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١

الزامی)الف بخش
سؤاالتدانش به عزیز کسب18تا1آموز دهید16جهت پاسخ .نمره

  

عبارتکیهرینادرستاییدرست1 دلریزهاياز ذکر بدون کنلیرا .دیمشخص
است)الف درمان از تر بخش اطمینان و تر آسان بسیار اقدام هرگونه ، پیشگیري .در

در)ب غالت و نان داردگروه قرار غذایی هرم .قاعده
افتد)ج می اتفاق شدید و ناگهانی شکل به همواره قلبی .سکته
دور،آستیگماتیسم)د دید بر دوهم بر میکینزددیهم .گذاردتاثیر
برانیاول)ه الزم جنس،ازدواجيشرط مردیبلوغ و .استزن
ناخوشاافسردگی)و برايندیاحساس که مکوتاهیمدتياست تنهاابدییتداوم با همراه غمگییو .تاسینیو

5/1

هر2 عبارتکیدر کنخالیيجاریزهاياز کامل مناسب کلمات با .دیرا
مهم)الف بهداشت، جهانی سازمان گزارش بابراساس جهان در مزمن هاي بیماري مستقیم.................ترین ارتباط

.دارد
غذاییپرمصرف)ب ماده داردترین نقش بدن انفعاالت و فعل تمام در .است.................،که
الگوي)ج با است..................چاقی تر شایع زنان بین .در
حداقل)د آن هاي قسمت تمام که است کامل غذا پخت سانتی.................زمانی باشددرجه دیده حرارت .گراد
انتها)ه پییمرحله اچهشرفتیو .نامندیم............رايويآاز
استفاده)و اثر قل...............در ازيهايماریبانیاز دقیطرمنتقله افراد سالمت آلوده، فرد دستان و راگریدهان

.کندیمدیتهد

5/1

بنویسید3 پاسخنامه در و کرده انتخاب پرانتز داخل از را مناسب .کلمۀ
است)تنوع/دلتعا(اصل)الف بدن سالمت حفظ براي نیاز مورد مغذي مواد از کافی مقادیر مصرف .یعنی

میوه)ب دیدن عواملضربه از برداشت حین در می)فیزیکی/مکانیکی(ها آنها فساد باعث که .شوداست
بیماري)ج به مربوط ایران در میر و مرگ علل .است)غیرواگیر/واگیر(هايبیشترین
رایانهدر)د با کار بایدروشنایی،هنگام معمولی وضعیت به نسبت .یابد)افزایش/کاهش(اتاق
واکسن)ه خانم)سرخجه/کزاز(تزریق استبراي الزامی امري عقد از قبل .ها
.استاضطراب)روانی/تفکر(عالئمازیپرتحواسویسردرگم)و

5/1
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کنحیصحنهیگز4 انتخاب .دیرا
صح«)الف نسبتاً مسائلحیقضاوت با برخورد نشانه»در است؟کیکداميهااز سالمت ابعاد از

 تیمعنو)4یروان)3یجسمان)2یاجتماع)1
شود................ویتامین)ب می ساخته پوست بر آفتاب مستقیم نور تابش اثر در بدن نیاز .مورد
1(A2(B3(C4(D

م)ج سرطان غربالگري شایع هاي آزمایش ازیاز برد................توان نام مردان در پروستات سرطان تشخیص .در
خون)2کولونوسکوپی)1 اسمیر)4ماموگرافی)3آزمایش پاپ
ابزار)د از استفاده قانون ازدر صدا دامنه اگر هدفون و شنیداري باید10تا1هاي عددي چه روي صدا حداکثر باشد

شود؟ تنظیم
1(52(103(154(20 

1

پرسش5 به سالمت مورد دهیدهدر پاسخ زیر .اي
علی)الف حضرت فرمایش به حکمت)ع(بنا است؟388در بدن سالمت از باالتر چیزي چه البالغه نهج

آموزشی«)ب تسهیالت و است؟»امکانات سالمت بر مؤثر عامل چهار از یک کدام جزء
کرد؟)ج باید چه شویم مشکل دچار خودمراقبتی برنامۀ اجراي در که صورتی در

75/0

6
 

بنویسید را است شده توصیه آنها بر اسالمی فرهنگ در که آشامیدن و خوردن صحیح آداب از نمونه 5/0.دو

بیماري7 از میهریک ایجاد ریزمغذي کدام کمبود اثر بر زیر شود؟هاي
استخوان)بگواتر)الف پوکی

5/0

پرسش8 به اندام، تناسب و وزن کنترل مورد دهیددر پاسخ زیر .هاي
مورد)الف بنویسیددو را چاقی عوارض .از

تصمیمیروش)ب مبناي برايکه پزشکان وگیري ممحاسبه وزن ببریدتتعیین نام را است افراد .ناسب

75/0

کنند9 رعایت باید غذا تولید فرایند در مؤثر افراد که فردي بهداشت نکات بنویسیداز را مورد 5/0.دو
بیماري10 مورد پرسشدر به واگیر غیر دهیدهاي پاسخ زیر .هاي

بیماري)الف خطر عوامل بین قلبیاز عنوان-هاي به یک کدام از خاموش«عروقی، می»قاتل کنند؟یاد
میچرا)ب روغنتوصیه سایر جاي به غیراشباع چرب اسیدهاي گیرند؟شود قرار استفاده مورد خوراکی هاي
مورد)ج گامدو بنویسیداز را سرطان از پیشگیري در مؤثر .هاي
می)د ایجاد عواملی چه اثر بر جوانان )دومورد(شود؟دیابت

75/1
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ز برخریجدول با رابطه انتشارآنبیماريازیدر روش و واگیردار مواردکیهر.استهاهاي راستاز ازیکیباسمت
چپ سمت هاي منطقعبارت را.داردیارتباط مناسب عبارت به مربوط بنوشماره پاسخ برگه .دیسیدر

هاعبارتموارد
خون)الف تناسلدس-1یاسهال یتگاه

بدن-2سوزاك)ب ترشحات و خون
گوارش-3سیکلوزیپد)ج دستگاه

مو-4 و پوست

75/0

ديماریب12 به چگونه دهیدکند؟یمتیسراگرانیآنفلوانزا 5/0.توضیح

بدنيبو13 مینامطبوع ایجاد 5/0شود؟چگونه

توص14 از مورد بنومردايباروريبرایبهداشتيهاهیدو را 5/0.دیسین

پرسش15 به روان بهداشت مورد دهید در پاسخ زیر .هاي
از)الف مورد تابيهاراهکاردو .بنویسیدرايورآحفظ

روانی)ب فشار متعارفاثر حد سالم(در کنید)استرس مقایسه یکدیگر با امتحان شب در را ناسالم استرس .و
موا)ج چه در بیشتر نوجوانان در میخشم بروز مورد(کند؟قعی )دو

75/1

وکیهر16 سریزيهایژگیاز دود در موجود ماده کدام به است؟گاریمربوط
بنیا)الف داخل عروق انقباض سبب مژكینیماده حرکات شدن فلج بيهاو مخاط .شودیمینیداخل

سینوع)ب طرگاریگاز از که مهیکبد،کله،یرقیاست بدن جذب طحال و .شودیها

5/0

چیست؟17 سوم دست دود از 5/0منظور

از18 مورد سسه عملکرد بر الکل مرکزستمیاثرات بنوياعصاب 75/0.دیسیرا

یانتخاببخش)ب 
عزدانش کسبزیآموز سؤاالت4جهت از و8فقط34تا19نمره انتخاب دلخواه به را دهسؤال .دیپاسخ

 

خود19 انواع مورددمراقبتیاز ببریدو نام 5/0.را

کنیدپروتئین20 تعریف را 5/0.کامل
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٤

