهریور 

زایش( جریان اف – کاهششود، ناشی از )الف. تنفس بدبوی صبحگاهی که حین بیدار شدن از خواب تجربه می )خ(1401خرداد 

 بزاق حین شب است.

 شود.    ب. صبح، هنگام بیدار شدن، از دهان بوی بد حس می )خ(99خرداد 

 باشد.می شب نیح ریتخم شیافزا و بزاق انیجر کاهش از یناش

اید کرد؟ شود، چه ببرای برطرف کردن تنفس بدبوی صبحگاهی که حین بیدار شدن از خواب تجربه می .ب 1400خرداد 

 دو مورد()

 صرف صبحانه و یا استفاده از مسواک و نخ دندان

راجعه یک بار به دندان پزشک م (یک سال –شش ) شود هر گی دندان توصیه میبرای جلوگیری از پوسیدد.  1400خرداد 

 شود.
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*** 

 (نمره 1.5بارم نوبت اول )درس نهم : بهداشت ازدواج و باروری 

 در سال طرح سوال : سواالت نهایی خارج از کشور می باشد. "خ"مفهوم 

 متن و پاسخ سواالت 

 دمه مق سال طرح سوال 

.   "هر کس ......................... کند به وسیله آن نصف دینش را حفظ کرده است "ب. بنا به فرموده پیامبر )ص(  98شهریور 

 ازدواج

ج. بنا به فرمایش پیامبر اکرم )ص( هیچ بنایی در اسالم از ......................... در نزد خدا محبوب تر نیست.   )خ(99دی 

   ازدواج

 سن ازدواج سال طرح سوال

 97دی  

 )خ(98شهریور 

 بلوغ جنسی زن و مردد. اولین شرط الزم برای ازدواج است.   

 درسته. اولین شرط الزم برای ازدواج، بلوغ جنسی زن و مرد است.      99خرداد 

  نادرستسال است.    25تا  15ج. بهترین سن برای بارداری در زنان بین  98خرداد 

 بلوغ روانی است؟    ازدواج برای یآمادگ در بلوغ انواع از کی کدام به مربوط تیشخص الف. رشد 99اد خرد

د. آمادگی برای ازدواج نیازمند بلوغ جسمانی، بلوغ روانی و بلوغ ......................... زوجین است.    98دی 

 اجتماعی

  بلوغ اجتماعیور همسر و فرزندان اطالق می گردد.    الف. به توانمندی الزم برای اداره ام )خ(99خرداد 

 ( اطالق می گردد.اجتماعی –د. به توانمندی الزم برای امور همسر و فرزندان، بلوغ )روانی  98شهریور 

 اقدامات بهداشتی الزم قبل از ازدواج  سال طرح سوال

  برای تشخیص گروه خونی زوجینالف. انجام آزمایش خون قبل از عقد به چه منظوری است؟     99دی 

 )خ( 98خرداد 

 )خ(98شهریور 

 عدم اعتیاد  قبل از عقد، برای تشخیص ......................... زوجین است.  ادرار ج. آزمایش 

 99شهریور 

 )خ(1401خرداد 

 در مورد بهداشت ازدواج و باروری به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  برای تشخیص عدم اعتیاد زوجیناز عقد به چه منظوری است؟      الف. انجام آزمایش ادرار قبل 

 انجام آزمایش های قبل از عقد به منظور بررسی چه بیماری در زن و مرد است؟     )خ(99خرداد 

 دزیا و تیهپات انواع رینظ یعفون یها یماریب

 الزامی است. سرخجه( برای خانم ها قبل از عقد امری – کزازه. تزریق واکسن ) 99خرداد 

 واکسن کزازد. تزریق کدام واکسن قبل از ازدواج برای خانم ها الزامی است؟     98خرداد 

  درستب. مشاوره ژنتیک برای همه افراد الزامی نیست.      98دی 

 

 99شهریور 

 )خ(1401خرداد 

یرند با هم ی که تصمیم می گبه دختران و پسرانب. مشاوره ژنتیک قبل از عقد به چه افرادی توصیه می شود؟   

ازدواج کنند، توصیه می شود چنانچه در فامیل خود سابقه نقص ها و بیماری های مادرزادی دارند، قبل از هر 

 کاری، با مراجعه به مراجع صالحیت دار، مشاوره ژنتیک انجام دهند.

 .است برده ارث به مادر و پدر از را وبیمع ژن دو هر و است ماری/ مینور( ب ماژوری )تاالسمو.  99خرداد 

 باروری و فرزندآوری  سال طرح سوال

 درست.  های بلوغ همسران، صحبت با یکدیگر در مورد فرزندآوری استیکی از نشانه .ز 1401شهریور 

 عوامل موثر بر باروری زوجین چیست؟  سال طرح سوال

 1401خردادماه 

 )خ(1401خرداد 

 .   ر باروری زوجین مؤثر هستند را نام ببریدسه مورد از عواملی که ب .الف



 استان آذربایجان شرقی   بسمه تعالی                                                   گروه سالمت و بهداشت

سن، کشیدن سیگار و استعمال سایر مواد دخانی، برخورداری از وزن مناسب، تغذیه، ورزش، داروهای محرک 

استرس، آلودگی محیطی و ناباروری، سفید کننده های حاوی کلر، بیماری های منتقله از راه  ،و مکمل ها

    های روان گردان، قاعدگی های نامنظم و ابتال به بیماری مزمن ا دارویجنسی، مشروبات الکلی 

 یلیخ وزن ای ادیز یلیوزن خ که ییها خانم در یگذار تخمکتاثیرات وزن مادر در ناباروری را بنویسید.  98دی 

 .رو شوند به رو یگذار تخمک عدم مشکل با است ممکن افراد نیا و است نامنظم دارند کم

 درست  . ندارندعموالً زمانی که زوجین تمایل به بارداری دارند، نیاز به رژیم غذایی خاصی ج. م )خ(99دی  

 د.     یده حیتوض گذارند؟یم باروری روی رییتأث چه مکمل و محرک ب. داروهای 99خرداد 

 .دهند یم شیافزا را ناباروری احتمال و گذارندیم ریتأث مردانه و زنانه هورمون های دیتول روی

 مثبت( می گذارند. – منفیب. سفیدکننده های کلردار  بر روی باروری تاثیر ) )خ( 98رداد خ

.... .....................شایع ناباروری است، در صورت عدم درمان، منجر به بیماری  سوزاک که از عوامل نسبتاًو.  1401شهریور 

 التهابی لگن      شود. می

 شتی برای باروری مردان  های بهداتوصیه سال طرح سوال

 99خرداد 

 1401خرداد 

      دو مورد از توصیه های بهداشتی برای باروری مردان را بنویسید.

 مدت، یطوالن و داغ حمام از زیپره .2کنند.     زیپره ییدارو هر خودسرانه مصرف از باروری نیسن . در1

رار دادن طوالنی مدت لب تاپ و سایر وسایل الکترونیکی . پرهیز از ق3گرفتن در وان خیلی داغ        قرار سونا،

. پرهیز از کار نشسته طوالنی مدت و 5. پرهیز از پوشیدن لباس های تنگ و چسبان       4بر روی پایین تنه      

 ممتد

 های بهداشتی برای بارداری زنان   توصیه سال طرح سوال

........................ مصرف کنند و در صورت  ها سه ماه قبل از حاملگی باید روزانه غذاهای سرشار ازخانمز.  1401شهریور 

 اسید فولیک   .داشتن کم خونی باید آن را درمان کنند

وند.  آزمایش ش د. همه خانم ها قبل از بارداری باید از نظر ایمنی، نسبت به بیماری ویروسی ......................... 97دی  

 سرخجه

دیفتری( برای زنانی که نسبت به آن ایمنی ندارند حتماً سه  قبل از بارداری  – سرخجهه. الزم است واکسن ) 99شهریور 

 تجویز شود.

 ب. از اثرات بیماری سرخجه مادر بر نوزاد، یک مورد را بنویسید.  99دی 

 عقب افتادگی ذهنی –بیماری های قلبی  –آب مروارید 

 ج. قبل از بارداری برای اطمینان از سالمت لثه و دندان، مراجعه به دندان پزشک ضروری است.  )خ(99خرداد 

 .است تیاهم یدارا مطلوب وزن با نیجن آوردن ایدن به سالمزیرا در  

 
 

 

*** 

 (نمره 2بارم نوبت دوم )درس دهم : بهداشت روان 

 خارج از کشور می باشد. در سال طرح سوال : سواالت نهایی "خ"مفهوم 

 متن و پاسخ سواالت 

 خودآگاهی سال طرح سوال

      د. خود آگاهی می تواند از بروز اختالالت روانی و شکل گیری ............................ جلوگیری نماید.   )خ( 98خرداد  

 هویت مطلوب 

 98خرداد  

 1400شهریور 

 بوط به کدام یک از کلمات داخل پرانتز می باشد؟ هر یک از تعاریف و ویژگی های زیر مر

 استرس( -تاب آوری-خشم-اضطراب-)خودآگاهی
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ب. به شکل گیری هویت مطلوب کمک می کند و از بروز اختالالت روانی جلوگیری می نماید.         

   خودآگاهی

 99خرداد  

 1401خردادماه 

 را دارند نقش یروان سالمت حفظ و مطلوب تیشخص رییگ شکل ندیفرا در که یمهم عوامل از مورد دو

  عزت نفس، سرسختی، تاب آوری      د.  یسیبنو

 عزت نفس

 احساس ارزشمند بودن است.را تعریف کنید.         عزت نفس .ج 1401شهریورماه 

  ارزشمند بودنه. منظور از عزت نفس، احساس ............................ است.         97دی  

د. مالک ارزشمندی و محترم بودن انسان، داشتن صفات یا ویژگی های خاصی مانند شهرت و مقام است.      )خ(99  ردادخ

 نادرست

 .( آنها استانسان بودن –ج. مالک ارزشمندی و محترم بودن افراد )داشتن صفات یا ویژگی های خاص  )خ(98شهریور  

ند و افرادی که دچار ضعف عزت نفس هستند را از نظر پیام های درونی جوانانی که دارای عزت نفس هست 98شهریور  

 با یکدیگر مقایسه کنید. 

 سازنده و مثبت یدرون یها امیپ با و اند لیقا احترام خود یبرا هستند، نفس عزت یدارا که یجوانان

انی! تو دوست داشتنی تو با ارزشی! تو می تو"کند:  یم خطاب آنها به مدام آنها درون سروکار  دارند که از

و پیام  "یکن اعتماد گرانید به یتوان یم تو ی! کن ابراز یراحت به را خود احساسات یتوان یم هستی!  تو

 ییها امیپ خود ذهن درون در هستند، نفس عزت ضعف دچار که یافراد مقابل، در هایی از این قبیل.     

 و فیتضع را شان یعاطف و یروان سالمت و بسرکو را آنها نفس عزت مرتب به طور که شنوند یم را

 کند. یم دیتهد

 98دی  

 )خ(99دی  

 الف. نداشتن عزت نفس ممکن است انسان را دچار کدام رفتارها کند؟

 دچار اعتیاد های رفتاری مانند اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به کارالف. نداشتن عزت نفس ممکن است افراد را 

 قرار دهد. کند و از این بدتر در معرض رفتارهای پر خطرو اعتیاد به خرید و .... 

 الف. یک نمونه از اعتیادهای رفتاری که در اثر نداشتن عزت نفس رخ می دهد را ذکر کنید.  )خ(1401خرداد 

 خرید به اعتیاد -کار  به اعتیاد  -اینترنت  به اعتیاد 

 یزندگ در ............................ کسب ازمندین ،یروند ارزشمندی احساس بر عالوه نفس عزت داشتنو.  99خرداد  

  تجارب     .است

 رستده. داشتن عزت نفس عالوه بر احساس ارزشمندی درونی، نیازمند کسب تجارت در زندگی است.      99شهریور  

 )خ( 98خرداد  

 98شهریور  

 99شهریور  

 99دی  

 را بنویسید.   الف. از راهکارهای بهبود عزت نفس دو مورد

 ای مهارت کی حداقل کسب یبرا . تالش2    آنها به یابیدست یبرا یزیر برنامه و مشخص اهداف نیی. تع1

 خود استعداد کی حداقل کردن شکوفا

 . مشارکت5ل       یتحص جمله از امور در تیموفق . کسب4     خود  یفرد یها یتوانمند از یفهرست هی. ته3

 ی. برقرار6     جماعت نماز مثل مدرسه برنامه فوق یها تیفعال در حضور همچون یعاجتما یها تیفعال در

 و دوستان با . معاشرت8        بخش الهام و مثبت یها آدم با شدن . دوست7گران         ید با سالم رابطه

 ی. آراستگ10         گرانید به کمک یبرا شدن . داوطلب9گر             تیحما انیآشنا

 آوری رسختی و تابس

 97دی  

 )خ( 98خرداد  

 نحوه استدالل و نگرش فرد تاب آور در مواجهه با شرایط ناگوار چگونه است؟ 

 یم یشتریب توجه شیها ییتوانا و خود به آن، تبعات در شدن گرفتار و مشکل از فاجعه ساختن یجا او به

 کند.

 د.یسیبنو را آور تاب افراد های یژگیو از مورد دو 99خرداد  

 ساختن فاجعه جای به و کندیم اتخاذ ناگوار طیشرا با مواجهه در یمتفاوت نگرش و استدالل نحوه افراد نیا

 مستعد کمتر افراد نیا .کندیم شترییب توجه شیها ییتوانا و خود به آن، تبعات در شدن و گرفتار مشکل از



 استان آذربایجان شرقی   بسمه تعالی                                                   گروه سالمت و بهداشت

 تعلق دهند،یم انجام آنچه به نسبت. کنندیم احساس شترییب کنترل خود یزندگ بر معموالً  .هستند مارییب

 کنترل تعهد، های یژگیو دارای یزندگ مشکالت در هستند. رایپذ راتییتغ در قبال و دارند شترییب خاطر

 هستند. رییپذ چالش و

 ب. فرد تاب آور در برخورد با یک موقعیت پرخطر چه برخوردی دارد؟ 98دی  

 .دیتهد کی نه داند یم فرصت کی را پرخطر تیموقع کفرد تاب آور یب. 

 98دی  

 )خ(99دی  

ج. افراد تاب آور معموالً بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس می کنند و در قبال تغییرات پذیرا هستند.     

  درست

 نادرست     آور در برابر فشار روانی بیشتر مستعد بیماری هستند. افراد سرسخت و تابح.  1401شهریورماه 

 د. دارن (کمتری – بیشتری)افراد سرسخت و تاب آور نسبت به آنچه انجام می دهند، تعلق خاطر ه.  1400اد خرد

 ب. کدام افراد دارای ویژگی های تعهد، کنترل و چالش پذیری در مشکالت زندگی هستند؟   )خ(1401خرداد 

  افراد سرسخت و تاب آور 

 )خ(99  خرداد

 

فردی و روانی است که فرد به کمک آنها می تواند در شرایط دشوار ب. مجموعه ای از ظرفیت های 

  تاب آوریمقاومت کند و شخصیت خود را ارتقا بخشد.       

