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 و بهداشت سالمتنمونه سوال درس 

 بیماری های غیر واگیر: درس ششم

 (www.hoonarjo.ir برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به سایت هنرجو مراجعه کنید )
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 درستی یا نادرستی عبارات زیر ا تعیین کنید.

 بیماری همچون سالمت درجات مختلفی دارد.الف( 

 گویند.های واگیر میها که اساساً عامل مشخصی ندارند، بیماریای از بیماریبه مجموعه ب(

 شود.سالی آغاز میترین نوع دیابت است و در سنین بزرگج( دیابت نوع دو شایع

2 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

 شود.. . . . . گفته می به هرگونه بیماری که دستگاه گردش خون را تحت تاثیر قرار دهد بیماری . . . . الف(

 ترین عوامل خطر هستند.از مهمعروقی، . . . . . . . . و . . . . . . . . . -های قلبیب( در بین عوامل خطر بیماری

 ج( زمان طالیی برای نجات فردی که دچار سکته مغزی شده . . . . . . . . است.

 

3 

 های نشان داده شده در شکل زیر را بنویسید.نام بخش

 

 دهد، نام ببرید.عروقی را افزایش می-های قلبیعواملی که احتمال ابتال به بیماری 4

 فشار خون چیست؟ 5

 عالئم فشار خون کدام است؟ 6

 انواع چربی موجود در خون را نام ببرید. 7

 ترین عالمت بالینی سکته قلبی کدام اند؟مهم 8

 عالیم سکته مغزی را نام ببرید؟)چهار مورد( 9

 اند؟عالئم هشدار دهنده سرطان کدام 10

 آید؟دیابت چیست و چگونه به وجود می 11

 ، که قابل پیشگیری هستند را نام ببرید. 2عوامل خطر ساز بیماری دیابت نوع  12

 کدامند؟ 1یابت نوع های دعالیم و نشانه 13

 گام پیشگیری از دیابت را نام ببرید. 7 14
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 پاسخنامه 

 ج( درست         نادرست ب(     الف( درست        1

 ساعت 3ج( حدود    فشار خون باال و اختالالت چربی خون ب(     الف( قلبی عروقی 2

3 (a              شریان ریوی(b        شریان کرونری چپ(c        شریان کرونری راست(d آئورت 

 فشار خون باال، اختالالت چربی خون، اضافه وزن و چاقی، عدم تحرک، بیماری دیابت و استعمال دخانیات. 4

5 
ز های اعضای بدن جاری شود و مواد غذایی و اکسیژن را به اعضای مختلف بدن برساند نیابرای اینکه خون در شریان

 شود.به نیرویی دارد که خون را به گردش در آورد، این نیرو فشار خون نامیده می

6 

های حیاتی مانند مغز، چشم، شود که بر اندامدار میها بدون عالمت است و معموالً زمانی عالمتفشار خون اولیه سال

د. در این صورت گاهی ممکن است با عالیمی همچون عالیم زیر کلیه، قلب تاثیر گذاشته و به آنها آسیب رسانده باش

سردرد در ناحیه پس سر، سرگیجه، تاری و اختالل دید، خستگی زودرس و تپش قلب، تنگی نفس شبانه  بروز کند:

 و یا هنگام فعالیت، دردهای قفسه سینه

7 
یا کلسترول بد، تری  LDLیا کلسترول خوب،  HDLه عبارتند از: کلسترول، چربی وجود دارد ک چند نوع در خون

  گلیسرید

8 
شود و بیش از فشار آزار دهنده، سنگینی یا درد در وسط قفسه سینه که معموالً به طور ناگهانی شروع میاحساس 

 ترین عالمت بالینی در سکته قلبی است.یابد، مهمچند دقیقه ادامه می

9 
سردرد ناگهانی شدید، از دست دادن ناگهانی بینایی، عدم کنترل عضالت و تعادل، از دست دادن ناگهانی احساس 

 ی ناگهانی و از دست دادن تکلم از عالیم سکته مغزی هستند.در بازو، پا یا صورت، گیج

10 

 عالئم هشدار دهنده سرطان عبارتند از:

پیدایش  -4های بدون بهبود زخم -3های پوستی تغییر در خال -2ابتالی اقوام درجه یک به بیماری سرطان  -1

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

ریزی غیر طبیعی از واژن خونریزی غیر طبیعی در ادرار، مدفوع و خون -9اسهال یا یبوست طوالنی  -8سرفه خونی 

 دلیلبی اشتهایی یا کاهش وزن بی -10و نوک سینه 

11 

شود. آید و از این قند برای تولید انرژی استفاده میمواد غذایی بعد از مصرف در بدن به صورت قند )گلوکوز( در می

شود. انسولین هورمونی است که در بدن از غده لوزالمعده ترشح شده و موجب ورود قند به سلول و استفاده از آن می

ماند که در نتیجه اگر انسولین کم باشد و یا کار خود را به خوبی انجام ندهد، قند وارد سلول نشده و سلول گرسنه می

های بدن ها و بافتکند و به سلولشود، از طرفی قند خون باال رفته مانند سم عمل میکار بدن دچار اختالل می

 گویند.این بیماری دیابت میرساند. به آسیب می

 کم تحرکی، اضافه وزن، فشار خون، کلسترول باال 12

13 
معموالً شدید و ناگهانی و شامل پرخوری، پرنوشی، پرادراری، احساس خستگی  1عالیم در بیماران مبتال به دیابت نوع 

 زیاد، کم شدن وزن بدن و الغری و تاری دید است.

14 

مراجعه به پزشک  -3پرهیز از مصرف غذاهای پر شکر یا چرب   -2برخورداری از رژیم غذایی متوازن و متعادل   -1

دنی های بانجام فعالیت -5حفظ وزن مطلوب   -4متخصص در صورت داشتن عوامل خطر ساز غیر قابل پیشگیری  

 کنترل منظم قند خون -7پرهیز از مصرف دخانیات   -6روزانه  

 ( www.hoonarjo.irتهیه شده در سایت هنرجو ) 
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