دارد؟21 بستگی عواملی چه به مطلوب وزن از برخورداري و وزن تنظیم انرژي، تعادل قانون اساس 5/0 بر

مغزي22 سکته موردازعالئم بنویسیددو 5/0.را

هپاتیزمان23 دهبBتیکه مزمن بعددیآرصورت عوارض چه مي، باشد؟یرا داشته دنبال به 5/0تواند

مورد24 عواملدو تشدیاز باعث مدیکه بنویآکنه را 5/0.دیسیشود

مورد25 بنويسازآرامخوديهاروشازدو را خشم زمان 5/0.دیسیدر

چیست؟26 5/0قطران

مصرفازيریشگیپ27 بنویسید(؟استيادیزتیاهميدارایلیدالچهبهوادماختالالت دلیل 5/0.)یک

مصرف28 مصنوعیم(هروئینبا حالت)خدر چه فرد بنوهاییدر را مورد دو بدهد؟ رخ است 5/0.دیسیممکن

تکنمنظور29 صوتکیاز ازضبط موادیمقاومتيهامهارتکه مصرف به دعوت برابر چیست؟در 5/0است،

وضعمن30 از چیبدنتیظور 5/0ست؟یمناسب

د31 بادگاهیاز بار کردن بلند فقرات، ستون پاها............کمرسالمت استمنیایروش،..............يو 5/0.تر

که32 دهید مقابلتوضیح پردازد؟شکل می ارگونومی اصول مورد در نکته کدام به
5/0

حوادثيریشگیپ3سطحدر33 حادثه(از وقوع از می)پس انجام اقداماتی 5/0شود؟چه
روش34 از مورد مییهادو آن کمک به شتوانیکه مواد با کار خطرات بروز بنوکاستییایمیاز 5/0.دیسیرا

باشید« نمره»موفق 24جمع
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59صفحه )25/0(نادرست)ج                  24صفحه )25/0(درست)  ب                       5صفحه )25/0(درست )الف 1
121صفحه) 25/0(درستنا) و                    101صفحه)25/0(درست) ه                     81صفحه )25/0(درست )د

5/1 

زندگی) الف 2 34صفحه) 25/0(گالبی) ج                       22صفحه) 25/0(آب)ب         13صفحه) 25/0(سبک
             133صفحه) 25/0(مشترك) و                     74صفحه) 25/0(دزیا )ه                              42صفحه) 25/0(  70 )د

5/1 

                  49صفحه) 25/0(غیرواگیر )ج                   45صفحه) 25/0(مکانیکی) ب                     26صفحه) 25/0(تعادل) الف 3
              120صفحه) 25/0(تفکر) و                         103صفحه) 25/0(کزاز )ه                       84صفحه) 25/0(کاهش )د

5/1 

31صفحه) 25/0(D  -4گزینه) ب                                            8صفحه) 25/0(روانی -3گزینه) الف 4
خون -2گزینه) ج 87صفحه )25/0( 5 -1گزینه )د                                62صفحه) 25/0(آزمایش

1 

دل )الف 5 روان(تقواي محیطی )ب                               3صفحه )25/0) (سالمت                                11صفحه )25/0(عوامل
کنیم) ج شروع مجدداً که باشیم آماده 16صفحه )25/0(. باید

75/0 

حالل -1 6 و پاك غذاي آن -2خوردن از پس و غذا صرف از پیش ها دست شوي و غذا -3شست خوردن شروع
غذا پایان در سپاسگزاري و خدا نام داغ -4با غذاي خوردن از پرهیز و خوردن غذا آرامی خوردن -5به از پرهیز

گرسنگی احساس از قبل و سیري هنگام پرخوري -6به از شدن(پرهیز سیر از قبل غذا صرف از کشیدن  )دست
برداشتنلقمه - 7 غذا -8کوچک جویدن ناراحتی -9خوب و عصبانیت هنگام به غذا خوردن از پرهیز
دیگران -10 با غذا غذاپره -11صرف صرف هنگام گفتن سخن از است(  28صفحه )5/0(یز کافی مورد )                                  دو

5/0 

 305/0صفحه)25/0(کلسیم) ب                               30صفحه) 25/0(ید) الف 7
عصبی -1 )الف 8 سیستم مغزي: مشکالت عروقی -2تومور قلبی خون، :مشکالت فشار افزایش خون، چربی اختالالت

مزمناختالالت التهاب خون، غددي -3انعقاد نوع: مشکالت پلی2دیابت زودرس،تخمدان بلوغ در، کیستیک
پسراندختران،کم در جنسی غدد روانی -4کاري عصبی: مشکالت پرخوري نفس،افسردگی، به اعتماد کاهش

تنفسی -5 بدنی: مشکالت فعالیت تحمل عدم آسم، خواب، در تنفسی گوارشی -6وقفه صفرا،: مشکالت سنگ
کبد کلیوي -7التهاب عضالنی -8مشکالت ران،: استخوانی -مشکالت استخوان خطرتضعیف افزایش پا، کف صافی
است(  35صفحه )5/0(شکستگی کافی مورد  )دو

بدنی) ب توده شاخص 36صفحه) BMI( )25/0(تعیین

75/0 

دوم« صفحه در  »ادامه
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٢ 

پوشاندن -1 9 و تمیز لباس سرپوشیدن زیورآالت -2موي بینی -3نداشتن سرفهپوشاندن و عطسه هنگام دهان           و
بر-4 بهداشتی پوشش خراگذاشتن زخمشروي و انگشتانها و دست دستشست-5هاي صحیح قبلوشوي           ها

کار بهداشتی-6از دستکش از استفاده امکان صورت در و ناخن نگهداشتن مورد(41صفحه)5/0(کوتاه استدو                                                      )کافی

5/0 

باال) الف10 خون                   53صفحه) 25/0(فشار
LDL ) ب سطح کلسترول، سطح کاهش موجب اسیدها این تريزیرا میو خون 57صفحه) 5/0 ( .شوندگلیسرید

نشانه -1) ج گرفتن بهجدي مراجعه و سرطان هشداردهنده پزشکهاي به و -2موقع قلیان و سیگار مصرف از پرهیز
آنها دود معرض در نگرفتن مناسباستفا -3قرار پوشش و آفتاب ضد کرم از مقابلده در خود پوست از محافظت براي

روزانهخو -4آفتاب سبزي 5ردن و میوه شکر، -5وعده قند، روزانه مصرف روغنکاهش و حفظ -6نمک و کنترل
د مطلوبوزن حد پیاده20حداقل -7ر روزانهدقیقه تند مخدر -8روي مواد استعمال و الکل مصرف از پرهیز

آالینده -9 سرطانشناسایی خوهاي از محافظت و آنهازا معرض در گرفتن قرار هنگام خود، -10د با بودن مهربان
زیستدیگ محیط و است(63صفحه) 5/0(ران کافی مورد  )دو

مانند) د بدن: عواملی ایمنی سیستم در اختالل و روانی فشارهاي ویروس، ژنتیکی، مورد(64صفحه) 5/0(زمینه دو
است  )کافی

75/1 

گوارش -3)الف11 تناسلی -1 )ب     67صفحه) 25/0(دستگاه مو -4 )ج         70صفحه) 25/0(دستگاه و پوست
              69صفحه) 25/0(

75/0 

ا12 وسروسیو ،يماریبنیدر کوچکلهیبه عفون )25/0(یقطرات سرفه و عطسه هنگام به بیکه پخشماریفرد هوا در
د یم به 68صفحه) 25/0( .کند یمتیسراگرانیشود