تاب آوری شامل مجموعه ای از ظرفیت های فردی و روانی است که فرد ب. منظور از تاب آوری چیست؟   99شهریور  

ت کند و دچار آسیب دیدگی نشود و حتی می تواند در شرایط به کمک آنها می تواند در شرایط دشوار مقاوم

 . مشکل آفرین یا بحرانی شخصیت خود را ارتقا بخشد

  نادرست    ج. تاب آوری قابلیتی درونی است و نمی تواند توسعه یابد.  )خ( 98خرداد  

 د در تعامل با محیط تقویت و توسعه یابد.        ه. تاب آوری اگر چه قابلیتی ............................ است می توان 98دی  

  درونی

د. تاب آوری اگر چه قابلیتی درونی است، می تواند در تعامل با ............................ تقویت و توسعه یابد.     )خ(99دی  

  محیط

 98خرداد  

 1400شهریور 

 کلمات داخل پرانتز می باشد؟  هر یک از تعاریف و ویژگی های زیر مربوط به کدام یک از

 استرس( -تاب آوری-خشم-اضطراب-)خودآگاهی

   تاب آوریالف. مجموعه ای از ظرفیت های فردی و روانی برای مقابله با شرایط دشوار است.          

 )خ(98شهریور  

 99خرداد  

 1400خرداد 

 1400دی 

 اد کمک می کنند را بنویسید. دو مورد از توصیه های که به حفظ و ارتقای تاب آوری افر

. داشتن هدف در 3. داشتن انعطاف پذیری در برابر تغییرات زندگی       2. داشتن عزت نفس                   1

 . توسعه دادن ارتباطات با دیگران                           5. مراقبت از تغذیه و سالمت       4زندگی     

 رای مقابله با مشکالت. کسب مهارت های سالم ب6

 نوجوانیدر دوره  ت روانی اا رفتاری شایعالالاخت

 97دی  

 

  نمی شود؟رفتاری دوره نوجوانی محسوب  –ج. کدام یک شایع ترین اختالالت روانی 

 . تاب آوری 4 . خشم                       3. اضطراب                                    2. استرس                    1  

 ؟ باشدنمیرفتاری در دوره نوجوانی  -ترین اختالالت روانیکدام مورد از شایعج.  1401شهریورماه 

 . خشم4                             استرس. 3                       افسردگی. 2                  فشار خون باال. 1

 استرس

 درست . ناسالم موجب احساس درماندگی در فرد می شود فشار روانی)استرس(د.  1400شهریور 

 ب. اثر فشار روانی در حد تعارف )استرس سالم( و استرس ناسالم را در شب امتحان با یکدیگر مقایسه کنید.  99خرداد  

 امتحان جهت مطالعه برای الزم زهیانگ فرد شود یم باعث متعارف   )سالم(  حد در امتحان شب یروان فشار

)ناسالم( شدید شود مانع درس خواندن او شده و یادآوری اطالعات  باشد اما اگر همین فشار روانی داشته را

 در جلسه امتحان را مختل می کند. 

           .و ناسالم را با هم مقایسه کنیدفشار روانی )استرس( سالم   1400دی 
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د کمک میکند تا بتواند نیازهایش را در ( و به فر25/0فشار روانی )استرس( سالم باعث هوشیاری شده )

(، در حالی که فشار روانی )استرس( ناسالم موجب احساس 25/0های مختلف برآورده نماید )-موقعیت

 (  118( )صفحه 25/0درماندگی در فرد میشود. )

 98شهریور  

 98دی  

 )خ(99دی  

 چیست؟الف. اثرات شدت یافتن فشار روانی )استرس( ناسالم در شب امتحان 

 .کند یم مختل را امتحان جلسه در اطالعات یادآوری و شده خواندن درس فشار روانی ناسالم مانع

 1400خرداد 

 98خرداد  

 استرس سالم را بنویسید.  مثبتآثار  .الف

فشار روانی )استرس( سالم باعث هوشیاری شده و به فرد کمک می کند تا بتواند نیازهایش را در موقعیت 

 برآورده نماید.  های مختلف

خردادماه 

 )خ(1401

گفته  .................ه. زندگی توام با وقایع و مشکالتی است که بر جسم و روان فرد تاثیر می گذارد و به آن 

 فشار روانی )استرس(می شود. 

 باشد ( استرس میپایدار –قلبی ا عروقی از اثرات جسمانی )زودگذر  د. بیمارهای 1400شهریور 

 99یور  شهر

 

 ؟ نیستفشار روانی )استرس(  پایدارج. کدام گزینه از اثرات جسمی 

 . احساس گرما 4. اختالالت گوارشی       3. ضعف سیستم ایمنی        2. التهاب های پوستی          1 

 ج. کدام یک از عالئم فشارهای روانی )استرس( نمی باشد؟ 99دی  

 . سردرد 4. ناراحتی معده                 3          . کاهش فشار خون2       . افزایش تعداد نبض          1 

 ب. تکرار استرس کدام اثرات جسمی پایدار را ایجاد می کند؟ دو مورد را بنویسید.  98خرداد  

، یپوست یها التهاب ،یعروق  یقلب یها یماریب مانند داریپا یجسم اثرات جادیا موجب استرس تکرار

 شود. یم سرطان به ابتال احتمال شیافزا و یمنیا ستمیس ضعف سردرد، ،یگوارش التاختال

 هر یک از عوارض زیر از اثرات زودگذر فشار روانی )استرس( یا از اثرات جسمی پایدار آن است؟  )خ(98شهریور  

 می پایداراثرات جسب. ضعف سیستم ایمنی                  اثرات زودگذرالف. احساس تپش قلب      

 الف. ضعف سیستم ایمنی و افزایش احتمال ابتال به سرطان، حاصل چه نوع اثرات جسمی استرس است؟       )خ(99  خرداد

  اثرات جسمی پایدار 

 دو مورد از اثرات جسمی پایداری که در اثر تکرار استرس ایجاد می شود را بنویسید.  .ب 1400خرداد 

لتهاب های پوستی، اختالالت گوارشی، سردرد، ضعف سیستم ایمنی و افزایش عروقی، ا -بیماری های قلبی 

 احتمال ابتال به سرطان

 اضطراب

 رفتاری می باشد؟  –هر یک از توضیحات زیر تعریف کدام اختالل روانی  )خ( 98خرداد  

 و هراسالف. واژه ای است که عموماً در توصیف یک حالت خاص، که با احساسی از فشار درونی، ترس 

 اضطراب همراه است.   

 98خرداد  

 1400شهریور 

 هر یک از تعاریف و ویژگی های زیر مربوط به کدام یک از کلمات داخل پرانتز می باشد؟ 

 استرس( -تاب آوری-خشم-اضطراب-)خودآگاهی

  ابطراضد. واکنشی طبیعی که در وضعیت های خطرناک، سبب حفاظت در برابر خطرات می شود.           

 چرا اضطراب در برخی از رویدادهای زندگی که در وضعیت خطرناکی قرار داریم واکنشی طبیعی است؟  )خ(98شهریور  

چون به ما کمک می کند با بسیج کردن نیروی دفاعی بدن، خود را از خطر حفظ کنیم مانند زمانی که از 

 ترس حمله یک حیوان درنده فرار می کنیم.

 به و کرده یناراحت احساس موجه لیدل بدون فرد که یزماناست؟    نیآفر مشکل یزمان چه رابالف. اضط 99خرداد  

  مبهم بر می انگیزد. دیتهد رفع را برای خود ذهن و بدن اشتباه طور

خردادماه 

 )خ(1401

 روانی( اضطراب است.  – بدنیب. بی خوابی و بی قراری از عالئم )

 ؟ نمی باشدنی اضطراب کدام یک از عالیم بد 98شهریور  
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 . حواس پرتی 4. بی اشتهایی                           3. تنگی نفس                      2. تپش قلب                      1   

 روانی( اضطراب است. – ذهنیو. سردرگمی و حواس پرتی از عالئم ) 99خرداد  

 می باشد؟اضطراب  ذهنی کدام یک از عالیم. ج 1400خرداد 

 تپش قلب .4                          عصبانیت .3                        تنگی نفس .2                      حواس پرتی .1 

 روانی  اضطراب هستند.  عالیمی همچون عصبانیت و بی تابی، از عالیم ........................ .د 1401خردادماه 

 م بدنی و عالیم روانی اضطراب یک مثال بزنید. ب. از عالئ )خ(99  خرداد

 (          یقرار یب ،یخواب یتهوع، ب ،ییاشتها یب تنفس، یتنگ قلب، )تپشی   بدن عالئم

 (یدلواپس ،یتاب یب ت،ی)عصبانی  روان میعال

 دادن دست از رست ،یپرت حواس ،یسردرگم     .دیکن ذکر را اضطراب تفکر) ذهنی ( عالئم مورد از کج. ی 99خرداد  

  تکراری افکار کنترل،

خوابی و ، بیاشتهایی، تهوعتپش قلب، تنگی نفس، بی      مورد را نام ببرید. واز عالیم بدنی اضطراب د .الف 1401شهریور

  قراریبی

 "ب"با یکی از موارد ستون  "الف"جدول زیر در رابطه با عالئم اضطراب است. هریک از موارد ستون  99شهریور  

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

  "ب" "الف"

 . عالئم بدنی 1 الف. بی تابی 

 . عالئم تفکر 2 ب. بی اشتهایی

 . عالئم روانی 3 ج. حواس پرتی 

 . عالئم تفکر2ج.           . عالئم بدنی                   1. عالئم روانی                            ب. 3الف. 

« ب»با یکی از موارد ستون « الف»جدول زیر در رابطه با عالئم اضطراب است. هریک از موارد ستون  1400خرداد 

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

  "ب" "الف"

 . دلواپسی  1 الف. عالئم بدنی  

 . بی قراری  2 ب. عالئم روانی 

 . ترس از دست دادن کنترل  3 ج. عالئم تفکر  

 . ترس از دست دادن کنترل  3ج.               . دلواپسی  1ب.                 . بی قراری  2الف. 

 97دی  

 99خرداد  

 99دی  

 )خ(99دی  

 انی و اضطراب توصیه می شود. آنها را نام ببرید. رعایت سه اصل برای مقابله با فشارهای رو

 . جایگزین کردن خواسته ها 3. برون ریزی              2. بازداری          1

    برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب دو مثال از اصل برون ریزی را بنویسید.  .ب 1401شهریور

  های خودبازگو کردن اضطراب و حرف زدن درباره نگرانی

 در هر یک از موارد زیر کدام روش برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب به کار گرفته شده است؟  99شهریور  

الف. با نگرانی ها و اضطراب هایمان گفت و گو کنیم و به آنها بگوییم : نه ! من اصالً این گونه فکر نمی کنم، 

  برون ریزیاصل .....................(              نمی توانی مرا اذیت کنی، مزاحمم نشو.    )

ب. هر روز فقط یک ساعت خاص را به فکر کردن درباره نگرانی ها و اضطراب آورنده های زندگی مان 

  بازداریاختصاص دهیم. )اصل ............(          

 استفاده شده است؟  برای مقابله با اضطراب  بازداریکدام گزینه از اصل  درج.  1400شهریور 

 اجتماعی    –حضور در محافل دینی  .1

    .جعبه خیالی نگرانی که در محکمی دارد ها در گذاشتن نگرانی .2 



 استان آذربایجان شرقی   بسمه تعالی                                                   گروه سالمت و بهداشت

 ها    ها و اضطراب گفت وگو با نگرانی .4                         زپند آموهای  خواندن داستان .3

 افسردگی

ی است که برای مدت کوتاهی تداوم می یابد و همراه با تنهایی و غمگینی و. افسردگی احساس ناخوشایند 99خرداد  

 نادرستاست.     

ی نامیده م ..................احساس ناخوشایند مداوم و طوالنی مدت که همراه با تنهایی و غمگینی است  .ه 1400خرداد 

 افسردگی شود. 

 97دی  

 )خ(99  خرداد

 )خ( 98خرداد  

 ایندی است که برای مدت زمان طوالنی تداوم می یابد و همراه با تنهایی و غمگینی است.     ه. احساس ناخوش

  افسردگی

مورد را  واز بیماری ها و اختالالت جسمی که احتمال ابتالی نوجوانان به افسردگی را بیشتر می کند د .ب 1400خرداد 

 بنویسید.

 رد شده به سر، کم خونی و برخی از سرطان هامشکالت پزشکی خاص نظیر سکته مغزی، صرع، آسیب وا

 . افسردگی در دوره نوجوانی را نام ببرید عوامل زمینه ساز یک مورد از .الف 1400شهریور 

  - یمشکالت تغذیه ا برخی از –ها و اختالالت جسمی بیماری  –کانون خانواده  در انگیز وقوع حوادث غم

 سابقه ابتال به افسردگی در خانواده

 کمبود ویتامین های ................................... ممکن است نوجوانان را در معرض افسردگی قرار دهد.  1400 دی

B  (  121)صفحه   

های ........................  اشاره توان به کمبود ویتامیناز عوامل زمینه ساز افسردگی در دوره نوجوانی میح.  1401شهریورماه 

 B      کرد.

ن های ویتامیج. کمبود کدام گروه از ویتامین ها ممکن است نوجوانان را در معرض افسردگی قرار دهد؟    99دی  
B  

  

 چرا باید برای بازگشت افراد افسرده به حالت عادی هر چه سریع تر اقدام کرد؟  )خ(98شهریور  

فرد  د، افسردگی شدت یافته و ممکن استزیرا اگر در تشخیص و درمان افسردگی خفیف به موقع اقدام نشو

گرفتار عواقب جسمی و روانی ناشی از آن مانند روی آوردن به رفتارهای پر خطر ، افزایش خشونت و ..... 

 شود.

 مورد از عالیم هشداردهنده افسردگی را بنویسید.  ود 1401خردادماه 

 غمگینی مداوم . 1

 که زمانی برای فرد لذت بخش بوده اند.نارضایتی و بی عالقگی به فعالیت هایی . 2

 خستگی مفرط و فقدان انرژی . 3

 غیر راریق بی شکایت، و زدن نق فریاد، و داد) پروا بی رفتار و پذیری تحریک و خشونت خشم، . افزایش4

 توجیه و گریه زاری و ...(  لقاب

 اختالل خواب. 5

 تغییر وزن یا تغییر اشتها . 6

 ی در تصمیم گیری عدم تمرکز یا ناتوان. 7

 احساس بی ارزش بودن، ناامیدی، ضعف عزت نفس، خشم یا احساس گناه . 8

 بروز افکار و اظهارات ناامید کننده درباره مرگ . 9

نده کدام گزینه اند، عالیم هشدارده نارضایتی و بیعالقگی به فعالیتهایی که زمانی برای فرد لذت بخش بوده 1400دی 

    است؟  

   افسردگی - 4تاب آوری                      - 3اضطراب              -2                   خشم    -1
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 خشم

 ریتحق و تمسخر مورد همچون یمواقعج. خشم در نوجوانان بیشتر در چه مواقعی بروز می کند؟ )دو مورد(     99خرداد  

  دو مورد کافی است( ) و .............. عالقه مورد کار از شدن منع گرفتن، قرار

 ب. خشم اغلب با جلوه هایی از پرخاشگری همراه است دو مورد از این جلوه ها را نام ببرید.   )خ( 98خرداد  

 تحقیر –توهین  –تنفر  –غضب  –کینه ورزی  –خشونت  –عصبانیت 

 .است منفی خشم( روانی - اجتماعی) آثار از انزوا و درماندگی د. 1400خرداد 

 98  خرداد

 1400شهریور 

 هر یک از تعاریف و ویژگی های زیر مربوط به کدام یک از کلمات داخل پرانتز می باشد؟ 

 استرس( -تاب آوری-خشم-اضطراب-)خودآگاهی

 ج. از آثار مثبت آن اینکه می تواند باعث احقاق حق در روابط بین فردی، گروهی و اجتماعی شود.        

