
 5/2بارم ترم یک =                                                                                      011 – 97: بهداشت فردی        صفحه   8درس  سؤال صفحه

صاحب نظران مسائل بهداشتی .................. را از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه می دانند که در صورت عدم رعایت  0 97

 دانش آموزان        موازین بهداشتی بیشترین آسیب به آن ها وارد می شود .                                                                           

 

 بخش اعظم آسیب دانش آموزان ناشی از عدم اطالع آن ها از............و ............ و .................. است .  2
 بهداشتی رفتارهای و بینش دانش،

 

 بهداشت فردی را تعریف کنید . 3

 .دهد می انجام اطرافیانش برای نهایت در یا و خود سالمت ارتقای تأمین و حفظ، برای مسئوالنه طور به فرد هر که اقداماتی و ها فعالیت کلیه

 

                                                                                     فواید رعایت بهداشت فردی را بنویسید .  4
 دیگران به زا بیماری عوامل انتقال از جلوگیری -فرد   آراستگی حفظ

 

   چشم  عضو بدن ............ است .حساس ترین  5 81

        

 یک تا دو                                                                         معاینات چشمی باید هر .............. سال یک بار انجام بگیرد . 6

 

 مورد( 4نشانه های مشکالت بینایی را نام ببرید . ) 9

 مطالعه هنگام به چشم مقابل در خواندنی متن دور یا نزدیک خیلی داشتن نگه -1

 … و رانندگی مطالعه، هنگام ها چشم زودهنگام خستگی احساس -2

 روز انتهایی های ساعت در خصوص به گاه به گاه سردرد احساس -3

 چشم در درد یا و سوزش خارش، احساس -4

 شبانه خواب از پس چشمی ترشحات مشاهده -5

 آفتاب غروب هنگام کافی دید نداشتن -6

 روشنایی و تاریکی در بینایی وضوح در غیرمعمول تفاوت -9

 چشم دو بین بینایی وضوح در زیاد تفاوت -8

 

 (          6/78حدت بینایی ) دید مطلوب ( را تعریف کنید .  ) 8
 .می دهد نشان را بینایی حس توانایی سطح و  چشم ها سالمت میزان مطلوب ، دید و یا بینایی حدت

 

  انواع عیوب انکساری چشم را نام ببرید . 7

 پیرچشمی –آستیگیماتیسم  –دوربینی  –نزدیک بینی 

 

 علت هر یک از بیماری های زیر چیست ؟ 01 80

                                                    کره چشم کوچک تر از حد طبیعیدوربینی :                                کره چشم بزرگ تر از حد طبیعینزدیک بینی : 

 عدسی پوسته شدن سخت پیرچشمی :                                          قرنیه غیرعادی شکلآستیگماتیسم : 

 

 آستیگماتیسم(                                 01/79؟  ) شود می ایجاد قرنیه عادی غیر شکل علت به چشم انکساری عیوب از یک کدام 00

  دوربینی (4آستیگماتیسم                ( 3 بینی              نزدیک( 2             پیرچشمی( 0        

 

                                                                                   مورد(    4راه های اصالح عیوب انکساری چشم را نام ببرید . )  02
 لیزر اشعه - جراحی  -طبی   لنز  - عینک

 



 بینی نزدیکشکل زیر مربوط به کدام بیماری مربوط به چشم است ؟      03

 
 را نام ببرید . چشمی های آسیب ترین شایع  

 چشم درون به غبار و گرد رفتن فرو -1

 شیمیایی مواد با چشم شدن آلوده -2

 چشم به خارجی جسم رفتن فرو -3

 چشم زدگی برق -4

 رایانه با کار هنگام چشم سوزش و خشکی عارضه -5

 

 به چشم را بنویسید . گرد و غبار اقدامات اولیه در صورت ورود  04 82

 .دهید وشو شست را چشم شده سرد جوشانده آب چشم، با به وغبار گرد ورود درصورت. شود چشم استفاده محافظ عینک از
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گرها  حس شبیه عملکردی انسان بدن پوست .کند محافظت خورشید نور بار زیان عوارض و های میکروبی حمله مقابل در بدن از تواند می

  .کند منتقل مغز به و بگیرد محیط  از را ها پیام است قادر و دارد
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 .شود آنها باعث شکستن است ممکن مرطوب موهای کردن شانه
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 وی، تکامل رشد و به ذهنی، و جسمی های فعالیت در موردنیاز به توان او یافتن دست و فرد انرژی بازیابی بر عالوه و مطلوب کافی خواب