5/0 

پوست،ه13 از زائد مواد خروج با نواحییها يباکترمراه در خصوصاً پوست مختلف نقاط در مرطوبیکه و یزندگگرم
تخم)25/0(کنند، یم ا ریسبب و شده پوست و عرق در موجود 90صفحه)25/0( .کنند یمینامطبوعيبوجادیمواد

5/0 

سن -141 دارويبارورنیدر هر خودسرانه مصرف طوالن زیپره -2 .کنند زیپرهییاز و داغ حمام قرار ،سونا ،مدتیاز
خ وان در طوالن زیپره -3داغیلیگرفتن دادن قرار لپیاز سامدت و رویکیالکترونلیوسا ریتاپ تنه نییپايبر

پوش زیرهپ -4 چسبانيهالباسدنیاز و نش زیپره -5تنگ کار ممتدمدت یطوالنستهاز مورددو(108صفحه) 5/0(و
است  )کافی

5/0 

عزت -1)الف15 زندگ -2نفسداشتن در هدف تغذ -3یداشتن از سالمت هیمراقبت با -4و ارتباطات دادن توسعه
انعطاف -5گرانید تغيریپذداشتن برابر مهارت -6یزندگراتییدر برايهاکسب مشکاليسالم با تمقابله
معنوتیتقو -9مثبتيها یدلبستگجادیا -8ینیبخوش -7 و خودتیمذهب است(117و116صفحه) 5/0(در کافی مورد ) دو

75/1 

صفحه« در  »ومسادامه
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٣ 

روان)ب متعارفیفشار حد در امتحان م )سالم(شب انگشود یباعث برازهیفرد داشتهيالزم را امتحان جهت مطالعه
هم)25/0(باشد، اگر رواننیاما شدهدیشد)ناسالم(یفشار او خواندن درس مانع دريادآوریو)25/0(شود اطالعات

م مختل را امتحان 118صفحه) 25/0. (کند یجلسه
و) ج عالقه مورد کار از شدن منع گرفتن، قرار تحقیر و تمسخر مورد همچون کافیدو(123صفحه) 5/0...(مواقعی مورد

 )است
 1305/0صفحه) 25/0(آرسنیک) ب                 130صفحه) 25/0(نیکوتین) الف16
محيگاریسيبو17 در مطیکه برم) 25/0(شود یپراکنده در را منزل لوازم نام )25/0(رد،یگ یو سوم دست دهیدود

135صفحه. شود یم
5/0 

آثار18 حرکتالکل در تعادل عدم صورت به را درخود اختالل وتکلم،، تنفس تعداد وکاهش قلب ضربان کاهش
م نشان افزا.دهد یفشارخون سشیبا در مرکزستمیاختالل توجهیاتیحيهاکارکرد ،ياعصاب قابل شکل تحتیبه

م ریتاث شدرندیگ یقرار موارد در شخص دیو است هوشیاريممکن کاهش حت )کما(دچار  .ودشمرگیو
استموردسه(137صفحه  )کافی

75/0 

روانی19 معنوي -جسمی، و اجتماعی استدو(14صفحه) 5/0(عاطفی، کافی  5/0 )مورد
است20 ضروري آمینه اسیدهاي تمامی بر مشتمل کامل  215/0صفحه) 5/0.  (پروتئین
بدنی 25/0تغذیه21  385/0صفحه  25/0فعالیت
در22 احساس ناگهانی دادن دست از تعادل، و عضالت کنترل عدم بینایی، ناگهانی دادن دست از شدید، ناگهانی سردرد

تکلم دادن دست از و ناگهانی گیجی ، صورت یا استدو(59صفحه)5/0(بازو،پا کافی  )مورد
5/0 

کبد23 مشکالت و ،يباعث کبد استدو(71هصفح )5/0( .شودیميکبدروزیس ایسرطان کافی  5/0 )مورد
برخ24 قاعدگیاسترس، داروها، خورش ،یاز نور معرض در گرفتن کارقیتعرد،یقرار دست تشديو باعث ها  دیجوش

م است(89صفحه) 5/0. (شوندیآکنه کافی مورد  )دو
5/0 

تغیبدنتیوضع -251 را یامثال ،دیده رییخود بکشبنشینید نفس -2.دیدراز آرامقیعمچند مکثدیبکشو قدري و
بنوشآيقدر -3.کنید خنک منف -4.دیب ازیافکار را -5.دیکنرونیبذهنتانرا کنموقعیت ترك را امکان صورت . دیدر

کنید -6 شل را خود بدن کنید سعی و کرده خارج انقباض حالت از را خود مورد(124و123صفحه)5/0( .عضالت دو
است  )کافی

5/0 

س زیرذرات26 در رگاریموجود م هیدر جمع ضخشوند یها پوسته تشکیرنگيا هقهو میو نامدهد یملیرا قطران دهیکه
حاوشود یم سرطانيو استعوامل 130  صفحه) 5/0(زا

5/0 

صفحه« در  »مچهارادامه
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٤ 

نتا -271 آثار هرحال به مصرف باقجیاختالالت فرد روان و جسم بر را مواد مخرب و مصرف -2. گذارد یمیمضر اختالالت
م گردد، یمواد همراه حوادث و خطرات با رانندگمثالتواند به حوادثبهیمبادرت باعث مواد مصرف اختالالت دنبال
وابستگ -3. شود یمیرانندگ سمت به را فرد معموالً مواد مصرف اختالالت یک(142صفحه) 5/0. (کشاند یم یادامه

است کافی  )مورد

5/0 

تخديدرد یب ،یحس یب ،یمنگتیخاص28 مییرکنندگیو آندهدرخ مصرف عصبيها تیفعالو کنندهیدستگاه مصرف
نت در و کرده کند بدتیفعالجهیرا و ماونیفکرى سست است( 143صفحه) 5/0. (دکن یرا کافی مورد  )دو

5/0 

نمیمنفیپاسخ29 که شود متقاعد مخاطبتان تا کنید تکرار بار چندین شده ضبط نوار یک مثل را راتان شما نظر تواند
کند 148صفحه) 5/0.(عوض

5/0 

دریحالت30 که کمترآاست سنین به تنش و میعضالن -یاسکلتستمیفشار  1565/0صفحه) 5/0. (شود یوارد
 1585/0صفحه) 5/0(خمیده –راست31

طور32 بدن کنار در را دهيبازوها باشندشانهکه دیقرار گرفته قرار استراحت حالت در  1665/0صفحه )5/0( .ها

آسیبخشتوان33 جلوگدهیدبیفرد اويریو شدن ناکارآمد  1705/0صفحه) 5/0(از

به34 و مناسب وسامن،یاهايروشيرکارگیاستفاده از فردلیاستفاده ش ،يحفاظت مواد حداقل از موردییایمیاستفاده
جاازین شنیگزیو مواد استدو(173صفحه) 5/0(خطرترکمییایمینمودن کافی )           مورد

5/0 

است احترام مورد گرامی همکاران 24 .نظر
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١

عبارت1 از یک هر نادرستی یا رادرستی زیر دلیلهاي ذکر .کنیدمشخصبدون
هد)الف انسان بدن اسالم الهیهدر امانت مبه روحتکامليبرایو .یدآیحساب

بافتیمترمرشد،)ب حفظ میچربيهاعملکردازیعضالنيهاو بدن در .دباشیها
بین)ج زنان در بارداري براي سن است25تا15بهترین .سال
شایکی)د جهانیناشيهایماريبینتریعاز سطح در کار اسکلت،از .استیعضالن-یاختالالت

1

عبارت2 از یک هر جايدر زیر کنیدهاي کامل مناسب کلمات با را .خالی
طریروسیويهایماريبینمهمتر)الف از تنفسیقکه میدستگاه .باشندمی..............ویسرماخوردگ،یابندیانتشار