  خشم

 )خ(98شهریور  

 99دی  

 آثار مثبت خشم چیست؟ 

از آثار مثبت خشم اینکه می تواند باعث احقاق حق در روابط بین فردی، گروهی و اجتماعی شود البته  

 مشروط به اینکه آن را کنترل کنیم.

     .اضطراب( است - احقاق حق در روابط بین فردییکی ازآثار مثبت خشم ) (ب 1400دی 

 و منفی خشم یک مثال بنویسید. برای هر یک از آثار مثبت  97دی  

 البته شود یاجتماع و یگروه ،یفرد نیب روابط در احقاق حق باعث تواند یم نکهیا خشم مثبت آثار از

 .میکن کنترل را آن نکهیا به مشروط

 یها یناراحت ،یقلب یها سکته درد، سر همچون(یجسم یها یناراحت و مشکالت به بروز یمنف خشم اما

 و …)و مخدر مواد مصرف به آوردن یرو ،یافسردگ اضطراب، ،یروان فشار همچون(ینروا ،…)و یگوارش

 گردد. یم منجر … )و ییتنها و انزوا ،یهمچون درماندگ(یاجتماع

 تنهایی  –انزوا  –درماندگی ب. یک مثال از آثار اجتماعی خشم منفی را بنویسید.                          98شهریور  

 )خ(99  خرداد

 1401رداد خ

 برای هر یک از آثار منفی خشم یک مثال بنویسید. 

     یگوارش یها یناراحت ،یقلب یها سکته درد، سرالف. ناراحتی های جسمی      

 مخدر مواد مصرف به آوردن یرو ،یافسردگ اضطراب، ،یروان فشارب. ناراحتی های روانی          

 .دیسیبنو مثال کی یمنف خشم در ریز موارد از کیهر برای 99خرداد  

 مخدر مواد مصرف به آوردن روی ،یافسردگ اضطراب، ،یروان فشارالف. مشکالت روانی :         

 ییتنها و انزوا ،یدرماندگب. مشکالت اجتماعی :       

 99خرداد  

 )خ(1401خرداد 

 .دیسیبنو را خشم زمان در آرام سازی روشهای خود از مورد دو

 .   دیبکش دراز ای دینیبنش مثال د،یده رییتغ را خود یبدن تیوضع. 1   

 یمنف افکار. 4.            دیبنوش خنک آب قدری. 3کنید.       مکث قدری و دیبکش آرام و قیعم نفس چند. 2

    . دیکن رونیب از ذهنتان را

 و کرده خارج انقباض لتحا از را خود عضالت. 6.                 دیکن ترک را امکان صورت را در تیموقع .5

 . دیکن شل را خود بدن دیکن یسع

 نوجوانی مت روان در دورهالهای خودمراقبتی برای حفظ س توصیه

.  روزانه از اولویت برخوردار است کارهایکدام یک از  موجب می شود بدانید  ..................داشتن د.  1400شهریور 

    مدیریت زمان )و یا برنامه ریزی(

 98خرداد  

 1400شهریور 

 1401شهریور

منظور از داشتن سبک زندگی سالم که یکی از توصیه های خود مراقبتی برای حفظ سالمت روان در دوره 

 نوجوانی است، انجام چه کارهایی است؟ سه مورد کافی است. 

 (د.نام ببری های خود مراقبتی برای حفظ سالمت روان دو نمونه از سبک زندگی سالم رااز توصیه .ج)
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غذای سالم بخورید. برای استراحت و تمدد اعصاب وقت بگذارید. روش های تمدد اعصاب را که برایتان 

مفید است بیابید. دعا، یوگا، تکنیک های آرام سازی و تمرین تمرکز را به کار ببرید. سعی کنید از زندگی 

 تان لذت ببرید. 

نجام کارهایی که نیاز به تمرکز دارند، باید یک زمان متوالی و بی وقفه در برای حفظ سالمت روان، در اه.  1400خرداد 

 نادرست.  نظر گرفت

 98خرداد  

 )خ( 98خرداد  

 ( استرس می شود. کاهش –د. محدود کردن فعالیت ها باعث )افزایش 

 بنویسید.سه مورد از توصیه های خودمراقبتی برای حفظ سالمت روان در دوره نوجوانی را  1400خرداد 

اولویت های خود را مشخص کنید. تمرین مواجهه با موقعیت های استرس زا انجام دهید. خواسته های 

خود را بررسی کنید. سبک زندگی سالمی داشته باشید. تغییرات را به عنوان جزئی از زندگی تان بپذیرید. 

زانه داشته نید. دفتر یادداشت روبگویید. ورزش ک« نه»زمان استراحت و تفریح داشته باشید. یاد بگیرید 

 باشید. کودک شوید. شوخ طبع باشید. به زندگی معنوی خود غنا ببخشید.

 

 

 

 

*** 

 (نمره 5.5فصل پنجم : پیشگیری از رفتارهای پرخطر )بارم نوبت خرداد  

 (   نمره 2بارم نوبت دوم )درس یازدهم : مصرف دخانیات و الکل 

 سواالت نهایی خارج از کشور می باشد.در سال طرح سوال :  "خ"مفهوم 

 متن سوال سال طرح سوال 

 مصرف دخانیات و الکل

          .الکل( است - دخانیاتبزرگترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم ) 1400دی 

  دخانیاتو. بزرگ ترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم می باشد.     97دی  

 98دی  

 1400خرداد 

 ()خ1401خرداد

د. مواد بدون دود نظیر تنباکوی جویدنی، مکیدنی و یا استنشاقی ماده دخانی محسوب نمی شوند.      

 نادرست

 نادرستد. دخانیات فقط منحصر به سیگار است.       )خ( 98خرداد  

 منظور از دخانیات چیست؟   1400شهریور 

ه خام ده ای که تمام یا بخشی از ماددخانیات فقط منحصر به سیگار نیست، بلکه هر ماده و یا فراور

 تشکیل دهنده   آن، گیاه توتون و یا تنباکو یا مشتقات آن باشد جزو دخانیات محسوب میشود.

 1401خرداد 

 )خ(1401خرداد 

 ن و تنباکو توتو  از چه گیاهانی برای تولید دخانیات استفاده می کنند؟ یک مورد نام ببرید. .الف

 سیگار

 سیگارپرمصرف ترین انواع مواد دخانی در سراسر جهان چیست؟   ف. ال )خ(1400دی 

 سیگار ب. پرمصرف ترین ماده دخانی در سراسر جهان................... است.     98خرداد  

 97دی  

 

 د. کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار اعتیادآور است؟ 

       . نیکوتین4. آمونیاک                  3یک                       . آرسن2. سیانیدریک اسید                     1   
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 99شهریور  

 1400شهریور 

د. کدام ماده اعتیادآور دخانیات، در تشدید سینوزیت و التهاب نواحی گوش و حلق و بینی سهم 

 بسزایی دارد؟ 

 . سیانیدریک اسید 4رهای هیدروژن           . کربو3              . نیکوتین2 . آمونیاک                   1  

 کدام ماده اعتیاد آور دخانیات، در فلج شدن حرکات مژک های داخل مخاط بینی نقش دارد؟  .د 1400خرداد 

 آمونیاک .4               سیانیدریک اسید .3           نیکوتین .2                   کربورهای هیدروژن .1

          تیادآور دخانیات کدام است؟  ماده اع 1400دی 

 سیانیدریک اسید   - 4آمونیاک                  -3قطران                -2نیکوتین                   -1

 ز. کدام گزینه از اثرات نیکوتین مواد دخانی است؟ )خ(1400دی 

 . سرطان لب                    2                                                                       . افزایش قند خون1

 . آسیب جبران ناپذیر به چشم 4. پوسته ضخیم قهوه ای رنگ در ریه ها                                        3

 در مورد مواد سمی موجود در سیگار به سواالت زیر پاسخ دهید.  )خ(98خرداد  

قباض عروق داخل بینی و فلج شدن حرکات مژک های داخل مخاط بینی الف. کدام ماده سبب ان

 نیکوتین می شود؟        

  .ون می شودقند خ (کاهش – افزایش)نیکوتین موجود در سیگار باعث افزایش بروز سکته قلبی و و.  1400خرداد 

 نیکوتین   ارد؟ کدام ماده سمی موجود در مواد دخانی، در افزایش قند خون نقش د. ب 1401خرداد 

و. تجمع ذرات ریز موجود در سیگار در ریه ها، پوسته ضخیم قهوه ای رنگی را تشکیل می دهد که  99شهریور  

  قطران................... نامیده می شود.  

 98شهریور  

 99خرداد  

 یا هقهو میضخ پوسته و شوند یجمع م ها هیر در گاریس در موجود زیر ذراتقطران چیست؟    

 است. زا سرطان عوامل یحاو و شود یم دهینام که قطران دهد یم لیتشک را یرنگ

 (    130آرسنیک )صفحه     ماده .................. موجود در مواد دخانی باعث بروز سرطان لب می شود.                      1400دی 

 98خرداد  

 

 بروز سرطان لب می شود؟  ج. کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار باعث

 . نیکوتین        4. آمونیاک                   3                        . آرسنیک2. سیانیدریک اسید                     1   

 )خ(98خرداد  

 99شهریور  

 1400خرداد 

 )خ(99خرداد  

  آرسنیکب. کدام ماده در بروز سرطان لب نقش دارد؟         

 شود؟ )دوهای بدن جایگزین میآرسنیک موجود در سیگار پس از دو هفته در کدام اندام .الف 1401ورشهری

  پوست، مو و استخوان   مورد( 

 98شهریور  

 

ج. کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها به ویژه ریه نقش 

 دارد؟ 

 . نیکوتین 4                       . آمونیاک3  . آرسنیک                 2     . سیانیدریک اسید             1  

  آمونیاکج. کدام ماده از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها به ویژه ریه ها است؟       98خرداد  

 ؟ نداردت ب. کدام یک از مواد سمی موجود در مواد دخانی در ایجاد سرطان دخال )خ(1401خرداد

 . آمونیاک 4. آرسنیک                    3. قطران                  2. کربورهای هیدروژن                   1

 )خ(98خرداد  

 98خرداد  

انیدریک سیج. کدام ماده به هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و تنفس را مختل می کند؟       

 اسید )جوهر بادام تلخ(

 98خرداد  

 98دی  

  قطرانالف. کدام ماده سبب تشکیل پوسته ضخیم قهوه ای رنگ در ریه ها می گردد؟        

با توجه به کلمات داده شده برای هر عبارت یک کلمه را انتخاب کنبد و در پاسخ نامه خود بنویسید.  98دی  

 )مواردی اضافه هستند(
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 سیانیدریک اسید )جوهر بادام تلخ( –رتوزا( مواد رادیواکتیو )پ -قطران  –آرسنیک  –آمونیاک 

ب. این ماده کشنده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و وارد ریه ها و سپس خون می شود.     

 سیانیدریک اسید )جوهر بادام تلخ(

 آمونیاک ج. از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها به ویژه ریه است.              

 خ()98شهریور 

 

 

 هر یک از توضیحات زیر مربوط به کدام ماده سمی موجود در مواد دخانی است؟ 

  نیکآرس الف. نوعی گاز سیگار است که در بروز سرطان لب نیز نقش دارد.                                       

ران قط      ب. پوسته ضخیم قهوه ای رنگی را تشکیل می دهد و حاوی عوامل سرطان زا است.       

 )تار( 

 ج. ماده اعتیاد آور دخانیات است و باعث افزایش قند خون می شود.                                    

 نیکوتین

 هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام ماده موجود در دود سیگار است؟  99خرداد  

ت مژک های داخل مخاط بینی الف. این ماده سبب انقباض عروق داخل بینی و فلج شدن حرکا

  نیکوتینمی شود؟      

  رسنیکآب. نوعی گاز سیگار است که از طریق ریه، کبد، کلیه ها و طحال جذب بدن می شود.        

 موارد از کیهر .است یدخان مواد در موجود یسم مواد نیمضرتر از یبرخ با رابطه در ریز جدول 99خرداد  

 مناسب عبارت به مربوط شماره دارد. یمنطق ارتباط چپ سمت های عبارت از یکیبا  راست سمت

 د. یسیبنو پاسخ برگه در را

 .دارد نقش لب سرطان بروز در که است گاریس در گاز ینوع .2ک                        یالف. آرسن

 هیر ژهیو به ها بافت بیتخر و کیتحر جادیا در مهم ملعوا .  از4ب. آمونیاک                          

 است.

 است. سرطان جادیا یاصل عوامل از تشعشعات نی. ا3ج. مواد رادیواکتیو )پرتوزا(    

 است.      گاریس در موجود ادآوریاعت ماده . همان1د. نیکوتین                             

 عبارت ها  موارد

 .است گاریس در موجود ادآوریاعت ماده . همان1 الف. آرسنیک 

 دارد نقش لب سرطان بروز در که است گاریس در گاز ی. نوع2 ب. آمونیاک 

ج. مواد رادیواکتیو 

 )پرتوزا(

 .است سرطان جادیا یاصل عوامل از تشعشعات نیا. 3

 .است هیر ژهیو به بافتها بیتخر و کیتحر جادیا در مهم عوامل . از4 د. نیکوتین 

 های زیر پاسخ دهید.در مورد مصرف دخانیات به پرسش  99دی  

 نیکوتین  الف. کدام ماده سمی موجود در سیگار باعث افزایش قند خون می شود؟   

  آرسنیکب. نام گازی در سیگار که در بروز سرطان لب نقش دارد را بنویسید.    

ه دلیل بج. چرا تنباکوهای میوه ای می توانند باعث سرطان و انواع بیماری های خطرناک شوند؟    

  فزودنی شیمیایی و مواد مضر به آنهاا

موجود در مواد دخانی است؟ نام هر  مواد سمیهر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام یک از  1400خرداد 

 ماده را در پاسخ نامه بنویسید. 

نوعی گاز در سیگار است که از طریق ریه، کبد، کلیه ها و طحال جذب بدن شده و پس از دو  .الف

  آرسنیک     پوست، مو و استخوان جایگزین می شود. هفته در 

این ماده کشنده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و وارد ریه ها و سپس خون می شود و  .ب

 سیانیدریک اسید تنفس را مختل می کند. 

