
 نمونه سواالت درس سالمت و بهداشت
 

 

 ( 1)صفحه 

 12پایه 

 ۶ص ببرید نام را سالمت ابعاد. ۱

 عاطفی روانی، اجتماعی، خانوادگی، جسمانی، معنوی، 

 ۲۰ص کدامند بدن نیاز مورد مغذی مواد. ۲

 آب معدنی، مواد و ها ویتامین ها، پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات

 ۲3ص ببرید نام را غذایی های گروه. 3

 گروه مرغ، تخم و گوشت گروه لبنیات، و شیر گروه ها، همیو گروه ها، سبزی گروه غالت، و نان گروه

 ها مغز و حبوبات

 3۴ ص ببرید نام را چاقی عوامل.۴

 جسمی های بیماری روانی، ژنتیک،

 3۸ص . میدهید پیشنهاد وزن کاهش برای راهکارهایی چه.۵

 وزانهر بدنی های فعالیت انجام و پزشک نظر با پایدار و مناسب غذایی رژیم یک از استفاده

 ۴۱ ص کنید تعریف را غذایی مواد بهداشت.۶

 نقل، و حمل تولید، و تهیه مراحل ی کلیه در اعمال سری یک انجام با بهداشتی موازین و اصول رعایت

 تا را بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، های آلودگی کاهش منظور به غذایی مواد مصرف و فروش نگهداری،

 .گویندمی غذایی مواد بهداشت نباشد، بار زیان انسان سالمت برای که حدی

 ۴3 ص  چه یعنی غذایی مواد فساد۰۷

 یا رودمی بین از آن غذایی ارزش شودمی تغییراتی دچار مزه و طعم و بو و زنگ نظر از ماده یک که زمانی

 .است شده فاسد غذایی ی ماده میگوییم میابد کاهش

 ۵۱ ص شودمی انجام بدن از قسمتی چه توسط قلب به رسانی اکسیژن وظیفه.۸

 
 راست و چپ کرونری های شریان

 ۵3 ص چیست خون فشار.۹

 نیرویی به نیاز برساند بدن به را الزم مورد مواد و شود جاری بدن اعضای های شریان در خون اینکه برای

 .گویندمی خون فشار نیرو این به که دارد

 ۵۵ ص  کنیم رعایت باید را نکاتی چه  خون فشار کنترل برای.۱۰

 حد در وزن کنترل پرنمک، و چرب غذاهای مصرف عدم الکل، و دخانیات مصرف عدم پزشک، به مراجعه

 غذایی رژیم داشتن منظم، و کافی بدنی فعالیت مطلوب،

 ۵۶ ص چیست کلسترول.۱۱

 .کبد مخصوصا .دارد وجود بدن های سلول تمام در که چربی جنس از ای ماده

 ۵۷ ص ببرید نام را شده اشباع چرب اسیدهای نوع چند.۱۲

 گوشت چربی پرچرب، لبنی های فرآورده جامد، نباتی های روغن
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 ( 2)صفحه 

 12پایه 

 ۵۹ ص ببرید نام را  مغزی سکته عالئم.۱3

 صورت یا پا بازو، در احساس دادن دست از تکلم، دادن دست از شدید، ناگهانی سردرد ناگهانی، گیجی

 ۶۰ ص چیست سرطان افزایش عوامل مهمترین.۱۴

 های کود از استفاده آلوده، هوای تحرکی، کم پرکالری، و چرب غذاهای دخانیات، مصرف افزایش سن، یشافزا

 شیمیایی های افزودنی از استفاده شیمیایی،

 ۶۱ ص چیست سرطان.۱۵

 .گویندمی سرطان بدن های یاخته طبیعی غیر انتشار و تکثیر و رشد به

 ۶3 ص ببرید نام را سرطان ئم عال.۱۶

 در توده پیدایش بهبود، بدون های زخم پوستی، های خال در تغییر سرطان، بیماری به یک درجه اقوام ابتالی