مادمصرفپر)ب جهانةترین سراسر در .است..........................دخانی
آسیب)ج صدمات،همواره برابر در بدن قسمت .است........................پذیرترین
نشانی)د دردو....................وآتش امدادي هحوادثنهاد .ندستخانگی

1

کنید3 انتخاب را مناسب گزینۀ پرانتز داخل کلمات بین .از
خودمراقبتیبرنامهدر)الف براي گامریزي باید ابتدا .برداریم)بزرگ-کوچک(هاي،
.شودینمیرهذخبدندر)B-A(یتامینو)ب
د)ج قادر)1نوع-2نوع(یابتدر توللوزالمعده انسولیایستنیکافینانسولیدبه به مینبدن نشان .دهدیمقاومت
فعالمحدود)د باعثیتکردن م)کاهش-یشافزا(ها .شودیاسترس

1

گزینهايپرسشدر4 کنیدۀزیر انتخاب را .مناسب
چاق)الف عوامل از مورد ؟گرددینممحسوبیکدام

زیاد)1 بدنی ژنت)2فعالیت داروها)4یجسميهایماريب)3یکعامل
وازموردکدام)ب خوابآثار کم ؟باشدینمیعوارض
دما)2قتدکاهش)1 مافزای)3بدنيکاهش یزودرنج)4رشدیزانش

سیگار)ج در موجود سمی مواد از یک شودکدام می لب سرطان بروز ؟باعث
اسید)1 )2سیانیدریک نیکوتین)4آمونیاك)3آرسنیک
فرد)د کوله.استیلوگرمک60يوزن محتویپشتوزن همراه به کیاتاو چند حداکثر باشد؟یدبایلوگرمآن
یلوگرمک7)4یلوگرمک6)3یلوگرمک4)2یلوگرمک3)1

1

درعبارتپرسشایندر5 استاعتیادآورموادانواعموردهایی .کنیدمشخصراهمبهمرتبطهايعبارت.آمده

الف بستون ستون
خارجییصداهایدنشن.1کوکائین)الف وجود .ندارندیکه
فعالیشترب.2متادون)ب بدنيفکرهايیتشدن کوتاهبهیو مدتصورت
فعال.3گراس)ج کردن بدنيفکرهايیتسست یو

75/0
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٢

پرسش6 دهیدبه کوتاه پاسخ زیر .هاي
در)الف ومیر مرگ علل بیماريبیشترین از دسته کدام به مربوط استایران ؟ها

ایروسو)ب بیماريکهیانسانیمنینقص میعسبب دارد؟،شودفونی نام چه
است)ج تاکید مورد روز شبانه طول در زدن مسواك بار چند حداقل دندان، پوسیدگی از جلوگیري ؟براي
خانم)د براي ازدواج از قبل واکسن کدام الزامیتزریق است؟ها
د)ه آزمون گود،یواردر ديفاصله تا باآلیدهایبدنیتوضعدر،یوارگردن ؟باشدیدچقدر

25/1

شکل7 در چاقی الگوهاي از یک بزیر،کدام به ابتال بیعروق–یقلبهايیماريخطر دهد؟یمیشافزایشتررا

(الف( )ب)

25/0

رعا8 اصول از مورد محیتدو تهیطبهداشت محل نگهداریعتوز،یدتول،یهدر غذايو بنوییمواد 5/0.یسیدرا

9B هپاتیت بیماري به نزدیکان یا خانواده اعضاي از یکی ابتالي صورت بیريجلوگيبرا،در انتقال دیمارياز یگربه
استیترعا،اعضا ضروري نکاتی مورد(.چه )دو

5/0

زیکهریعلمیلدل10 موارد بنویراز یسید.را
چ)الف اسیدهاي گرددربمصرف محدود باید روزانه، غذایی برنامۀ در .اشباع

قل)ب از تنباکویاناستفاده زيایوهميهابا .دارديتریانباراثرات
خفیفدر)ج هواانسداد به،ییراه زدن ضربه از شودباید اجتناب .پشت

5/1

تعاریکهر11 ویفاز بهیرزهايیژگیو میککداممربوط پرانتز داخل کلمات استیک(؟باشدیاز اضافه کلمات از )مورد
)استرس-يآورتاب-خشم–اضطراب-یخودآگاه(

ظرفايمجموعه)الف روانيفردهايیتاز شرايبرایو با استیطمقابله .دشوار
شکل)ب مطلوبگیريبه مهویت میکندیکمک جلوگیري روانی اختالالت بروز از .نمایدو
آثار)ج میاز اینکه آن بینمثبت روابط در حق احقاق باعث شودتواند اجتماعی و گروهی .فردي،
وضعیعیطبیواکنش)د در مهايیتکه خطرات برابر در حفاظت سبب .شودیخطرناك،

1

پرسش12 به استرس مورد دهیرزيهادر .یدپاسخ

بنو)الف را سالم استرس مثبت .یسیدآثار
جسم)ب اثرات کدام استرس ایدارپایتکرار بنویسیدکند؟یمیجادرا را مورد .دو

1
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آزادبزرگسالروزانه،آموزاندانش داوطلبان سالخردادنوبتدرسراسرکشورو سنجش1398ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش و

http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نمره)پاسخنامه

٣

از13 زندگداشتنمنظور حسالمیسبک براي خودمراقبتی هاي توصیه از یکی دورکه در روان سالمت ینوجوانةفظ
کارهااست، چه استاست؟ییانجام کافی مورد .سه

75/0

سم14 مواد مورد دریدر پرسشیاتدخانموجود دهیرزيهابه .یدپاسخ
ماده)الف قهوهکدام ضخیم پوستۀ تشکیل ریهسبب در رنگ میاي ؟گرددها

دخان)ب استعمال هنگام ماده میرتبخیاتکدام مختل را تنفس و کند؟یشده
اکدام)ج در مهم عوامل از تخریکتحریجادماده بهبافتیبو ست؟ااهیهرویژهها

75/0

کنید15 تعریف را زیر .اصطالحات
دست)الف ساده)بومددود زبان به بدنی وضعیت

1

مورد16 الکلدر پرسشمصرف دهیرزيهابه .یدپاسخ

عملکردها)الف بر الکل اثرات از مورد مرکزیستمسيدو بنوياعصاب .یسیدرا
مشروبابلندمصرف)ب وياثریالکلتمدت کدام با رویروسمشابه دارديبر ؟کبد

75/0

وابستگ17 مورد بهیدر مخدر مواد دهیرزيهاپرسشبه .یدپاسخ

وابستگ)الف از ایجسمانیمنظور چینبه یست؟مواد
بنویوابستگيهانشانهاز)ب را مورد دو مخدر مواد .یسیدبه

25/1

ازدو18 پرخطرتوصیهمورد رفتارهاي از پیشگیري زمینه در خودمراقبتی و(هاي دخانیات بنویسید...)استعمال 5/0.را

به19 مربوط مقابل صحشکل کردنیحروش روي)سنگین–سبک(اجسامبلند استاز 25/0.زمین

ارگون20 بنویسیداصل را شکل هر به مربوط نیست(.ومی الزم اصل هر شماره )ذکر

جبالف

75/0

صفحۀ در چهارمادامه
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تعالی باسمه
بهداشت:درس نهاییامتحانسؤاالت و صفحههارشتهۀکلی:رشتهسالمت شروع4:تعداد صبح8:ساعت