از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها به ویژه ریه در جریان استعمال دخانیات  .ج

 آمونیاک   است.
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 .در مورد مواد سمی موجود در دخانیات به پرسش های زیر پاسخ دهید 1400شهریور 

  قطرانمی گردد؟    ها ای رنگ در ریه ضخیم قهوه پوستهالف( کدام ماده سبب تشکیل 

ک اسید سیانیدریب( کدام ماده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و تنفس را مختل میکند؟  

 تلخ()جوهر بادام 

نه هزی مصرف سیگار عالوه بر آثار زیان بار در بدن چه اثرات سوء دیگری دارد؟ )یک مورد(  .ب 1400خرداد 

 های اقتصادی یا هر مورد درست دیگر 

 قلیان

 درست . کند کننده، ایجاد وابستگی می مصرف متناوب قلیان نیز در فرد مصرفه.  1400شهریور 

 درست  شتر است.یب ای گاریس نخ 200 تا 100ضرر دلمعا انیضرر قلو.  99خرداد  

 نادرستو. قلیان پرمصرف ترین انواع مواد دخانی در سراسر جهان است.    99شهریور  

 98خرداد  

 98دی  

 

 1400خرداد 

 1400دی 

 

 

 ب. استفاده از قلیان با تنباکوهای میوه ای اثرات زیان بارتری دارد. 

وجود در تنباکوهای میوه ای چه عوارضی برای شخص مصرف کننده الف. افزودنی های شیمیایی م

 دارند؟  

 علت مضر بودن مصرف تنباکوهای میوه ای در قلیان چیست؟ 

 ای بیشتر است؟    الف( چرا خطر مصرف تنباکوهای میو ه

 سرطان، انواع باعث توانند یم آنها به مضر مواد و ییایمیش یافزودن لیدل به یا وهیم یتنباکوها

 شوند. تیحساس آسم و ،یآلرژ کشنده، و خطرناک یها یماریب

و. در اثر استفاده ................. از قلیان بیماری های منتقله از طریق دهان و دستان فرد آلوده، سالمت  99خرداد  

 مشترکافراد دیگر را تهدید می کند.    

 یها یماریب سرطان، انواعی را بنویسید.   ب. دو مورد از مضرات مصرف تنباکوهای میوه ا )خ(1400دی 

 تیحساس آسم و ،یآلرژ کشنده، و خطرناک

 ای بیشتر باعث سرطان و انواع بیماری های خطرناک و کشنده می شوند؟ چرا تنباکوهای میوه .ج 1401خرداد 

 به دلیل افزودنی شیمیایی و مواد مضر به آنها 

لیل افزودنی شیمیایی و مواد مضر به آنها می توانند باعث سرطان و ه. تنباکوهای میوه ای به د )خ(99خرداد  

 درستحساسیت شوند.     

 97دی  

 )خ(99دی  

 

 به چه دلیل علمی کشیدن قلیان با استفاده از شیلنگ مشترک، اثرات زیانبارتری دارد؟  

 به چه دلیل علمی کشیدن و استفاده مشترک از قلیان اثرات زیانباری دارد؟

ر استفاده مشترک از قلیان بیماری های منتقله از طریق دهان و دستان فرد آلوده، سالمت افراد در اث

 دیگر را تهدید می کند. 

 )خ(98خرداد  

 99شهریور  

 1400خرداد 

 )خ(1400دی 

 دو مورد از آلودگی های قابل انتقال در اثر استفاده مشترک از قلیان را نام ببرید.  

 –ویروس تب خال  –سل  –عفونت هایی از قبیل بیماری های دهانی  انتقال –اگزمای دست 

 هلیکوباکتری )عامل زخم معده(

 دخانیات مصرف سهمقابله با وسو

 99شهریور  

 1400خرداد 

 98شهریور  

.....مورد از باورهای غلط در مورد مصرف سیگار که موجب سوق دادن جوانان به سوی مصرف 

 د.دخانیات می شود را بنویسی

سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا 

 می شود. 

 اور غلط به جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتنب
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 و بزرگ شدن دنیاحساس کاذب مستقل شدن و به بلوغ رس 

 همساالن انیشدن و محبوب شدن در م یباور غلط اجتماع 

          نادرست   باعث باعث رفع دلشوره و اضطراب و هضم غذا می شود. مصرف سیگار 1400دی 

 97دی  

 )خ(98شهریور 

 )خ(99خرداد  

 99دی  

 1400خرداد 

 1401شهریور

 دو مورد از عواملی که نوجوانان و جوانان را به سوی مصرف مواد دخانی سوق می دهد را بنویسید. 

احساس کاذب مستقل شدن و به بلوغ  .2رار گرفتن  جذاب شدن و مورد توجه ق باور غلط به .1

. 4اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همساالن       باور غلط  .3رسیدن و بزرگ شدن     

الگوبرداری غلط و منفی از مصرف  .5الگوبرداری غلط و منفی از هنرپیشه ها و افراد دیگر      

. باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه 6  دخانیات توسط والدین یا دوستان صمیمی       

سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا 

. ساده انگاری و برداشت نادرست در مورد مصرف قلیان به عنوان ماده دخانی کم 7می شود.      

ناپسند نبودن  .9قیمت پایین انواع مواد دخانی          . در دسترس بودن و یا8خطر تر از سیگار      

 مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان عمومی

 ی، چه تاثیری بر نوجوانان و جوانان دارد؟   دخان مواد انواع نییپا متیق ای و بودن دسترس درد.  )خ(1400دی 

 نوجوانان و جوانان را به سوی مصرف مواد دخانی سوق می دهد

 د دست دوم و سوم مواد دخانی و عوارض آندو

 )خ(98خرداد  

 98خرداد  

 99خرداد  

 1401شهریور

 الف. دود دست دوم مواد دخانی     

گاهی افراد خودشان مصرف کننده دخانیات نبوده ولی در معرض تنفس دود دخانیات قرار می 

 .گیرند که به آن دود دست دوم گفته می شود

 )خ(98شهریور 

 )خ(99دی  

 1401خردادماه 

 97دی  

 99خرداد  

 1400دی 

 دود دست سوم مواد دخانی را تعریف کنید. 

 سوم دست دود رد،یگ یبر م در را منزل لوازم و شود یم پراکنده طیمح در که یگاریس یبو

. )دود دست سوم در واقع دود نیست، بلکه بوی سیگار است که در محیط پراکنده شود یم دهینام

 می شود.(

 )خ(99خرداد  

 1400شهریور 

ج. گاهی افراد خودشان مصرف کننده دخانیات نیستند ولی در معرض تنفس دود دخانیات قرار می 

 سوم( گفته می شود.   – دومگیرند که به آن دود دست )

 99شهریور  

 1400خرداد 

 – دست )دومو. بوی سیگاری که در محیط پراکنده می شود و لوازم منزل را در بر می گیرد دود 

 ( نامیده می شود. سوم

 لباس، طریق از دخانیات انواع سوخت از ناشی سمومب. دود دست سوم چه ضررهایی دارد؟   )خ(1401خرداد

 آن اثر هک است شده ثابت و شود می منتقل دیگران به سیگاری فرد اطراف وسایل و مو و پوست

 است. تأثیرگذار و پایدار ها ماه تا حتی

 الکل

   ذارد. گالکل ماده شیمیایی است که بر عملکرد ........................ و روانی افراد تأثیر منفی می .ه 1401ادماه خرد

 جسمی

دخانی( است و مصرف آن یکی از مشکالت امروزی جوامع  -مخدر ) اعتیادآور(د. الکل یک ماده ) )خ(98خرداد  

 بشری است.  

 بلند مدت مصرف مشروبات الکلی را بنویسید. بارزترین آثار فوری و  97دی  

    بارزترین آثار فوری : اختالل در سیستم اعصاب مرکزی      آثار طوالنی مدت : بیماری سیروز کبدی        

   اختالل در سیستم اعصاب مرکزیآثار فوری مصرف الکل چیست؟            98شهریور  

 اختالل در سیستم اعصاب مرکزی    رف الکل چیست؟بارزترین آثار فوری مص .د 1401خرداد 
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ل ( مصرف الکفوری –ج. عدم تعادل در حرکت و اختالل در تکلم، از بارزترین آثار )بلندمدت  )خ(1401خرداد 

 است. 

 )خ(98خرداد  

 )خ(99خرداد  

 الکل تاثیر خود را بر عملکرد سیستم اعصاب مرکزی چگونه نشان می دهد؟

 کاهش ضربان قلب و فشار خون –کاهش تعداد تنفس  –اختالل در تکلم  –رکت عدم تعادل در ح 

           .بر سیستم عصبی مرکزی را بنویسیدج( دو مورد از تأثیرات الکل  1400دی 

ج( عدم تعادل در حرکات، اختالل در تکلم، کاهش تعداد تنفس، کاهش ضربان قلب، کاهش فشار 

 (  137صفحه ( )25/0خون )دو مورد ،هر مورد 

 98خرداد  

 98دی  

 99خرداد  

 99دی  

 1400شهریور 

 الف. دو مورد از اثرات الکل بر عملکردهای سیستم اعصاب مرکزی را بنویسید. 

عدم  صورت به را خود آثار و داده قرار ریتأث را تحت یمرکز اعصاب ستمیس یعملکردها الکل

 نشان خون فشار و قلب ضربان کاهش فس وتن تعداد کاهش تکلم، در اختالل حرکت، در تعادل

 یتوجه قابل شکل به یاتیح ی، کارکردهایمرکز اعصاب ستمیس در اختالل شیافزا با .دهد یم

 و  )کما (یاریهوش کاهش شخص دچار است ممکن د،یشد موارد در رند.یگ یم ر قراریتأث تحت

 شود. مرگ یحت

 درست وزن مغز می شود. نوشیدن الکل موجب کاهش اندازه وو.   1400خرداد 

  باعث کاهش اندازه و وزن مغزج. اثر مصرف مشروبات الکلی بر اندازه و وزن مغز چیست؟    )خ(1401خرداد

یروز سه. یکی از شایع ترین آثار بلند مدت مصرف مشروبات الکلی، بیماری ................... است.     )خ(99خرداد  

  کبدی

  رطانبیماری سیروز کبدی و س   بلندمدت مصرف مشروبات الکلی دو نمونه را بنویسید. از آثار  .ج 1401شهریور

 98خرداد  

 1400شهریور 

روس ویب. مصرف بلندمدت مشروبات الکلی اثری مشابه با کدام ویروس بر روی کبد دارد؟      

  هپاتیت

 98شهریور  

 )خ(98شهریور 

 99خرداد  

 99شهریور  

 1400خرداد 

 1400خرداد 

 )خ(1400دی 

 

 

 در اثر مصرف مداوم الکل کبد کارکرد را از دست می دهد. علت چیست؟ 

 در اثر مصرف مداوم الکل کبد کارکرد را از دست می دهد. علت چیست؟ 

 د. یسیبنو را کبدی روزیس جادیا و چرب کبد تیوضع دیتشد بر الکل اثرات

 شود؟  ج. چگونه مصرف مداوم الکل باعث ایجاد کبد چرب می 

 باعث از بین رفتن کارکرد کبد میشود؟  الکلچگونه مصرف مداوم 

 باعث ایجاد بیماری کبد چرب و سیروز کبدی می شود؟  الکلچگونه مصرف مداوم 

 ه. بیماری کبد چرب چگونه ایجاد می شود؟    

مکان  ربه دلیل مصرف مداوم الکل و نبود زمان کافی چربی ذخیره شده در کبد نمی تواند به دیگ

های ذخیره سازی بدن منتقل شود و سلول های پر از چربی کبد سبب می شوند که کبد کارکرد 

 خود را از دست بدهد.
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 (نمره 2.5بارم نوبت دوم )درس دوازدهم : اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن 

 در سال طرح سوال : سواالت نهایی خارج از کشور می باشد. "خ"مفهوم 

 متن سوال ح سوال سال طر

 اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن سال طرح سوال

  

 اعتیاد سال طرح سوال

 ب. به چه کسی معتاد می گویند؟  97دی  

 .باشد شده وابسته آن به دارو ای مواد مخدر مداوم و مکرر مصرف اثر بر که است یکس معتاد فرد

 ت مصرفالالوابستگی به مواد و اخت سال طرح سوال

 سالمت بر ینامطلوب تبعات که است یمواد مصرف در اجباروابستگی به مواد را تعریف کنید.    98دی  

 کند. یم مختل را او روزمره یزندگ و روابط و دارد کننده مصرف فرد یروان و یجسم

  جسمانی و روانی     د.های وابستگی به مواد مخدر را بنویسیانواع جنبه .الف 1401شهریور

 98داد  خر

 

 الف. منظور از وابستگی جسمانی به این مواد چیست؟ 

 یابیدست یبرا فرد و دهد یم نشان تحمل مواد مخدر به نسبت فرد بدن آن، در که است یتیوضع

 مرتبه از شتریب شود یم مجبور داشته، انتظار مواد مصرف از که یدلخواه و مطلوب آثار همان به

 کند. مصرف مواد یقبل یها

ه. فردی که دچار وابستگی روانی شده باشد، با قطع مصرف مواد برای مدت کوتاهی با نشانه های  )خ(99دی  

 نادرست جسمانی ترک مواد مخدر مواجه می شود.

ه. میل شدید و مفرط درونی و خارج از اختیار به ادامه مصرف مواد، ................... نام دارد.   99دی  

  وابستگی روانی

 ( گاهی وسوسه ای شدید برای مصرف مواد تلقی می شود. روانی –د. وابستگی )جسمانی  )خ(99  خرداد

 ادامه به اریاخت از خارج و یدرون مفرط و دیشد لیمالف. وابستگی روانی را تعریف کنید.           )خ(98شهریور 

 است. مواد مصرف

  منظور از وابستگی روانی به مصرف مواد چیست؟ 99خرداد  

 است.  مواد مصرف هادام به اریاخت از خارج و یدرون مفرط و دیشد لیم ،یروان یوابستگ

 ب. از نشانه های وابستگی به مواد مخدر دو مورد را بنویسید.    98خرداد  

 مواد مصرف به دادن . ادامه2مخدر         مواد مصرف لیدل به کار و لیتحص در عملکرد . اختالل1

 آن از یناش مشکالت امتم وجود با مخدر

 توقف یبرا ناموفق تالش .4مخدر                            مواد مصرف و هیته یبرا ادیز زمان . صرف3

 مخدر مواد مصرف

 مکرر یها ازهیخم پا، و دست دیشد یدردها مانند(ت یمحروم سندرم یها نشانه شدن داریپد . 5

 )اسهال و ها چشم و ینیب زشیر لرز، آب و

 )خ(98ریور شه

 1401خرداد 

 99شهریور  

 (مواد مخدر را نام ببرید.    محرومیتب. دو مورد از نشانه های سندرم ترک )

. 4. آب ریزش بینی و چشم ها     3. خمیازه های مکرر و لرز     2. دردهای شدید دست و پا   1  

 اسهال

)خ( 99دی  

 )خ(1401خرداد 

 1401خرداد 

حالت خفیف تر از وابستگی به یک ماده است و منظور این است که     ب. اختالالت مصرف مواد

اگرچه فرد نسبت به مواد اعتیاد ندارد ولی آن را علی رغم مشکالتی که برایش ایجاد می کند، 

 مصرف می کند.