 یبوست، یا اسهال خونی، سرفه یا استفراغ هاضمه، سو یا بلع اختالل صدا، گرفتگی یا سرفه بدن، جای هر

 اشتهایی بی طبیعی، غیر ریزی خون

 ۶۴ ص چیست انسولین.۱۷

 آن از استفاده و سلول به قند ورود موجب و شده ترشح (پانکراس) لوزالمعده ی غده از که بدن در هورمونی

 .شده

 ۶۶ ببرید نام را دیابت از  موردپیشگیری چهار.۱۸

 به مراجعه مطلوب، وزن حفظ شکر، پر و پرچرب غذاهای مصرف از پرهیز غذایی، رژیم از برخورداری

  متخصص پزشک

 ۸۰ ص امندکد چشم انکساری عیوب انواع.۱۹

 چشمی پیر آستیگماتیسم، بینی، دور بینی، نزدیک

 
 ۸۱ ص چیست آستیگماتیسم.۲۰

 (دید تاری = آستیگماتیسم) .شودمی دید تاری موجب قرنیه عادی غیر شکل آستیگماتیسم در

 
 ۸۷ ص ببرید نام را  شنوایی کم های نشانه از مورد چند .۲۱

 شنیدن در ناتوانی تلویزیون، صدای شدید افزایش به زنیا دیگران، صحبت فهمیدن و شنیدن در مشکل

 بلند خیلی صداهای

 ببرید نام را ازدواج از قبل بهداشتی اقدامات.۲۲

 آموزشی جلسات در زوجین شرکت واکسیناسیون، و الزم های آزمایش

  ببرید نام را دندان پوسیدگی بر موثر عوامل.۲3

 پوسیدگی ایجاد سرعت و زمان ن،دندا و شخص مقاومت قندی، مواد ها، میکروب
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 ( 3)صفحه 

 12پایه 

 ۱۰۶ ص چیست  وجین ز باروری بر موثر عوامل.۲۴

 سفید محیطی، آلودگی استرس، محرک، و مکمل داروهای ورزش، تغذیه، مناسب، وزن دخانیات، استعمال سن،

 ،نامنظم های قاعدگی گردان، روان های دارو یا الکلی مشروبات جنسی، های بیماری کلر، حاوی های کننده
 مزمن بیماری به ابتال

 ۱۱۰ ص چیست  سرخچه.۲۵

 غیرقابل و خطرناک عوارض بارداری، دوران در مادر ابتالی صورت در که واگیردار ویروسی بیماری یک

 .داشت خواهد جنین برای برگشتی

 ۱۱۴ ص ببرید نام ا نفس عزت بهبود راهکارهای.۲۶

 های توانمندی از فرستی تهیه مهارت، یک اقلحد کسب برای تالش ریزی، برنامه و مشخص اهداف تعیین

 دیگران، با سالم ی رابطه برقراری اجتماعی، های فعالیت در مشارکت تحصیلی، امور در موفقیت کسب خود،

 آراستگی دیگران، به کمک برای شدن داوطلب

 ۱۱۸ ص چیست روانی فشار.۲۷

 آن به که میگذارد تاثیر فرد روان و جسم در همواره که است مشکالتی و ها رویداد وقایع، با توأم زندگی

 .گویندمی روانی فشار

 ۱۴۰ ص است جنبه چند دارای وابستگی.۲۸

 روانی و جسمانی :جنبه دو

 ۱۴۱ ص ببرید نام را نمونه چند مخدر مواد ب وابستگی از.۲۹

 ناموفق تالش د،موا ی تهیه برای زیاد زمان صرف مصرف، به دادن ادامه کار، و تحصیل در عملکرد اختالل 

 محرومیت سندرم های نشانه مصرف، توفق برای

 ۱۴۶ص ببرید نام را مخدر مواد مصرف به شروع در موثر عوامل.3۰

 کافی بنفس اعتماد نبود دوستان، اصرار مقابل در مقاومت عدم ساالن، هم و دوستان اصرار