متوسطهدوازدهمۀپای دوم خانوادگیدورة نام و امتحان:نام امتحان22/3/1398:تاریخ دقیقه90:مدت
آزادبزرگسالروزانه،آموزاندانش داوطلبان سالخردادنوبتدرسراسرکشورو سنجش1398ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش و

http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نمره)پاسخنامه

٤

اتودر21 لباس،هنگام روشیريکارگبهکردن میییهاچه جلوگیري کمردرد بروز 5/0کند؟از

مورد22 حوادثدر از دهیرزيهاپرسشبهپیشگیري .یدپاسخ

سطح)الف حوادثیشگیريپ3در میاز انجام اقدامی ؟شودچه
رادو)ب شیمیایی مواد با مسمومیت عالیم از .بنویسیدمورد

1

مورد23 اسپریحصحةاستفاددر منزلکشحشرهياز دهیرزيهاپرسشبهدر .یدپاسخ

باشد؟دستدرنحوه)الف باید چگونه اسپري قوطی گرفتن
اسپري)ب از شود؟،کردنبعد انجام باید اقداماتی چه

1

نوع24 کدام به مربوط زیر موارد از یک است؟سوزيآتشهر
نوعیلهوسینهترب)الف این کردن خاموش د،آتشبراي گاز از .استکربنیداکسياستفاده

نوع)ب این نبايسوزآتشدر شودیدهرگز استفاده آب .از
حراین)ج خود،یقنوع از جامعموالً بر .گذاردیميخاکستر

75/0

نمرات جمع باشید 20موفق
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تعالیب اسمه

امتحان تصحیح درسراهنماي بهداشت:نهایی و هاۀکلی:رشتهسالمت شروعرشته امتحانصبح8:ساعت دقیقه90:مدت
متوسطهدوازدهمۀپای دوم امتحاندورة 22/3/1398:تاریخ

آموزان آزادروزانه،دانش داوطلبان و سنجش1398سالماهخرداددرکشورسراسر بزرگسال آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

21صفحه)25/0(درستنا)ب    3صفحه)25/0(درست)الف1
155صفحه)25/0(درست)د   109صفحه)25/0(درستنا)ج

1

129صفحه)25/0(سیگار)ب68صفحه)25/0(آنفلوآنزا)الف2
170صفحه)25/0(اورژانس)د 156صفحه)25/0(کمر)ج

1

21صفحه)25/0(B)ب16صفحه)25/0(کوچک)الف3
125صفحه)25/0(کاهش)د64صفحه)25/0(2نوع)ج

1

زیاد-1گزینه)لفا4 بدنی رشد-3گزینه)ب34صفحه)25/0(فعالیت میزان 94صفحه)25/0(افزایش
کیلو-3گزینه)د130صفحه)25/0(آرسنیک-2گزینه)ج 163صفحه)25/0(گرمشش

1

فعالیشترب.2)الف5 بدنيفکرهايیتشدن کوتاهیو صورت )25/0(مدتبه
فعالسست.3)ب بدنيفکرهايیتکردن )25/0(یو
خارجییصداهایدنشن.1)ج وجود 144و143صفحه)25/0(.ندارندیکه

75/0

واگیربیماري)الف6 غیر 49صفحه)25/0(هاي
72صفحه)25/0(ويآياچ)ب
98صفحه)25/0(دوبار)ج
کزاز)د  103صفحه)25/0(واکسن
156صفحه)25/0(مترسانتی5)ه

25/1

سیب)ب7 3425/0صفحه)25/0(الگوي
کافیهته_81 و سالم صح_2یآب موادیحدفع و ب_3یدفعزباله ناقل جوندگان و حشرات با یشگیريپ_4یماريمبارزه

خارج مواد و غبار و گرد ورود غذایاز کافی(43صفحهدر مورد )ستادو
5/0

اعضایشآزما-91 اطمیکاننزدیاخون ابتالینانو عدم بياز به یماريآنها
واکسنیقتزر-2
وسا-3 از نکردن بیلاستفاده با   یمارمشترك
ما-4 با تماس بیماریعاتعدم خون و
برعدمٔ-5 پوست با شدیایدهتماس بیمارةزخم
وسا- ٦ از نکردن تیزتیلاستفاده مثل برنده گیغو ناخن کافی(71صفحه.یماربشخصبهمتعلق...ویرو مورد )ستادو

5/0

چربی)لفا10 واین کلسترول سطح افزایش موجب بیماريها احتمال قلبیباالرفتن می–هاي 56صفحه)5/0(.شوندعروقی
میوه)ب مضراتنباکوهاي مواد و شیمیایی افزودنی دلیل به آنها ي بیماريتمی)25/0(به انواع سرطان، باعث هايوانند

شوند حساسیت و آسم آلرژي، کشنده، و 133صفحه)25/0(.خطرناك
ضربهدر)ج از وضعیت گیراین جسم جابجایی باعث است ممکن چون شود اجتناب پشت به شودزدن و)25/0(کرده

گردد کامل انسداد 180صفحه)25/0(.باعث

5/1

دوم صفحه در ادامه



تعالیب اسمه

امتحان تصحیح درسراهنماي بهداشت:نهایی و هاۀکلی:رشتهسالمت شروعرشته امتحانصبح8:ساعت دقیقه90:مدت
متوسطهدوازدهمۀپای دوم امتحاندورة 22/3/1398:تاریخ

آموزان آزادروزانه،دانش داوطلبان و سنجش1398سالماهخرداددرکشورسراسر بزرگسال آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

٢

 112صفحه)25/0(خودآگاهی)ب116صفحه)25/0(آوريتاب)الف11
120صفحه)25/0(اضطراب)د123صفحه)25/0(خشم)ج

1

هوش)الف12 باعث سالم م)25/0(شدهیارياسترس کمک فرد به نکندیو بتواند موقعیازهایشتا در مختلفيهایترا
نما 118صفحه)25/0(.یدبرآورده

ا)ب موجب استرس جسمیجادتکرار بیدارپایاثرات اختالالتی،پوستيهاالتهابی،عروق-یقلبهايیماريمانند
سسردردی،گوارش ضعف افزایمنیایستم، میشو سرطان به ابتال کافی(119صفحه)5/0(.شودیاحتمال مورد دو
)است

1

بخوريغذاها13 بگذاريبرا.یدسالم وقت اعصاب تمدد و برايهاروش.یداستراحت که را اعصاب استیدمفیتانتمدد
بهینتمرويسازآراميهایکتکنیوگا،دعا،.یابیدب را ببرتمرکز زندگیدکنیسع.یدکار لذتیاز )75/0.(ببریدتان

کافی(124صفحه مورد )ستاسه

75/0

تلخ(یداسیانیدریکس)ب)25/0(قطران)الف14 بادام )25/0()جوهر
130صفحه)25/0(آمونیاك)ج

75/0

مصرف)الف15 خودشان افراد میگاهی قرار دخانیات دود تنفس معرض در ولی نیستند دخانیات آنکنندة به که گیرند
می گفته دوم دست 134صفحه)5/0(،شوددود

می)ب خود به کار انجام طول در فرد بدن که حالتی و قسمتفرم قرارگرفتن نحوه ، عبارتی به و مختلفگیرد، هاي
اندام و تنه سر، شامل فضابدن، در است(156صفحه)5/0.(ها کافی تعریف یک )ذکر

1

عملکردها)الف16 مرکزیستمسيالکل مياعصاب مختل تکلم،یرا و حرکت در تعادل عدم صورت به را خود و کند
کاهش و تنفس تعداد فشارکاهش و قلب مضربان نشان مرکزي،.دهدیخون اعصاب سیستم در اختالل افزایش با

به حیاتی میکارکردهاي قرار تاثیر تحت توجهی قابل حتی.گیرندشکل و کما دچار شخص است ممکن شدید، موارد در
شود (5/0(مرگ کافی) مورد )ستادو