 پیشگیری از اختالالت مصرف دارای اهمیت زیادی است. دو دلیل برای آن بنویسید. 98دی  



 استان آذربایجان شرقی   بسمه تعالی                                                   گروه سالمت و بهداشت

 یم یباق فرد روان و جسم بر را مواد و مخرب مضر جینتا و آثار هرحال به مصرف تالالت. اخ1 99خرداد  

 .گذارد

 یبه رانندگ مبادرت مثال یبرا گردد، همراه حوادث خطرات و با تواند یم مواد مصرف . اختالالت2

                     .شود یم یرانندگ باعث حوادث مواد مصرف اختالالت دنبال به

 کشاند یم یوابستگ به سمت را فرد معموالً  مواد مصرف اختالالت مه. ادا3 

 مواد اعتیادآور 

ه. بر اساس نوع تاثیر مواد اعتیادآور بر روی عملکرد دستگاه .............. و بدن فرد مصرف کننده، آنها  )خ(99دی  

 عصبی را در سه گروه قرار می دهند. 

 را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال ذکر کنید.  سه گروه مواد اعتیادآور 98شهریور  

 زاها توهم و مخدرها ها، محرک

 ن و ترامادول یتالیو ر یها، اکستاز نیآمفتام کراک، ن،یکافئ ن،یکوکائ ها :  محرک

 (L.S.D) ید.اس.ال گراس، ش،یحش اه شاهدانه،یگ یها توهم زا : فراورده

 یو بعض متادون ن، ترامادول،یهروئ یمصنوع یامخدره از و اکیتر رهیش و اکیترمخدرها : 

 نیکدئ یحاو مسکن و آرام بخش قرصهاى

 برای هر یک از مواد اعتیاد آور زیر یک مثال بزنید.  99دی  

   کراک -کافئین  –کوکائین الف. محرک طبیعی  

    شیره تریاک –تریاک ب. مخدر طبیعی   

 (.L.S.Dال. اس. دی. )ج. توهم زای مصنوعی 

ای محرک هب. آمفتامین و ریتالین جزء کدام گروه از مواد اعتیادآور دسته بندی می شوند؟     )خ(1401خرداد

  مصنوعی

 را مورد دو بدهد؟ رخ است ممکن ییها حالت چه فرد ( دریعیطب )محرک نئیکوکا مصرف با 99خرداد  

 د.یسیبنو

 طور به جهینت در و گذارند یم ریتاث بدن های دستگاه ریسا و یعصب ستمیس روی بر ها محرک

 یم جانیه به کاذب طور به را او و کرده شتریب را کننده مصرف یو بدن فکری های تیفعال گذرا

 احساس به را خود جای سرعت به و است کوتاه مدت اریبس یجانیه و خوش حالت نیا اما .آورند

 دهد. یم شتریب مواد برای و جو جست و یافسردگ دیشد

با مصرف کدام گروه از مواد اعتیاد آور، ممکن هست صداهایی شنیده شوند که وجود خارجی  .ج 1401خرداد

 توهم زاها    ؟ ندارند

 توهم زاشود.   فرد دچار اوهام حسی و بصری می ........................و. با مصرف مواد اعتیادآور  )خ(1401خرداد 

 فرد چه حالت هایی ممکن است رخ بدهد؟ با مصرف گراس )توهم زای طبیعی( در 98دی  

 ای و را بشنود ییصداها است ممکن و شود یم بصرى و حسى اوهام دچار فرد مواد نیا مصرف با

 .ندارند یخارج وجود که ندیبب را ییزهایچ

 97دی  

 

 

 

 

 

 در این پرسش عبارت هایی در مورد انواع مواد اعتیادآور آورده شده است. عبارت های مرتبط به

 هم را در دو ستون مشخص کنید. 

 "ستون ب" "ستون الف"

. 2الف. خاصیت منگی و بی دردی                  

 متادون

 . کراک1

. 3ب. توهم زای طبیعی                                   

 حشیش

 . متادون 2

. 1ج. حالت خوش و هیجانی کوتاه مدت        

 کراک

 . حشیش 3
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این پرسش عبارت هایی در مورد انواع مواد اعتیادآور آمده است. عبارت های مرتبط به هم را در  98خرداد  

 مشخص کنید. 

 ستون ب  ستون الف 

 . شنیدن صداهایی که وجود خارجی ندارد.         1 2الف. کوکائین     

   . بیشتر شدن فعالیت های فکری و بدنی به صورت کوتاه مدت2 3ب. متادون          

  . سست کردن فعالیت های فکری و بدنی 3 1 ج. گراس          
در این پرسش عبارت هایی در مورد انواع مواد اعتیاد آور آمده است. عبارت های مرتبط به هم را  )خ(99دی  

 مشخص کنید و در برگه پاسخ بنویسید.                                              

 ب ستون  ستون الف 

 . شنیدن صداهایی که وجود خارجی ندارد.         1 2الف. کوکائین     

. بیشتر شدن فعالیت های فکری و بدنی به صورت کوتاه 2 3ب. متادون          

 مدت  

  . سست کردن فعالیت های فکری و بدنی 3 1 ج. گراس          
 )خ(98خرداد  

 

 

 

 

 

مواد اعتیادآور آورده شده است. عبارت های مرتبط به هم را  در این پرسش عبارت هایی در مورد

 در دو ستون مشخص کنید. 

 دو مورد اضافه است( "ب")در ستون 

 "ستون ب" "ستون الف"

توهم زا . 5)ال.اس.د(                  L.S.Dالف. 

  مصنوعی

 . توهم زای طبیعی 1

محرک  .6ب. ریتالین                                    

 مصنوعی 

 . مخدر مصنوعی2

. مخدر 2ج. متادون                                     

 مصنوعی 

 . محرک طبیعی  3

 . مخدر طبیعی 4 . مخدر طبیعی 4    د. تریاک                                   

 . توهم زای مصنوعی5 

  . محرک مصنوعی 6 
رت هایی در مورد مواد اعتیادآور آورده شده است. عبارت های مرتبط به هم را در این پرسش عبا )خ(98شهریور 

 در دو ستون مشخص کنید. 

 اضافه است( "ب"مورد در ستون  2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ستون ب" "ستون الف"

. مخدر 4الف. کدئین                                      

 مصنوعی

 . محرک طبیعی 1

. توهم زای 5                ب. حشیش                       

 طبیعی

 . محرک مصنوعی2

. محرک 1ج. کراک                                        

 طبیعی

 . مخدر طبیعی  3

. محرک 2 د. ترامادول                                     

 مصنوعی

 . مخدر مصنوعی 4

 . توهم زای طبیعی 5 

 . توهم زای مصنوعی 6 
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در جدول زیر عبارت هایی در مورد مواد اعتیاد آور آورده شده است. عبارت های مرتبط به هم را  )خ(99  خرداد

 در دو ستون مشخص کنید. 

  

  "ب"ستون   "الف"ستون 

الف. مصرف این ماده فعالیت های دستگاه عصبی مصرف کننده را کند 

     . استامینوفن کدئین         2می کند.         

 . شاهدانه 1

ب. مصرف این ماده فعالیت های فکری و بدنی مصرف کننده را بیشتر می 

 . کراک             3کند.                   

 . استامینوفن کدئین 2

. 1. ج. با مصرف این ماده فرد دچار اوهام حسی و بصری می شود. 

 شاهدانه

 . کراک 3

آور است. برای هر یک از موارد الف، ب و ج، یک مثال را ا انواع مواد اعتیادجدول زیر در رابطه ب 1401شهریور

 .انتخاب کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید

 مثال گروه

 ریتالین. 1 . ال. اس. دی                    2         توهم زاها .الف

 . ال. اس. دی2 ترامادول . 3              مخدرها .ب

  ترامادول. 3 ریتالین. 1               هامحرکج. 
با مصرف هروئین )مخدر مصنوعی( در فرد چه حالت های ممکن است رخ بدهد؟ دو مورد را  99خرداد  

 بنویسید. 

 های تیفعال آن مصرف و دهد یم رخ یرکنندگیتخد و دردی یب ،یحس یب ،یمنگ تیخاص

)  .کند یم سست را او یبدن و فکری تیعالف جهینت در و کرده کند را کننده مصرف یعصب دستگاه

 دو مورد کافی است(

 یک مثال بیاورید.       مصنوعیو  طبیعیبرای هر یک از مخدرهای  99شهریور  

                                  طبیعی : تریاک و شیره تریاک

 مصنوعی : هروئین، ترامادول، متادون و بعضی قرص های مسکن حاوی کدئین 

 گرفتاری در دام اعتیاد ال طرح سوالس

 97دی  

 )خ(98خرداد  

 99شهریور  

 1401شهریور

 

 سه مورد از موانع عمده رو آوردن به مصرف مواد مخدر در نوجوانان را بنویسید.  

دو مورد از عوامل بازدارنده و محافظت کننده در روآوردن به مصرف مواد مخدر در نوجوانان را 

 بنویسید. 

ت     یمعنو و مذهب به یبندیپا .4سال     کار و . کسب3علم     لیتحص به اشتغال .2خدا    به نمای. ا1

 سالم حاتیتفر به . پرداختن6    ورزش یجدّ . انجام5

ه. یکی از مهم ترین عوامل موثر در شروع مصرف مواد مخدر، اصرار ................... است.         )خ( 98خرداد  

 ساالندوستان و هم

 االن اصرار دوستان و همس.      ترین عوامل مؤثر در شروع مصرف مواد مخدر را بنویسید یکی از مهم .ج 1401شهریور

 )خ(99  خرداد

 1401خرداد 

 الف. چرا افراد مصرف کننده سعی می کنند دوستان خود را وادار به همراهی نمایند؟        

 کنند.ه یتوج را خود غلط رفتار نکهیا یبرا

 )خ(99  خرداد

 

 ب. چرا فرد سالم به پیشنهاد دوستان و همساالن خود پاسخ مثبت می دهد؟                       

 طرد شود. دوستان جمع از نکهیا ترس از 

 »نه«چگونه بگوییم  سال طرح سوال

ت به در برابر  دعو دو دستورالعمل مهارت های مقاومتی که با تمرین و به کارگیری آنها می توان 99دی  

 "نه". برای 2بگویید.      "نه". با اعتماد به نفس 1مصرف مواد مخدر مقاومت کرد، را بنویسید.  
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. پیام های غیر کالمی خود را با 4. از تکنیک ضبط صوت استفاده کنید.   3گفتنتان دلیل بیاورید.      

هایی که احتمال می دهید در آنجا برای  . از حضور در مکان5پیام های کالمی تان سازگار کنید.   

. با معتادان رفت و 6مصرف سیگار و سایر مواد تحت فشار قرار خواهید گرفت، خودداری کنید.       

. دیگران را 8. در برابر انجام رفتارهای غیر قانونی، از خودتان مقاومت نشان دهید.   7آمد نکنید.      

 ید. به انجام رفتارهای سالم تشویق کن

 97دی  

 98شهریور  

 99خرداد  

 منظور از تکنیک ضبط صوت به عنوان مهارت مقاومت در برابر دعوت به مصرف مواد مخدر چیست؟ 

 که شود متقاعد مخاطبتان تا دیکن تکرار بار نیچند شده ضبط نوار کی مثل را تان یمنف پاسخ

 کند. عوض را شما تواند نظر ینم

ت مصرف الالخودمراقبتی در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر (استعمال دخانیات و اختهای  توصیه سال طرح سوال

 )مواد

 98خرداد  

 )خ(98شهریور 

 )خ(99  خرداد

دو مورد از توصیه های خود مراقبتی در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر )استعمال دخانیات و ...( 

 را بنویسید.

. داشتن 4. مهارت های مقاومتی        3م به ارزش ها و قوانین    . احترا2. احترام به خود      1

. برخورداری 7. مقاوم بودن در شرایط و محیط های ناسالم       6. خودکنترلی    5دوستان سالم       

 . داشتن هدف و برنامه ای برای رسیدن به هدف     8از مهارت های اجتماعی        

. 12. مهارت های مدیریت استرس     11. داشتن الگوی سالم     10ب    . روابط خانوادگی مطلو9  

 . حضور در فعالیت های ورزشی یا کالسی 13مهارت های کنترل خشم      

 )خ(98خرداد  

 

 99خرداد  

یکی از توصیه های خود مراقبتی در زمینه پیشگیری از استعمال دخانیات، مهارت های مقاومتی است 

 ید.آن را توضیح ده

 از رییشگیپ ۀنیزم در یخودمراقبت های هیاز توص یکی عنوان به یمقاومت های مهارت نقش

       .دیده حیتوض را مخدر( مواد اختالالت و اتیدخان پرخطر )استعمال رفتارهای

جوانانی که مهارت های مقاومتی را تمرین کرده باشند، تحت فشار سایرین قرار نمی گیرند و به 

نند به دیگران نه بگویند و در برابر دوستانی که آنها را به مصرف مواد دعوت می کنند، راحتی می توا

 مقاومت می کنند.

   دهد. برخورداری از مهارت های اجتماعی، خطر مصرف مواد مخدر را ........................ می .و 1401خردادماه 

 کاهش

 

 

 

 

*** 

 (نمره 6.5نوبت خرداد  فصل ششم : محیط کار و زندگی سالم )بارم

 (نمره 3بارم نوبت دوم )عضالنی  -درس سیزدهم : پیشگیری از اختالالت اسکلتی 

 در سال طرح سوال : سواالت نهایی خارج از کشور می باشد. "خ"مفهوم 

 متن سوال سال طرح سوال 

 )کمردرد)نیالعضی ت اسکلتالالپیشگیری از اخت سال طرح سوال

  206عدد استخوان وجود دارد.   .....................ن هر فرد بالغ ط. در بد )خ(1400دی 

  عضالنی یکی از شایع ترین بیماری های ناشی از .................. در سطح جهان است. –و. اختالالت اسکلتی  )خ(98خرداد 

 کار و سبک زندگی
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گی در و سبک زند ................... ی های ناشی از عضالنی یکی از شایع ترین بیمار -اختالالت اسکلتیو.  1400خرداد 

   کار  سطح جهان است. 

  درست.   عضالنی است –د. یکی از شایع ترین بیماری های ناشی از کار در سطح جهان، اختالالت اسکلتی  98خرداد 

 درست  .است علتی چند پدیده یک عضالنی –اختالالت اسکلتی  .و 1400خرداد 

ضالنی ناشی ضعف ععضالنی دو مورد را نام ببرید.   –الف. از عوامل موثر در بروز و تشدید اختالالت اسکلتی  )خ(1400دی 

عدم  –عادات و رفتارهای غلط در انجام کارهای روزمره  –نداشتن وضعیت بدنی مناسب  –از کم تحرکی 

 رعایت اصول ارگونومی  

 درستعضالنی است.   –الت اسکلتی ط. کمردرد یکی از شایع ترین اختال )خ(1400دی 

    (  157کمردرد )صفحه          .است...............................  عضالنی –شایع ترین اختالالت اسکلتی  1400دی 

 کمر ج. همواره آسیب پذیرترین قسمت بدن در برابر صدمات، .................. است.       98خرداد 

 1400دی 

 )خ(1400دی 

              .چشم (است - کمرپذیرترین قسمت بدن در برابر صدمات ) آسیب

 -پوسچر–حفظ وضعیت بدنی مناسب  سال طرح سوال

 98خرداد 

 1400خرداد 

 )خ(98شهریور 

 99خرداد 

 1400خرداد 

 1401خردادماه 

     منظور از وضعیت بدنی به زبان ساده چیست؟ 

 یف کنید.     ب. وضعیت بدنی به زبان ساده را تعر

   وضعیت بدنی مناسب )پوسچر( چگونه حالتی است؟       

فرم و حالتی که بدن فرد در طول انجام کار به خود می گیرد و به عبارتی، نحوه قرار گرفتن قسمت های 

 مختلف بدن، شامل سر، تنه و اندام ها در فضا. 