 .شود می آزاد طول خواب در رشد هورمون که چرا کند؛ می کمک نوجوانی، نیز و کودکی دوران در باالخص

 

 رشد         هورمون ................ در طول خواب آزاد می شود . 55
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 3گزینه  (3/78)؟   نمی باشدکدام مورد از آثار و عوارض کم خوابی  58

  ( زود رنجی 4( افزایش میزان رشد             3( کاهش دمای بدن               2(کاهش دقت             0   

    

 مورد( 4اصول بهداشت خواب را بنویسید . ) 57 75

 (. شویم بیدار و بخوابیم معینی ساعت در) کنیم منظم هفته درطول را خود بیدارشدن و خوابیدن ساعت -1

 نخوابیم ساعت یک از بیش) کنیم پرهیز طوالنی خوابیدن از عصرها -2

 .کنیم پرهیز شب به نزدیک و عصر پایانی های ساعت در خوابیدن از -3

 . کنیم پرهیز نوشابه و قهوه چای، مثل محرک مایعات نوشیدن از خواب از قبل ساعت 2 تا 1 -4

 .کنیم پرهیز غمناک و خشن های فیلم دیدن از ها شب -5

 .دیگر های فعالیت یا کردن مطالعه نه کنیم استفاده خوابیدن برای فقط رختخواب از -6

 .باشد دقیقه 30 الی 15 از بیشتر نباید خوابیدن با رختخواب به رفتن بین فاصله. برویم رختخواب به کنیم می خواب احساس که زمانی -7

 عالقه که کاری به و شویم خارج رختخواب از برد نمی خوابمان که درصورتی داریم، نگه رختخواب در زور به را خود نکنیم سعی وجه هیچ به -8

 .بپردازیم هستیم مند

 یا (بیاوریم زبان به) کنیم بازگو را خود افکار و شویم خارج رختخواب از شوند، می ما خواب مانع رختخواب در مزاحم افکار که درصورتی -9

 .برویم رختخواب به سپس و بنویسیم کاغذ یک روی
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 نرم و خرد کردنآسیا :                    کردن پارهنیش :                 بریدننقش هر یک از دندان های زیر چیست ؟       پیش :   60

 

 ماه 6                           شود  . می توصیه ها دندان مرتب معاینه پزشک و دندان به بار ،  .................یک ، هر  مداوم مراجعه 62 76

 

 بار 2(          3/78برای جلوگیری از پوسیدگی دندان ، حداقل چند بار مسواک زدن در طول شبانه روز مورد تأکید است ؟ ) 63

 

                                   مورد( 4عوامل پوسیدگی دندان را نام ببرید . ) 64

 زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی  –مقاومت شخص و دندان  –مواد قندی  –میکروب ها 

 

 کدام میکروب ها باعث پوسیدگی دندان می شوند ؟  65

 توانند می دارند که وجود میکروبی پالک در ها میکروب از انواع خاصی واقع در  .نیستند زا پوسیدگی دهان در های موجود میکروب همه

 .آورند وجود به را پوسیدگی

 

 دقیقه 5تا  2  .شود ایجاد اسید تا کشد می طول دقیقه .…… پالک، های میکروب به موادقندی رسیدن و غذا از خوردن بعد 66 79

 

 اسیدی        . شود می ............ میکروبی پالک مواد قندی، محیط حاوی غذای خوردن بار هر با 69

 

 چگونه دندان آبسه می کند ؟  68 78

 الیه به پوسیدگی با ادامه شود، می آغاز )رنگ سیاه یا ای قهوه( رنگ تغییر یک با معموالً و است طوالنی نسبتا تدریجی روند یک پوسیدگی

 هنگامی .شود می ایجاد شدید و مداوم دندان، دردهای در گاهی حتی و شود می شیرینی و گرما سرما، به دندان، حساس ،)عاج داخل( زیرین

 عدم درصورت و آید می وجود به خودی به خود و مداوم شبانه، معمول دردهای شدید طور به برسد )عصب( دندان مرکز به پوسیدگی که

 باشد . همراه صورت در تورم گاه یا لثه روی بر تورم ایجاد توان با می که دندانی آبسه(شود می ایجاد عفونت دندان ریشه انتهای در درمان،

 

  4الی  3      کنید . تعویض بار یک هر.................. ماه را خود مسواک 67 011

 