هپاتیت)ب )25/0(137صفحهویروس

75/0

میتیوضع)الف17 نشان مقاومت مخدر مواد به نسبت فرد بدن آن، در که برا)25/0(دهدیاست فرد بهیابیدستيو
دلخواه و مطلوب آثار داشتهیهمان انتظار مواد مصرف از م)25/0(،که مرتبهیشتربشودیمجبور مصرفیقبليهااز

141صفحه)25/0(.کند
مخدرموادمصرفدلیلبهکاروتحصیلدرعملکرداختالل-1)ب
آنازناشیمشکالتتماموجودبامخدرموادمصرفبهدادنادامه-2
مخدرموادمصرفوتهیهبرايزیادزمانصرف-3
مخدرموادمصرفتركبرايناموفقتالش-4
وبینیریزشآبلرز،ومکررهايخمیازهپا،ودستشدیددردهايمانند(تركسندرمهاينشانهشدنپدیدار-5

کافی(143صفحه)5/0()اسهالوهاچشم مورد )ستادو

25/1

سوم صفحه در ادامه



تعالیب اسمه

امتحان تصحیح درسراهنماي بهداشت:نهایی و هاۀکلی:رشتهسالمت شروعرشته امتحانصبح8:ساعت دقیقه90:مدت
متوسطهدوازدهمۀپای دوم امتحاندورة 22/3/1398:تاریخ

آموزان آزادروزانه،دانش داوطلبان و سنجش1398سالماهخرداددرکشورسراسر بزرگسال آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

٣

خود-181 به خودکنترلی- 5سالمدوستانداشتن- 4مقاومتیهايمهارت- 3قوانینوهاارزشبهاحترام- 2احترام
محیطشرایطدربودنمقاوم- 6 برايايبرنامهوهدفداشتن- 8اجتماعیهايتمهارازبرخورداري- 7ناسالمهايو

هايمهارت- 12استرسمدیریتهايتمهار- 11سالمالگويداشتن- 10مطلوبخانوادگیروابط- 9هدفبهرسیدن
152و151صفحه)5/0(کالسییاورزشیهايفعالیتدرحضور- 13خشمکنترل

5/0

سبک19 15825/0فحهص)25/0(اجسام
روش)الف20 کار، انجام بهبراي را شودهایی کمتر نیروي صرف باعث که بگیرید 166صفحه)25/0(.کار

وضع)ب کن)یعیطب(یخنثیبدنیتبا راشفتحتهکدینکظفحياهنوگهبارندرگبسانمهیواز(ایو)25/0(.دیکار
166صفحه).شدابن

دسترسیلوسا)ج محدوده در دهیرا قرار 167صفحه)25/0(.یدآسان

75/0

مناس21 ارتفاع ز،)25/0(اتویزمبانتخاب از مناسبیرپاییاستفاده ارتفاع 1595/0صفحه)25/0(با
170صفحه)5/0(اوشدنناکارآمدازجلوگیريودیدهآسیبفردبخشیتوان)الف22

پوسترنگتغییر- 3تنفسیمجرايوگلوپوست،وهاچشمتحریک- 2 کشیدننفسسختیبه-1)ب
173و172صفحه)5/0(اسهالوشکمیدردهاي- 6هماهنگیفقدانوتعادلعدموسرگیجه- 5دیدتاريوسردرد- 4

1

اسپريبرا)الف23 از اسپريحشرهياستفاده قوطی طورکش، بگيرا دست فاصلهکهیریددر شما باشداز )25/0(.داشته
اسپر)ب از حشرهيبعد فوراکردن شوکش خارج اتاق ببند)25/0(یداز را در دست)25/0(یدو بشوییدهاو را )25/0(.یتان

174صفحه

1

)25/0(برقازیناشيسوزآتش)الف24
اشتعالیعاتمايسوزآتش)ب )25/0(قابل
175و 176صفحه)25/0(کخشيسوزآتش)ج

75/0

است احترام قابل گرامی مصححین نمرات.نظر 20جمع



تعالی باسمه
بهداشت:درس نهاییامتحانسؤاالت و فیزیکر:رشتهسالمت و - یاضی

تجربی شروععلوم صفحهصبح8:ساعت 4:تعداد
خانوادگی نام و متوسطهدوازدهمپایۀ:نام دوم امتحاندورة امتحان27/3/1399:تاریخ دقیقه90:مدت

سالخردادنوبتدرسراسرکشورروزانهآموزاندانش سنجش1399ماه پایمرکز آموزشیو کیفیت  ش
http://aee.medu.ir

داردپاسخ(سؤاالتردیف نمره)نامه

١

الزامی)الف بخش
سؤاالتدانش به عزیز کسب17تا1آموز دهید16جهت پاسخ .نمره

 

عبارتکیهرینادرستاییدرست1 دلریزهاياز ذکر بدون .دکنیمشخصلیرا
جهان)الف بهداشت برخوردار)WHO(یسازمان را جسمنیازتأميسالمت اجتماعیروان،یرفاه فقطیو نه و

ب ميمارینداشتن عضو نقص .داندیو
ذخمابدن)ب به معرهیقادر ماهدراتیکربوهینیمقدار در نشاسته صورت به که ذخچهیاست کبد و .شودیمرهیها
آزما)ج تشخ،ریاسمپاپشیاز دهانصیدر مۀسرطان استفاده .شودیرحم
اچ)د به آلوده فرد نت)HIV(يويآدر پنجره، دوران استيبادیآنتشیآزماجهیدر .مثبت
از،صبحگاهیبدبويتنفس)ه ااقبزنجریاکاهشناشی .است شبحینتخمیریشافزو
ضررانیضررقل)و س200تا100معادل شتراستیبایگارینخ

5/1

هر2 عبارتکیدر کنخالیيجاریزهاياز کامل مناسب کلمات با .دیرا
ب)الف حدشیاستفاده مکملبرخیاز بهیمنیتامیويهااز منجر .شود....................تواند

غذاکیکهیزمان)ب رنگ،ییماده نظر تغ.................از دچار مزه و طعم غذایراتیی، ارزش و بییشود از نیآن
غذامییگویمابد،یکاهشایبرود استییماده شده فساد .دچار

مغز)ج سکته طال،يدر زمان تنهايبراییمدت فرد، است...................حدودنجات .ساعت
شایکی)د طریانگليهايماریبنیترعیاز از دقیکه به مو و .است..........................کندیمتیسراگرانیپوست
شنوا)ه طبقۀددرییکم بندي.......................ويمادرزادو .شودیمطبقه
نفس)و عزت ارزشمندداشتن احساس بر زندگ...................کسبازمندین،یدرونيعالوه .استیدر

5/1

کنید3 انتخاب را مناسب گزینۀ پرانتز داخل کلمات بین .از
ذخ)E/B(نیتامیو)الف کبد در .شودیمرهیمعموال

عوامل)ب جمله از ا)یکیزیف/یکیمکان(رطوبت باعث که درجادیاست غذافساد .شودیمییمواد
ز)ج موجبيهادیاسادیمصرف ترانس م)HDL/LDL(شافزایچرب .شودیخون
چشم)د نزددر افراد کرنیبکیهاي طب)تربزرگ/ترکوچک(چشمةمعموالً حد .استیعیاز
.باشدقیقهد)60/30(ازبیشترنبایدنبیداخوباابختخوربهفتنربینفاصله)ه
معماریب)نوریم/ماژور(یسمتاال)و ژن دو هر و استوبیاست برده ارث به مادر و پدر از .را

5/1

صفح« در »دومۀادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی
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 پای
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٢