 97دی  

 )خ(98خرداد 

 تی است؟   وضعیت بدنی مناسب )پوسچر( چگونه حال

 ب. حفظ وضعیت بدنی مناسب )پوسچر(     

 شود. یم وارد یعضالن  یاسکلت ستمیس به تنش و فشار نیکمتر آن در که است یحالت وضعیت بدنی مناسب

  98دی  

 )خ(1401خرداد 

انجام  ( بهکمتر –ج. افراد با داشتن وضعیت بدنی طبیعی یا مناسب می توانند کارهای خود را با انرژی )بیشتر 

 برسانند. 

 ه. در آزمون دیوار، فاصله گودی گردن تا دیوار، در وضعیت بدنی ایده آل چقدر باید باشد؟         98خرداد 

 سانتی متر  5 

 دیده هیتک وارید به پشت طرف ازمراحل انجام آزمون دیوار برای ارزیابی وضعیت بدنی را شرح دهید.    98شهریور 

داشته  فاصله وارید از متر یسانت 15  تانیپا پاشنه و است مماس وارید با شما باسن و سر که پشت یحال در

 گردن هیناح در فاصله نیا اگر د.یریبگ اندازه را وارید با کمر خود و گردن یگود نیب اکنون فاصله باشد.

 .است آل دهیشما ا بدن تیوضع باشد، متر یسانت 5 تا 2 نیب کمر در و متر یسانت 5

 ح عادات نادرستالاص ح سوالسال طر

 97دی  

 )خ(99 خرداد

 دو مورد از دالیل ایجاد وضعیت بدنی نامناسب را بنویسید.     

نفس  اعتماد به .4                     دنیخواب و نشستن .3رفتن        راه .2ستادن         یا هنگام غلط . عادات1 

 . کفش7 ی     چاق و وزن . اضافه6ر         یناپذ انعطاف و فیضع . عضالت5 بودن        یخجالت و نییپا

 گردند یم نامناسب یبدن تیوضع دچار… و پاشنه بلند و نامناسب

 رستد     اعتماد به نفس پایین و خجالتی بودن، می تواند باعث وضعیت بدنی نامناسب در افراد شود. .و 1401خرداد 

، الگوی صحیح وضعیت بدن در موقعیت های مختلف را نشان می م شمارهکدادر هر یک از تصاویر زیر  99شهریور 

 دهد؟ شماره هر مورد را در برگه پاسخ بنویسید. 
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  "ب"                                                                       "الف"                                                 

  1ب. شماره                                2اره الف. شم    

در هنگام خوابیدن کدام مورد وضعیت درست بدن را نشان می دهد. مورد درست را در بر گه پاسخ  99دی  

 بنویسید. 

 . به پهلو خوابیدن و قرار دادن بالش بین پاها                 1

 زانو  . به شکم خوابیدن، بدون قرار دادن بالش زیر2 

 بدن را نشان می دهد. مورد درست را در برگه پاسخ بنویسید. وضعیت درستدر هر حالت کدام مورد  )خ(99دی  

 )گردن و پشت در امتداد هم( الف. در هنگام ایستادن      )گردن و پشت خمیده(         یا              

 ب. در هنگام خوابیدن  

 یا         )به شکم خوابیدن بدون قرار دادن بالش(        دن بالش زیر زانو()به پشت خوابیدن و قرار دا       

 1400شهریور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کدام یک از شماره ها الگوی صحیح وضعیت بدن، در موقعیت  "ب"و  "الف"در هر یک از شکل های 

 ایستاده و راه رفتن را نشان می دهد؟

 

 

 

  1ب( شماره                                       2الف( شماره 

تصاویر زیر الگوی صحیح وضعیت بدن را در موقعیت های مختلف )ایستاده، نشسته، خوابیدن و راه رفتن( نشان می  1400دی 

 دهد. در هر یک از موارد شماره صحیح را مشخص کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید.  
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                         (                                                                                                                             157)صفحه                    2د(                           1ج(                           1ب(                       2الف( 

 (   25/0هر مورد )

 انجام صحیح کارهای روزمره سوال سال طرح

 از برخی نامناسب انجام علت به کمری..............ناحیه به حد از بیش فشار کمردرد، بروز علل از ٪ 90 و. 1400خرداد 

 ستون فقرات .است روزمره کارهای

 نادرستر است.  و. از دیدگاه سالمت ستون فقرات، بلند کردن بار با کمر خمیده روشی ایمن ت )خ(1401خرداد 

و. از دیدگاه سالمت ستون فقرات بلند کردن بار با کمر راست و پاهای ..................، روشی ایمن تر است.       97دی  

  خمیده

از دیدگاه سالمت ستون فقرات، بلند کردن بار کمر ................... و پاهای ....................، روشی ایمن تر  99خرداد 

  خمیده –راست است.    

 کمر راست و پاهایب. از دیدگاه سالمت ستون فقرات، روش ایمن برای بلند کردن بار چگونه است؟     )خ(1400دی 

  خمیده

 )خ(98خرداد 

 99دی  

( از روی زمین باید کنار جسم زانو بزنیم، طوری که یک پا جلوی سبک –ه. برای برداشتن اشیای )سنگین 

 ر گیرد.پای دیگر قرا

     .روش صحیح بلند کردن و حمل بار سبک را بنویسید 1400شهریور

پای  لویکه یک پا ج طوریسبک و کوچک از روی زمین باید کنار جسم زانو بزنیم،  اشیایبرای برداشتن  

 دیگر قرار گیرد، و بدون دوال شدن جسم را بلند کنیم.

مین سنگین( از روی ز –ردن اجسام )سبک شکل مقابل مربوط به روش صحیح بلند ک 98خرداد 

 است.

 اجسام سبک 

 

 

        ادرستن   برای برداشتن اشیاء سنگین الزم است بدون خم کردن زانو، کمر را خم کرده و جسم را بردارید. 1400دی 

 روش صحیح بلند کردن و حمل بار سنگین از روی زمین را بنویسید.  )خ(98شهریور 

ممکن  تا حد و میبگذار نیزم یرو بر صاف را پاها است الزم نیزم یرو از نیسنگ یایاش برداشتن یبرا

 را جسم و میده قرار زدن زانو تیوضع در را بدن و کرده خم را ها زانو سپس م،یستیبا جسم کینزد

 م.یکن یخوددار کمر چرخاندن و چشیپ از حتماً و میکن بلند نیزم از و میریبگ خودمان به کینزد

 در هریک از تصاویر زیر درست و نادرست بودن وضعیت بدن را مشخص کنید.  )خ(98 شهریور

 

 
 الف. نادرست                   ب. نادرست                                    ج. درست 

 کمردرد در هنگام انجام هر یک از امور روزمره زیر با به کارگیری کدام روش صحیح، می توان از بروز 1400خرداد 

 جلوگیری کرد؟ 

        الف( تمیز کردن کف آشپزخانه یا راهرو

ضمن استفاده از دمپایی هایی عاج دار که مانع سر خوردن می شوند، هرگز نباید به هنگام انجام کار کمر را 

 چرخاند. 
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 در هر یک از تصاویر زیر الگوی صحیح را مشخص کنید.  )خ(99 خرداد

 

 

 

 (        2الف. ) 

 در هنگام اتو کردن لباس، به کارگیری چه روش هایی از بروز کمردرد جلوگیری می کند؟  98خرداد 

 . استفاده از زیرپایی با ارتفاع مناسب2. انتخاب ارتفاع مناسب میز اتو       1

   درسته. در هنگام اتو کردن لباس، ارتفاع مناسب میز اتو، باید نصف قد فرد باشد.  99دی  

 قد فرد   ½ج. ارتفاع مناسب میز اتو چقدر است؟     )خ(1400دی 

  99خرداد 

 1400خرداد 

 1401خرداد 

 م؟ یکن تیرعا دیبا را ینکات چه یصندل روی نشستن هنگام کمردرد، بروز از رییشگیپ برای

   ب( هنگام نشستن روی صندلی

     هنگام نشستن روی صندلی، بهتر است چه نکاتی رعایت شود؟

 در را فقرات ستون و نشست یصندل انتهای در و کرد استفاده دار یپشت های یصندل از امکان حد تا دیبا

 عمودی نگه داشت.  حالت

نگه  ..............صندلی نشست و ستون فقرات را در حالت  انتهایهنگام نشستن روی صندلی بهتر است در و.  1400شهریور

  عمودی.    داشت

 ح برای انجام کارهایی مثل نوشتن با استفاده از میز در حالت ایستاده را بنویسید. الف. روش صحی 98دی  

این قبیل کارها باید بدون خم کردن پشت    و با تکیه دادن دست به لبه میز    در حالی که پاها به اندازه   

 عرض شانه باز هستند انجام شود. 

 ت کمرالتقویت عض سال طرح سوال

اکثر اوقات صدماتی که در ناحیه کمر رخ می دهد به علت ضعیف بودن عضالت............... بدن از  و. در )خ(99دی  

 مرکزیجمله عضالت کمر است. 

ج. در اکثر اوقات صدماتی که در ناحیه کمر رخ می دهد به علت .................. بودن عضالت کمر است.       98شهریور 

 ضعیف

  .های زیر پاسخ دهیدعضالنی، به پرسش -پیشگیری از اختالالت اسکلتی در رابطه با 1401شهریور

کزی ضعیف بودن عضالت مر  دهد به چه دلیلی است؟ ی که در ناحیه کمر رخ میتامدر اکثر اوقات صد .الف

 بدن از جمله عضالت کمر 

 تصویر زیر برای تقویت چه عضالتی است؟  )خ(98خرداد 

 تقویت عضالت کمر

 

 

 ارگونومی رح سوالسال ط

 کار با گوشی یا تبلت   

 آید؟ عضالنی به یاری انسان می –ب. علم ارگونومی برای پیشگیری از بروز چه نوع اختالالت اسکلتی  98دی  

ضالنی که ناشی از ع -علم ارگونومی یا همان مهندسی عوامل انسانی برای پیشگیری از بروز اختالالت اسکلتی

  های انسان و نو ع کاری است که او انجام می دهد و به یاری انسان می آید. عدم تناسب توانمندی 
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 شکل زیر چه توصیه ای را در هنگام کار با گوشی یا تبلت  نشان می دهد؟  )خ(98شهریور 

 .شود استفاده دست دو از دست کی یجا به

 

 

 

 هید.اصل ارگونومی مربوط به هر یک از شکل های مقابل را توضیح د 99دی  

                                                                                                        

 

 

 

 الف                                                                                                                                  

 نگام کار با گوشی یا تبلت توصیه می شود به جای یک دست از دو دست استفاده شود. الف. در ه

 در هر یک از تصاویر زیر الگوی صحیح را مشخص کنید.  )خ(99 خرداد

 

 

 

 (                    2ب. )

          توصیه علم ارگونومی در هنگام کار با گوشی یا تبلت چیست؟   1400دی 

 (162( )صفحه  5/0با گوشی یا تبلت توصیه میشود به جای یک دست از دو دست استفاده شود. )در هنگام کار 

 عضالنی به پرسش های زیر پاسخ دهید.  –در ارتباط با پیشگیری از اختالالت اسکلتی  )خ(1401خرداد 

 دست یک جای هب    الف. در هنگام کار با تبلت برای بهترین عملکرد ارگونومی، وضعیت مناسب را ذکر کنید.  

 شود. استفاده دست دو از

 انتخاب دوچرخه سال طرح سوال

 )خ(98خرداد 

 98شهریور 

 1400خرداد 

 برای انتخاب دوچرخه مناسب توصیه می شود هر فرد از چه دوچرخه ای استفاده کند؟ 

 رکاب پایین است از دوچرخه ای استفاده شود که در زمان دوچرخه سواری، زوایه بین ران و ساق پا، وقتی

 درجه باشد. 30تا  25حدود 

    شود؟ ای توصیه میدر انتخاب دوچرخه مناسب هر فرد رعایت چه نکته .ب 1401شهریور

 .درجه باشد 30تا 25زاویه بین ران و ساق پا، وقتی رکاب پایین است حدود 

 کوله پشتی سال طرح سوال

 از کوله پشتی رعایت نشود، چه مضراتی برای نوجوانان دارد؟ )یک مورد(    د. اگر نکات ارگونومی در استفاده )خ(1400دی 

ه اختالالت و دردهای اسکلتی و عضالنی نظیر درد کمر و شان –موجب تغییر در راستا و انحناهای ستون فقرات 

 تغییرات الگوی راه رفتن  –بروز تغییرات قلبی و عروقی و تنفسی  –ایجاد فاصله میان مهره ها  –

     ؟  نیستکدام گزینه ،از عوارض عدم رعایت نکات ارگونومی دراستفاده از کوله پشتی  1400دی 

 درد کمر و شانه   -2تغییر در راستا و انحناهای ستون فقرات                               -1 

 کف پای صاف   -4عروقی                                                   -بروز تغییرات قلبی -3

 درصد وزن شما باشد. (15 – 10)کوله پشتی به همراه محتویات آن نباید بیشتر از و.  1400شهریور

 98خرداد 

 

کیلوگرم است. وزن کوله پشتی او به همراه محتویات آن حداکثر چند کیلوگرم باید  60د. وزن فردی 

 باشد؟ 
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 کیلوگرم         7. 4                         کیلوگرم 6. 3لوگرم                  کی 4. 2کیلوگرم                       3. 1   

 99دی  

 )خ(99دی  

 

کیلوگرم است. در صورتی که وزن کوله پشتی او به همراه محتویات آن ..............  50د. وزن فردی 

 .  استرعایت نشده کیلوگرم باشد، اصول ارگونومی در  استفاده از کوله پشتی 

 کیلوگرم  6. 4 کیلوگرم                      4. 3کیلوگرم                      5. 2کیلوگرم                       3. 1

 هنگام خرید کوله پشتی، به چه نکاتی باید رعایت شود؟   97دی  

 از بندها و تپش یها قسمت در و بوده تر سبک که دیکن انتخاب یطور را یپشت کوله د،یخر هنگام 

 دو یدارا حتماً  و بوده پهن آن یا شانه یبندها رو،ین تر مناسب عیتوز یبرا و باشد شده اسفنج استفاده

 .باشد بند

  ادرستن ج. بهتر است در چیدمان وسایل کوله پشتی، اشیای سبک در عقب کوله پشتی قرار بگیرند.    98شهریور 

پشتی، اشیای سبک در قسمت عقب کوله پشتی نزدیک به پشت، قرار می گیرند.         و. در چیدمان وسایل کوله  )خ(99 خرداد

 نادرست

بر اساس اصول ارگونومی در استفاده از کوله پشتی، بهتر است در چیدمان وسایل کوله پشتی اشیای ج.  1400خرداد 

   قرار بگیرند. ..............در قسمت  سنگین تر

         عقب کوله پشتی، نزدیک به جلو . 2                         ک به پشتعقب کوله پشتی، نزدی. 1  

 جلوی کوله پشتی. 4                                                           میانی کوله . 3 

ونه ل مازاد چگچنانچه پس از چیدمان وسایل در کوله پشتی، وزن آن بیش از حد استاندارد گردد، وسای )خ(98شهریور 

 .شود حمل ها دست با مازاد لیوساحمل شوند؟             

 د.   یسیبنو یپشت کوله بندهای بودن مناسب برای یژگیو دو 99خرداد 

 اسفنج از بندها قسمت در و باشد بند دو دارای یپشت کوله و بوده پهن دیبا یپشت کوله ای شانه بندهای

 شده باشد.  استفاده

 حوه بستن کوله پشتی روی پشت را توضیح دهید. ج. ن 98دی  

کوله پشتی نباید روی پشت شل بسته شود   بلکه بندهای شانه ای آن باید طوری تنظیم شود که کوله پشتی   

 به طور کامل قالب پشت بدن را بپوشاند

کی شل و ی همچنین هنگام پوشیدن کوله پشتی دقت کنید بندهای شانه ای شکل متقارن تنظیم شوند یعنی 

 یکی سفت نباشد.

 اصول ارگونومی سال طرح سوال

 ایهنفقرات سی   ها بیشتر است؟ ها در کدام فقرات نسبت به سایر بخشتعداد مهره .ج 1401شهریور

ب. بر طبق اصول ارگونومی هنگام کار در حالت ایستاده، قرار دادن پا بر روی یک تکیه گاه مناسب چه  )خ1401خرداد 

 دارد؟  اهمیتی

 شود. می فقرات ستون در مناسب زاویه یک باعث ایجاد کار این

 S   انگلیسی است.  شکل ستون فقرات انسان شبیه حرف ........................ .ز 1401خرداد 

  نادرست               انگلیسی است.    Cج. شکل ستون فقرات انسان شبیه  97دی  

 تدرس  را بر پشت وارد میکند. زیادیانگلیسی، فشار  Cنی مدت در حالت پشت با منحنی کارکردن طوالو.  1400شهریور

 ........................ر. برای کار کردن طوالنی مدت در حالت نشسته، الزم است از یک حمایت کننده مناسب  )خ(1401خرداد

  ستون فقراتاستفاده شود.  

آرنج تنظیم  از ارتفاع (پایین تر - باالتر)نجام کارهای سبک و ظریف باید کمی براساس اصول ارگونومی ا .و 1400خرداد 

 شوند.

 است؟  رعایت نشدهدر کدام یک از حاالت زیر اصول ارگونومی  97دی  
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 د. 

 شکل های زیر مربوط به اصول ارگونومی است. اصول مربوط به شکل را بنویسید. )خ(98خرداد 

 

 

 

 

 ، روش هایی را به کار بگیرید که باعث صرف نیروی کمتر شود.الف. برای انجام کار

 ب. فضای کافی را برای انجام کارها در نظر بگیرید.

 اصل ارگونومی مربوط به هر شکل را بنویسید. )ذکر شماره هر اصل الزم نیست( 98خرداد 

 
 

 

 الف                          

 
 

 ج                  ژ    ب                         

 شود. کمتر یروین صرف باعث د کهیریبگ کار به را ییها روش کار، انجام یبراالف.   

ب. با وضعیت بدنی خنثی )طبیعی( کار کنید. و یا )زاویه مناسب گردن را به گونه ای حفظ کنید که تحت فشار 

 نباشد.(

     ج. وسایل را در محدوده دسترسی آسان قرار دهید.        

 در هریک از تصاویر زیر درست و نادرست بودن وضعیت بدن را مشخص کنید.  )خ(98شهریور 

 

 
 الف. نادرست                   ب. نادرست                                    ج. درست 

 اصل ارگونومی مربوط به شکل مقابل را توضیح دهید.     98شهریور 

خود نقاط فشاری را که به شما آسیب می رسانند به حداقل  با اصالح جزئی میز کار

 برسانید.
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توضیح دهید که شکل مقابل به کدام نکته در مورد اصول ارگونومی می  99خرداد 

 پردازد؟ 

 استراحت حالت در ها شانه که دیده قرار طوری بدن کنار در را بازوها 

 باشند. گرفته قرار

 

 
 

توان انجام  یم یاقدام چه ها کارتن و ها جعبه داخل به آسان یدسترس برای ،یگونومار اصول اساس بر 99خرداد 

 داد؟ 

 داشت.  آسان یدسترس ها جعبه درون به توان یم دار بیش سطح روی بر آنها قراردادن ثابت با

 اصل ارگونومی مربوط به هر یک از شکل های مقابل را توضیح دهید. 99دی  

                                                                                                        

 

 

 

 ب                                                                                                                                   

 ظر بگیرید. ب. فضای کافی را برای انجام کارها در ن

 اصل ارگونومی مربوط به هر یک از شکل های مقابل را توضیح دهید. )خ(99دی  

 

الف. برای انجام کار، روش هایی را بکار بگیرید که 

 باعث صرف نیروی کمتر شود.

 

ب. با اصالح جزئی میز کار خود نقاط فشاری را که به 

  شما آسیب می رساند به حداقل برسانید.

 اصل ارگونومی مربوط به هر یک از شکل های مقابل را توضیح دهید.  1400خرداد 

 

                                   

 

 

 

 

 )الف(                                                                                      )ب(                                        

گردن را حفظ کنید. به این منظور تجهیزات خود را به گونه ای تنظیم کنید که گردن در الف( زاویه مناسب 

 وضعیت خنثی قرار گیرد و تحت فشار نباشد. 

             ب( با قرار دادن مچ دست و ساعد در یک سطح، مچ دست را در وضعیت خنثی قرار دهید. 

ضیح دهید. ) ذکر شماره اصل الزامی اصل ارگونومی مربوط به شکل زیر را تو 1400شهریور

 نیست(

ایستا )استاتیک( با یک عضو مانند کار با دریل روی سقف را به  کارهایانجام 

 حداقل برسانید.
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 اصل ارگونومی مربوط به شکل مقابل را توضیح دهید.  1400خرداد 

 )ذکر شماره اصل الزامی نیست(

 ضمن انجام کار کاهش حرکات اضافی انگشتها، مچ دست و بازوها را در

 .دهید

 توضیح دهید استفاده از دریل به جای پیچ گوشتی، بیان کننده کدام اصل ارگونومی است؟  99شهریور 

 حرکات اضافی انگشت ها، مچ دست و بازوها را در ضمن انجام کار کاهش می دهد. 

 ه است؟ح. کدام یک از تصاویر زیر اصول ارگونومی را رعایت کرد )خ(1400دی ماه 

              

        

 

 

 

                    1                                2                                  3                                  4 

 3شماره 

خردادماه 

 )خ(1401

 ج. در کدام یک از حالت های زیر اصول ارگونومی رعایت شده است؟

                

 

 

                                           

                     1                                      2                                        3                                             4  

 1شماره 

 باشد؟ شماره آن را در برگه پاسخ نامه بنویسید.می در شکل زیر کدام وضعیت بدنی درست 1401شهریور

                                  

  

 1شکل 

 در هر یک از تصاویر زیر الگوی صحیح را مشخص کنید.  )خ(99 خرداد

 

 

 

 ( 1(                       د. )1ج. )

اید بچه منظوری و به  چه نوع حرکاتیت، از بر اساس اصول ارگونومی هنگام انجام کارهای طوالنی مد 99شهریور 

 حرکات کششی برای رفع خستگی عضالت خود استفاده کرد؟        
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*** 

 (نمره 3.5بارم نوبت دوم )درس چهاردهم : پیشگیری از حوادث خانگی 

 در سال طرح سوال : سواالت نهایی خارج از کشور می باشد. "خ"مفهوم 

 متن سوال سال طرح سوال 

 یشگیری ازحوادث خانگیپ ال طرح سوالس

   درستد. بر اساس شواهد، حوادث در مورد دختران بیشتر در خانه رخ می دهد.      98شهریور 

 بیآس آمدن وارد موجب و دهد یم رخ آن اطراف طیا محی خانه در که یسوانحب. حوادث خانگی    )خ(99 خرداد

 .شود یم افراد به صیتشخ قابل

 مورد سطوح پیشگیری از حوادث به پرسش های زیر پاسخ دهید.در  97دی  

 تمرکز بر روی کاهش عوامل خطر حوادث چه اقداماتی انجام می شود؟               1الف. در سطح 

)زمان وقوع  2سطح ب. تماس با اورژانس و آتش نشانی در کدام سطح و چه زمانی صورت می گیرد؟    

 حادثه(

 از سطوح پیشگیری از حوادث، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 1 در مورد سطح 98دی  

  قبل از بروز حادثهالف. این سطح در چه زمانی صورت می گیرد؟              

 ب. در این سطح باید روی چه موردی تمرکز کرد؟   

 در این سطح باید روی کاهش عوامل خطر حوادث تمرکز کرد. 

سطوح پیشگیری از حوادث، با نهادهای امدادرسان همچون اورژانس تماس گرفته  الف. در کدام سطح از 98شهریور 

 )زمان وقوع حادثه( 2سطح می شود؟ 

 اورژانس د. آتش نشانی و ..................  دو نهاد امدادی در حوادث خانگی هستند.         98خرداد 

 دهید.در مورد پیشگیری از حوادث به پرسش های زیر پاسخ  98خرداد 

     پیشگیری از حوادث چه اقدامی انجام می شود؟   3الف. در سطح 

  توان بخشی فرد آسیب دیده و جلوگیری از ناکارآمد شدن او

توان بخشی فرد آسیب دیده و جلوگیری از ناکارآمد شدن او در چه سطحی از سطوح پیشگیری از حوادث  )خ(98شهریور 

 ) پس از وقوع حادثه( 3سطح خانگی انجام می شود؟         

 پیشگیری از حوادث )پس از وقوع حادثه( چه اقداماتی انجام می شود؟     3در سطح  99خرداد 

 او شدن ناکارآمد از رییجلوگ و دهید بیآس فرد یبخش توان

 در مورد پیشگیری از حوادث خانگی به پرسش های زیر پاسخ دهید. )خ(99دی  

توان بخشی فرد آسیب دیده و جلوگیری ادث چه اقدامی انجام می شود؟ پیشگیری از حو 3الف. در سطح 

 از ناکارآمد شدن او

 های زیر پاسخ دهید. در رابطه با پیشگیری از حوادث خانگی، به پرسش 1401شهریور

 پیشگیری از حوادث خانگی، توجه به چه مواردی ضروری است؟ 3در سطح  .الف

 ی از ناکارآمد شدن او توان بخشی فرد آسیب دیده و جلوگیر

 خطر چیست؟ سال طرح سوال

 در مورد پیشگیری از حوادث خانگی به سواالت زیر پاسخ دهید.    )خ(98خرداد 

 الف. سه مورد از عمده ترین عوامل خطرساز در حوادث خانگی را بنویسید. 

 در رایز. استرس و هیجان، 2   . وجود افراد ناتوان در منزل مانند کودکان، سالمندان، بیماران و معلولین 1

 حادثه وقوع احتمال شیباعث افزا خود نیا و دارد یکمتر توجه دهد یم انجام آنچه به فرد طیشرا نیا

 . عدم5مواد مخدر     و گاریس به افراد ادی. اعت4منزل    افراد یخواه جانیه و یی. ماجراجو3شود     یم

 و افراد ی. ناآگاه7خانه     ساخت در یمنیا یاستانداردها تیرعا . عدم6منزل     در یمنیا اصول تیرعا

      خانه در حوادث از یریشگیپ یمنیا اصول به نبودن آشنا
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  .احتمال وقوع حادثه می شود (کاهش – افزایش)استرس و هیجان باعث  .الف 1401خردادماه 

 د؟یآ شمار به یخانگ حوادث در خطرساز عوامل از تواند یم چگونه جانیه و استرس 99خرداد 

 وقوع احتمال شیافزا باعث خود نیا و دارد کمتری توجه دهد یم انجام آنچه به فرد طیشرا نیا در رایز

 حادثه می شود. 

زیرا در این شرایط فرد به آنچه    یابد؟ چرا در شرایط استرس و هیجان احتمال وقوع حادثه افزایش می .ج 1401شهریور

 ه کمتری دارد. دهد توجکه انجام می

 مسمومیت با مواد شیمیایی سال طرح سوال

 98شهریور 

 

 ؟ نمی باشدد. کدام یک از عالیم ناشی از مسمومیت 

 . خفگی  4 . سردرد                               3. دردهای شکمی و اسهال              2. تغییر رنگ پوست           1   

 98خرداد 

 )خ(98خرداد 

 99دی  

 ب. دو مورد از عالیم مسمومیت با مواد شیمیایی را بنویسید.  

 پوست        رنگ ریی. تغ3     یتنفس یمجرا و گلو پوست، و ها چشم کی. تحر2دن      یکش نفس یسخت . به1

 الاسه و یشکم ی. دردها6                  یهنگ فقدان و تعادل عدم و جهی. سرگ5د       ید یتار و . سردرد4 

 . دیسیبنو را کاست ییایمیش مواد با کار خطرات بروز از توانیم آن کمک به که ییها روش از مورد دو 99خرداد 

 مواد حداقل از استفاده فردی، حفاظت لیوسا از استفاده من،یا های روش رییکارگ به و مناسب استفاده

 خطرتر   کم ییایمیش مواد نمودن نیگزیجا و ازیمورد ن ییایمیش

 کار با مواد شوینده در منزل سال طرح سوال

 )خ(98شهریور 

 1401خرداد 

 98شهریور 

به جای مواد سفید کننده قوی برای تمیز کردن سینک ظرف شویی بهتر است از چه ماده ای استفاده شود؟     

 جوش شیرین

وست و ریه ها بسیار خطرناک است.   و. بخار متصاعد شده از ترکیب .................. و وایتکس برای چشم، پ 99دی  

 جوهر نمک  

 ب. از مصرف شوینده ها و پاک کننده ها در فضای بسته حتی با استفاده از ماسک باید خودداری کرد.   98دی  

 بیآس موجب توانند یو م کنند یم عبور یکاغذ یها ماسک از یراحت به کننده یضدعفون مواد از یاریبس

 شوند. هیر به رساندن

 کش در منزل استفاده صحیح از اسپری حشره سال طرح سوال

 در مورد استفاده صحیح از اسپری حشره کش در منزل به پرسش های زیر پاسخ دهید. 98خرداد 

 یقوط کش، حشره یاسپر از استفاده یبراالف. نحوه در دست گرفتن قوطی اسپری چگونه باید باشد؟    

 باشد.  فاصله داشته شما زا که دیریبگ دست در یطور را یاسپر

       ب. بعد از اسپری کردن، چه اقداماتی باید انجام شود؟  

 .دییبشو تان رایها دست و دیببند را در و دیشو خارج اتاق فوراً از 

 مصرف های کم مپالهای  پاکسازی خرده سال طرح سوال

  جیوهی .................. هستند.     د. بسیاری از المپ های کم مصرف و مهتابی حاوی گاز سم 98شهریور 

 )خ(99 خرداد

 )خ(98شهریور 

 )خ(1401خرداد 

 وهیج جذب خطر رایزد. خرده های المپ های کم مصرف را با دستکش یکبار مصرف و کاغذ جمع کنیم.    