پرسش4 کنۀنیگزر،یزاينهیچهارگزهايدر انتخاب را .دیمناسب
نشانهکیکدام)الف معنوهاياز است؟يسالمت

مسئوالنه)3 تعهد)2جانیهتیریمد)1 قلب)4عملکرد مکنونات یابراز
غذايرو)ب ماده کدام در مییموجود جذب شود؟یبهتر
سبوس)2 دقفن)1 تهايسبزي)3دارغالت قلوه)4رهیسبز

مزمنالته«)ج کدام»اب به ناشکیمربوط مشکالت است؟یچاقازیاز
 یروان)4يغدد)3یعصبستمیس)2یعروق-یقلب)1
را)د با کار هنگام مان،انهیدر باتوریفاصله چشمان حدوددیبا باشدیسانتچنددر ؟متر
40تا30)804تا70)303تا20)602ات50)1

1

پرسش5 به سالمت مورد دهریزيهادر .دیپاسخ
برا)الف تأميچرا و پنیحفظ درمايریشگیسالمت، است؟نبر .)دیسیبنولیدلکی(مقدم

بکیمکدا)ب سالمت، بر مؤثر عوامل دارد؟ریتأثنیشتریاز افراد سالمت بر را
خشم«)ج کدام»کنترل خودمراقبتکیدر انواع شود؟یميبنددستهیاز

1

برنام6 مورد وزنسالمییغذاۀدر کنترل پرسشو دهریزيهابه .دیپاسخ
پروتئکیکدام)الف انواع طرمعموالًنیاز گقیاز ؟شوندیمنیتأمیهایمنابع

غذا)ب مواد پاییدرهرم سمت به باال از منییهرچه گروهمیکنیحرکت روزانه مصرف مقدار چهییغذايها،
کند؟یميرییتغ
اصول)ج برایاز افراد تغذيبرخورداريکه نهیاز رعاازمندیسالم غذاتیبه برنامه در هستند،ییآن خود روزانه

مورد ببردو نام .دیرا
چاق)د بروز بر مؤثر عوامل از مورد ببریدو نام .دیرا

5/1

مقابل7 شکل کدام،در با الگوهاکیافراد ب(یچاقياز یا است،)الف بهتر
سر براعیهرچه کنند؟يتر اقدام خود وزن کاهش

ب الف

25/0

صفح« در »ومسۀادامه
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 مرکز سنج
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٣

دال8 از مورد ببرییغذايهاعفونتبروزلیدو نام 5/0.دیرا

ب9 مورد پرسشریواگریغيهايماریدر دهریزيهابه .دیپاسخ
کافیحالت)الف خون عضلیکه نمۀبه ایقلب سبب و قلبجادیرسد دارد؟شودمی)يصدرنیآنژ(یدرد نام چه ،

بايریشگیپيبرا)ب باال فشارخون کنترل عواملدیو چه داشت؟یبه موردذکر(توجه )دو
هشداردهند)ج عالئم از مورد بنوةدو را .دیسیسرطان

25/1

زکیهر10 عالئم دریاز نوع کدام به )2ای1نوع(است؟ابتیمربوط
پا)الف و دست انگشتان در سوزش پرادراريیپرنوش)باحساس و

5/0

ب11 پرسشرداریواگيهايماریدرمورد دهریزيهابه .دیپاسخ
ب)الف طريماریکدام تناسلقیاز میدستگاه خونی)1شود؟یمنتقل سوزاك)2اسهال

میچتیهپاتيماریب)ب وجود به ؟آیدگونه

1

ودرمورد12 ازدواج پرسشباروريبهداشت دهریزيهابه .دیپاسخ
کدامتیشخصشدر)الف به آکیمربوط در بلوغ انواع است؟ايبرگیدمااز ازدواج

دهید؟ندارگذمیروريباروييتأثیرچهمکملوكمحريهادارو)ب .توضیح

75/0

و13 از مورد بنوبتاادفرايهایژگیدو را 5/0.دیسیآور
پرسشاضطرابدرمورد14 دهپاسریزهايبه .دیخ

زمان)الف چه است؟نیآفرمشکلیاضطراب
از)ب اضطرابواصیکی با مقابله بنویسیدل .را
مورداز)ج اضطرابیک تفکر کنیدعالئم ذکر .را

1

زکیهريبرا15 موارد مثالریاز یک منفی خشم .دیسیبنودر
روان)الف اجتماع)ب:یمشکالت :یمشکالت

5/0

ز16 باریجدول رابطه دخانیدر مواد در موجود سمی مواد مضرترین از سکیهر.استبرخی موارد راستاز بامت
عبارتیکی چپاز سمت منطقهاي را.داردیارتباط مناسب عبارت به مربوط پاسخشماره برگه .دیسبنویدر

هاعبارتموارد
اعتیاد-1آرسنیک)الف ماده استآهمان سیگار در موجود .ور

در-2اكیآمون)ب که است سیگار در گاز داردبرونوعی نقش لب سرطان .ز
رادیواکتیو)ج اصلنیا-3)پرتوزا(مواد عوامل از .استسرطانجادیایتشعشعات
ا-4نیکوتین)د در مهم عوامل تخرکیتحرجادیاز وبافتبیو به .استهیرژهیها

1

بر17 الکل چرباثرات کبد وضعیت بنویسیدتشدید را کبدي سیروز ایجاد 75/0.و

صفح« در »مچهارۀادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
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 پای

ش و
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ش و
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٤

یانتخاببخش)ب
عزدانش کسبزیآموز سؤاالت4جهت از انتخاب8فقط33تا81نمره دلخواه به را .دیدهپاسخوکردهسؤال

ها 18 گام از مورد ريدو بنویخودمراقبتيبرايزیبرنامه 5/0.دیسیرا

عوامل19 میچه مصرفزانیدر است؟یآب مؤثر فرد مورد(هر 5/0)دو

جانب20 سریازعوارض کنعیکاهش اشاره مورد دو به 5/0.دیوزن
افزايریجلوگيبرا21 توصیچربشیاز چه 5/0شود؟یمياهیخون
اصل22 راه اچيریشگیپیدو انتقال بنو)HIV(يويآاز 5/0.دیسیرا
آلودگ23 از 5/0ست؟یچیصوتیمنظور
مهم24 عوامل از مورد فرایدو در گندیکه روانتیشخصيریشکل سالمت حفظ و بنویمطلوب را دارند 5/0.دیسینقش
دخان25 دوم دست دود از 5/0ست؟یچاتیمنظور
وابستگظمن26 از چیروانیور مواد مصرف 5/0ست؟یبه
کوکا27 مصرف طب(نییبا حالت)یعیمحرك چه فرد بنوهاییدر را مورد دو بدهد؟ رخ است 5/0.دیسیممکن
مهارت28 عنوانیمقاومتهاينقش زمیخودمراقبتهايهیازتوصیکیبه رفتارهايریشگیپۀنیدر پرخطرياز

دخ( مخدراتیاناستعمال مواد اختالالت توض)و .دیدهحیرا
5/0

رويریشگیپيبرا29 نشستن هنگام کمردرد، بروز نکاتیصندلياز بایچه 5/0م؟یکنتیرعادیرا
و30 بندهايبرایژگیدو بودن پشتيمناسب 5/0.دیسیبنویکوله
ارگونوم31 اصول اساس جعبهیدسترسيبرا،یبر داخل به داد؟توانیماقدامیچههاکارتنوهاآسان 5/0انجام
ه32 و مجانیاسترس خانگتواندیچگونه حوادث در خطرساز عوامل آیاز شمار 5/0د؟یبه

اطفا 33 کپسول از استفاده هنگام در مقابل شکل به توجه :قیحريبا
حرياسپر" روشقیکردن آمتر.............حدودفاصلهباو...........با انجامتشاز
".دشویم