 دارد. وجود زین پوست توسط

 مال آشپزخانه و جاروبرقی استفاده کرد؟  ب. چرا برای جمع کردن خرده های المپ کم مصرف نباید از دست 99دی  

  دارد. وجود زین پوست توسط وهیج جذب خطر رایز

اگر المپ کم مصرف و مهتابی حاوی گاز جیوه شکست، اولین اقدام قبل از پاک کردن خرده های المپ . ب 99دی  

 )برای چند دقیقه( اتاق را ترک کنیم.         چیست؟ 

 سوزی آتش سال طرح سوال
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می شود که می تواند موجب اختالل شعور یا خواب آلودگی  ........................ی. آتش سوزی موجب تولید  )خ(1401خرداد

  گازهای سمیدر انسان گردد.  

 97دی  

 )خ(99دی  

  رستد د. خفگی ناشی از آتش سوزی در مقایسه با سوختگی ناشی از آن، تلفات بیشتری به همراه دارد.     

 خفگی  ترین علت مرگ ناشی از آتش سوزی چیست؟ مهم .ه 1401هریورش

 ( است. آب -بهترین راه مبارزه با آتش سوزی های خشک، استفاده از )نمک  .ب 1401خردادماه 

 برای سرد کردن آتش در آتش سوزی های خشک، چه اقداماتی می توان انجام داد؟ 98دی  

ی شد. و به این منظور باید آنها را سریع با پتو یا فرش مرطوب یا وسیله باید مانع رسیدن هوا به مواد سوختن

 ای مرطوب دیگر پوشاند.

 چرا در آتش سوزی ناشی از فرآورده های چوبی باید آنها را سریع با پتو یا فرش مرطوب پوشاند؟  99شهریور 

 زیرا باید مانع رسیدن هوا به مواد سوختنی شد. 

 .( استفاده کردکپسول اطفای حریق -خاموش کردن آتش سوزی ناشی از مایعات، باید از )آب  برای .ج 1401خردادماه 

 )خ(99 خرداد

 99دی  

 ( است. سرد کردن آتش – قطع اکسیژنو. مهم ترین روش برای مقابله با آتش سوزی مایعات قابل اشتعال )

در آتش سوزی مایعات قابل اشتعال می توان استفاده  ب. دو مورد از مواد و وسایلی که برای قطع اکسیژن )خ(1401خرداد 

 کرد را بنویسید. 

 پتوی خیس     –ماسه  –شن  -کف –پودر 

ید گاز دی اکس   ای است؟ در آتش سوزی ناشی از برق بهترین روش خاموش کردن، استفاده از چه ماده .ب 1401شهریور

 کربن 

 راه خاموش کردن آتش را بنویسید. در هر یک از آتش سوزی های زیر بهترین  97دی  

        الف. مهمترین روش قطع اکسیژن است. الف. آتش سوزی مایعات قابل اشتعال        

            ب. بهترین راه مبارزه، سرد کردن آتش می باشد.ب. آتش سوزی خشک                            

 استفاده از گاز دی اکسید کربن می باشد. ج.ج. آتش سوزی ناشی از برق                    

 هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع آتش سوزی است؟  98خرداد 

 الف. بهترین وسیله برای خاموش کردن این نوع آتش، استفاده از گاز دی اکسید کربن است. 

 آتش سوزی ناشی از برق  

 آتش سوزی مایعات قابل اشتعالد.           ب. در این نوع آتش سوزی هرگز نباید از آب استفاده شو

  آتش سوزی خشکج. این نوع حریق معموالً از خود، خاکستر بر جای می گذارد.      

در این پرسش عبارت هایی در مورد انواع اتش سوزی آمده است. عبارت های مرتبط به هم را در برگه  98شهریور 

 پاسخ بنویسید. 

  ش سوزی اضافه است()یک مورد در ستون انواع آت
 انواع آتش سوزی  ویژگی 

 . آتش سوزی مایعات قابل اشتعال1                                 3الف. معموالً از خود، خاکستر بر جای می گذارد.   

ب. بهترین وسیله خاموش کردن آن استفاده از گاز دی 

 4اکسید کربن است.    

. آتش سوزی ناشی از گازهای 2

 اشتعال قابل 

ج. برای خاموش کردن آن هرگز نباید از آب استفاده 

 1شود.                           

 . آتش سوزی خشک 3

 . آتش سوزی ناشی از برق 4 

 جدول زیر را که در مورد انواع آتش سوزی است تکمیل کنید.  )خ(98خرداد 

 روش مقابله با آن نوع آتش سوزی

       "الف" آتش سوزی خشک 
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 خفه کردن شعله با نمک             "ب"

آتش سوزی ناشی از 

 برق 

        "ج"

 حفظ خونسردی و ترک محل        "د"

الف. سرد کردن آتش         ب. مایعات قابل اشتعال     ج. استفاده از گاز دی اکسید کربن          د. گازهای 

 قابل اشتعال

 ع آتش سوزی ها به سواالت زیر پاسخ دهید. در رابطه با انوا )خ(98شهریور 

  آب      الف. بهترین سردکننده آتش چیست؟

  آتش سوزی های خشک     ب. سرد کردن آتش بهترین راه مبارزه با چه نوع آتش سوزی هایی است؟

تش آ   ج. خفه کردن شعله توسط نمک و یا کپسول اطفای حریق برای مبارزه با چه نوع آتش سوزی است؟

  وزی ناشی از مایعاتس

 آتش سوزی ناشی از برق   د. استفاده از گاز دی اکسیدکربن راه مقابله با چه نوع آتش سوزی است؟ 

 :قیحر اطفای کپسول از استفاده هنگام در مقابل شکل به توجه با 99خرداد 

 اسپری کردن حریق با روش ................... و با فاصله حدود ................"

 متر از آتش

   "انجام می شود

 متر  3 –جاروب 
 

 شکل زیر کدام مرحله از مراحل نحوه استفاده از کپسول اطفای حریق را نشان می دهد؟  97دی  

 کشیدن ضامن 

 

 هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع آتش سوزی است؟ )خ(99دی  

تش سوزی آفاده از گاز دی اکسیدکربن است.    الف. بهترین وسیله برای خاموش کردن این نوع آتش، است

 ناشی از برق

 آتش سوزی مایعات قابل اشتعالب. در این نوع آتش سوزی هرگز نباید از آب استفاده شود.     

 آتش سوزی خشکج. این نوع حریق معموالً از خود، خاکستر بر جای می گذارد.    

 آتش سوزی در منزل توصیه می شود را بنویسید. دو مورد از نکاتی که در هنگام بروز  98شهریور 

 قیاز طر درآمد، صدا به ساختمان در آتش هشدار عالمت ای و دیشد یسوز آتش متوجه که یزمان . هر1

داخل  افراد همه به .3 د.    یریبگ تماس 125 . با2        د.یکن ترک را ساختمان ،یخروج در نیتر کینزد

 .شوند خارج ساختمان از که دیده اطالع ساختمان ای خانه

 چهار یحت ممکن، شکل هر به و دیده قرار خود صورت یرو و کرده سیخ را پارچه ای لباس تکه ک. ی4

 د.یشو خارج خانه از و پا، دست

 بلکه به د؛ینکن باز اند، شده گرم شدت به که را ییدرها و دیکن لمس را آن ابتدا در، هر بازکردن از . قبل5

 .دیشو خارج گرید یرهایمس از شیجا

 ورود دود مانع تا دیکن فرو در یدرزها در را ها لباس ای پتو چه،یقال د،یشو خارج اتاق از دیتوان ینم . اگر6

 .شود اتاق به

 آپارتمان ساکن . اگر8      .دیریبگ تماس ینشان آتش ای اورژانس با خود، جان نجات از پس . بالفاصله7

 دارد، وجود یاضطرار فرار که پله یصورت در و دینکن آسانسور استفاده از آتش از فرار یبرا هرگز د،یهست

 است سوختن حال در که یبه ساختمان خروج، از پس.دیشو خارج خود ساختمان از آن قیطر از تنها

  .دیده اطالع ینشان آتش مأموران به است، مانده ساختمان در یکس . اگر9        .دیبرنگرد
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 و هرگز دیکن را خاموش آن قیحر یاطفا کپسول با دیکن یسع کوچک است، آتش که ی. درصورت10

 .ردیگ قرار یدر خروج و شما نیب آتش که دینده اجازه

 )خفگی  ( انسداد راه تنفس هوایی سال طرح سوال

 تنفس اه ر    نیست. دهد که به علت انسداد .................. فرد دیگر قادر به نفس کشیدنو. خفگی زمانی رخ می )خ(99 خرداد

.   شودنمیها خارج کامالً مسدود و هیچ هوایی وارد و یا از ریهد کامل راه تنفس هوایی، راه تنفس و. در انسدا 99دی  

 درست

  انسداد راه هوایی )خفگی( چه زمانی رخ می دهد؟  )خ(98شهریور 

 .دشو ورود هوا به ششها قطع می( خفگی) در انسداد راه تنفس هوایی

 انسداد خفیفج. سرفه و خشونت صدا از عالیم کدام انسداد راه هوایی است؟                         98شهریور 

 )خ(98خرداد 

 )خ(98خرداد 

 در صورت انسداد خفیف راه هوایی برای شخص بیمار چه اقداماتی باید انجام داد؟

مار جی تشویق کرد تا زمان بهبودی کامل کنار بیدر این حالت باید بیمار را به سرفه و خارج کردن جسم خار

 تماس گرفت. 115ماند و در صورت عدم بهبود با اورژانس 

 98خرداد 

 99دی  

 ج. در انسداد خفیف راه هوایی، باید از ضربه زدن به پشت اجتناب شود. 

 کرده شود ریگ جسم ییجا جابه باعث است ممکن چون شود اجتناب پشت به زدن ضربه از تیوضع نیا در

 گردد. کامل انسداد باعث و

هوایی  ( راه تنفسکامل –د. رنگ صورت مایل به خاکستری همراه با کبودی لب ها از عالیم انسداد )خفیف  98دی  

 است. 

خردادماه 

 )خ(1401

 د. کدام مورد از عالیم انسداد کامل راه تنفس هوایی است؟ 

 . رنگ صورت مایل به خاکستری همراه با کبودی لب ها 2                   . تنفس صدادار و سخت               1     

 . بی قراری و اضطراب شدید 4. سرفه و خشونت صدا                                     3     

 دو مورد از عالئم انسداد خفیف راه تنفس هوایی را بنویسید.  99شهریور 

 . بی قراری و اضطراب شدید 3. سرفه و خشونت صدا                   2   . تنفس صدادار و سخت           1

 انسداد خفیفب. سرفه و خشونت صدا از عالئم کدام انسداد راه هوایی است؟     )خ99دی  

مانور باز کردن راه تنفس هوایی در خانم های باردار )در صورت برطرف نشدن انسداد با ضربات بین دو  97دی  

 بنویسید.  کتف( را

پشت بیمار قرار بگیرید و دو دست خود را به صورت حلقه دور بیمار قرار دهید، یک دستتان را مشت کنید 

)انگشت شصت به داخل دست خم می شود و انگشتان دور شصت قرار می گیرد( و از زیر دستان مصدوم 

ینه را به حرکت سریع قفسه سروی قفسه سینه قرار دهید. دست دیگر را روی دست قبلی گذاشته و با یک 

 داخل و باال بفشارید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید تا جسم به بیرون پرتاب شود.

 مورد کافی است.( 2برای پیشگیری از خفگی رعایت چه نکاتی توصیه می شود؟ )ذکر  )خ(99 خرداد

 .دیکن اجتناب دنیخند و کردن صحبت از پر دهان با و خوردن غذا هنگام. 1

 شود. تر آسان آن بلع تا دیکن میتقس کوچک یها تکه به را غذا. 2

 .دیچینپ یگرید ای خود گردن دور ،یشوخ یبرا یحت را، یسمانیر ای طناب چیه هرگز. 3

 ای یکیپالست یها سهیک با یباز اجازه کودکان به د،یده قرار کودکان دسترس از دور را کوچک یایاش. 4

 .دینده ستین مناسب آنها سن یبرا که ییها یباز اسباب

 مسدود را تنفسشان ریمس پتو ای بالش که مبادا د،یکن مراقبت خواب هنگام در کودکان و نوزادان . از5

 .سازد

 سقوط سال طرح سوال

 98دی  

 1401خرداد 

 سقوط و. شایع ترین حادثه دوران کودکی و سالمندی .................. و زمین خوردن است.       

  عوامل خطر آفرین سقوط را معموالً به دو گروه تقسیم می کنند. آن دو را بنویسید.  97دی  
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         . برخی از عوامل به محیط سقوط مربوط اند.1

 . گاهی اوقات سقوط به علت  عوامل فردی اتفاق می افتد.2  

 ین سقوط است؟هر یک از موارد زیر مربوط به چه عواملی از عوامل خطرآفر )خ(98شهریور 

 محیط سقوط الف. استفاده از دمپایی یا کفش نامناسب        

  عوامل فردیب. افت فشار خون           

 عوامل فردیج. مشکالت بینایی          

 ج. از عوامل فردی که می توانند منجر به سقوط افراد شوند دو مورد را بنویسید.  )خ(1401خرداد 

 که داروهایی از ستفادها عضالنی، -اسکلتی  و مفصلی مشکالت خون، فشار لبی، افتق بینایی، عصبی، مشکالت

 کرد. اشاره...  و ضدافسردگی بخش، آرام آور، خواب داروهای مانند کنند، می زیاد را خطر سقوط

د ذکر ج. از چه راه هایی می توان احتمال سقوط سالمندان )زمین خوردن( را در منزل کاهش داد؟ دو مور 99دی  

 کنید.  

عیت اطمینان از وض –استفاده از کفپوش های لرزه گیر در حمام  –نصب میله های محافظ در توالت و حمام 

 حذف اشیای زائد در هنگام عبور  –نور کافی در منزل 

 )خ99دی  

 98شهریور 

یط که به محعواملی ج. قالیچه های سرخورنده جزء کدام دسته از عوامل خطر آفرین سقوط می باشند؟  

 سقوط مربوط هستند.

 (دنزمین خور)احتمال سقوط سالمندان   های لرزه گیر در حمام چه کاربردی دارد؟ استفاده از کف پوش .د 1401شهریور

  دهد.را در منزل کاهش می

 

 