5/0

سربلندموفق نمراتباشیدو 24جمع
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ش 
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١

62صفحه)25/0(درست)ج 20صفحه)25/0(درستنا)ب    3صفحه)25/0(درست)الف1
133صفحه)25/0(درست)و98صفحه)25/0(درست)ه73صفحه)25/0(درستنا)د

5/1

59صفحه)25/0(ساعت3)ج43صفحه)25/0(بو)ب   30صفحه)25/0(مسمومیت)الف2
114صفحه)25/0(تجارب)و  87صفحه)25/0(یاکتساب)ه  69صفحه)25/0(پدیکلوزیس)د

5/1

58صفحه)25/0(LDL)ج44صفحه)25/0(فیزیکی)ب 21صفحه)25/0(E)الف3
104صفحه)25/0(ماژور)و 95صفحه)25/0(30)ه81صفحه)25/0(تربزرگ)د

5/1

32صفحه)25/0(قلوه-4گزینه)ب9صفحه)25/0(تعهد-2گزینه)لفا4
84صفحه)25/0(60تا50-1گزینه)د 35صفحه)25/0(عروقی-قلبی-1گزینه)ج

1

پ-1)الف5 بسيریشگیدر اقدام هزاریهرگونه کم تر، اطمنهیآسان و استنانیتر تر پ-2.بخش آموزش رانهیشگیزمان
براارکوتاهیبس هزيو با معلومات سطح هر در ماریبسنهیهمه هادر-3.استسریکم غالباًيریشگیپيروش

خارجيازین منابع تجهۀیتهيبرا،یبه و داروها و نداردوجزات،یمواد ها-4.ود روش  يریشگیپيدر
قبیمشکالت جانبلیاز نداردیعوارض وجود پ-5.داروها بهداشتيریشگیدر خدمات از استفاده بهیبا

تریآسان ساده بیموهیشنیو وقوع از پيماریتوان جلوگیناشيامدهایو آن 5صفحه)5/0(.کرديریاز
کافکی( )استیمورد

زندگ)ب 15صفحه)25/0(یعاطف-یروان)ج12صفحه)25/0(یسبک

1

(شودمیشتریب)ب21صفحه)25/0(ناقصيهانیپروتئ)الف6 24صفحه)25/0.
تعاد)ج تنوع-لاصل تناسب-اصل کاف(26صفحه)5/0(اصل مورد )استیدو
ژنت)د محک،یعامل روان،یطیعامل داروهایجسميهايماریب،یعامل کاف(34صفحه)5/0(و مورد )استیدو

5/1

الف7 3725/0و34صفحه)25/0(شکل
بهآلودگی8 غذایی شمواد مواد قارچییایمیانواع سموم سنگکش،آفتی، فلزات ، حشرهنیها  46صفحه)5/0(اهکشو

کاف( مورد )استیدو
5/0

51صفحه)25/0(قلبیسکمیا)الف9
دخان)ب مصرف غذاهااتیعدم مصرف عدم الکل، فعاليو مطلوب، حد در وزن کنترل پرنمک، و و یکافیبدنتیچرب

رژ داشتن مییغذامیمنظم، مصرف با سبزوهیهمراه مقيو کافبه مد،یدار و وتیریکنترل استرس و ......خشم
است(55صفحه)5/0( کافی مورد )دو
خالرییتغ-1)ج بهبودهايزخم-2یپوستهايدر درهرجاشیدایپ-3بدون یگرفتگایسرفه-4بدنيتوده

صدایطوالن بلع-5مدت طوایاختالل هاضمه خونایاستفراغ-6یالنسوء  یطوالنبوستیایاسهال-7یسرفه
خونیعیطبریغيزیرخون-8 و مدفوع ادرار، وایعیطبریغيزریدر سوژناز  کاهشایاشتهایییب-9نهینوك

ب است(63صفحه)5/0(لدلییوزن کافی مورد )دو

25/1

دومادامه« صفحه »در
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٢

655/0صفحه)25/0(1نوع)ب66صفحه)25/0(2نوع)الف10

70صفحه)25/0(سوزاك-2شماره)الف11
مختلف،گاهی)ب علل آلودگبه جمله ویناشیاز میالتهابکبد)25/0(،روسیاز موجبهک)25/0(کندپیدا امر این

آمدن مختلبیآسوارد و کبد متیفعالکردنبه ا)25/0(.دشویآن میتیهپاتيماریبوضعیتنیبه .شودگفته
70صفحه

1

102صفحه)25/0(یروانغبلو)الف12
اندارگذمیتأثیرنهدامرونانهزيهانمورهوتولیدروي)ب ارورينابالحتماو 107صفحه)5/0(.هنددمییشافزرا

75/0

متفاوتنیا13 نگرش و استدالل نحوه شرایافراد با مواجهه مناگوارطیدر جایاتخاذ به و ويکند مشکل از ساختن فاجعه
توانا و خود به آن، تبعات در شدن افراد.کندیميشتریبتوجهشیهاییگرفتار باین مستعد .هستنديماریکمتر

زندگ بر کنتریمعموالً بخود ميشتریل م.کنندیاحساس انجام آنچه به بینسبت خاطر تعلق دريشتریدهند، و دارند
تغ زندگ.هستندرایپذراتییقبال مشکالت چايهایژگیويدارایدر و کنترل صفحه)5/0(.هستنديریپذلشتعهد،

کافی(116و115 مورد )ستادو

5/0

دلیزمان)الف14 بدون فرد احسلیکه ناراحتموجه رابرایاس خود ذهن و بدن اشتباه طور به و تهديکرده مبهمدیرفع
120صفحه)5/0(.زدیانگیبرم
خواستهنیگزیجا،يبازدار)ب رکردن برون استکی(120صفحه)25/0(يزیها، کافی )مورد
تکرار،پرتیحواس،یسردرگم)ج افکار کنترل، دادن دست از 120صفحه)25/0(يترس

1

روان)الف15 افسردگ،یفشار مخدريرو،یاضطراب، مواد مصرف به 123صفحه)25/0(آوردن
تنها،یدرماندگ)ب و کدامموردیک(123صفحه)25/0(ییانزوا هر استبراي )کافی

5/0

سینوع-2  کیآرسن)الف16 در داردگاریگاز نقش لب سرطان بروز در که (است .25/0(
ا-4كایآمون)ب در مهم عوامل تخرکیتحرجادیاز (استهیرژهویبههابافتبیو .25/0(
راد)ج اصلنیا-3)پرتوزا(ویواکتیمواد عوامل از استجادیایتشعشعات (سرطان .25/0(
ماد-1نیکوتین)د سادآوریاعتةهمان در (استگاریموجود   130صفحه)25/0.

1

مکافینمازدنبوولکلااوممدفمصر17 نتوا)25/0(شدهرهیذخچربیشودیسبب کبد هخیرذيهانمکایگردبهنددر
ددخودکررکاکبدکهدنشومیسببکبدچربیازپريهالسلوو)25/0(دشومنتقلنبدزيسا از (هدبدسترا .25/0(

137صفحه

75/0

صفحه« در »ومسادامه
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٣

تع-ا18 را خود زمان-2.میکننییهدف فعالیمدت است قرار که دهيهاتیرا انجام را موردنظر کنم،یهدف .میمشخص
موفقیابیدستزانیم-3 و هدف هاتیبه شکست و کنيها ثبت را لزوم،-5.میببندمانیپ-4.میخود صورت کیدر

صر براحیمجازات آشکار اجرايو در هايبرا-6.میکننییتعانمتیفعاليشکست گام -7.برداریمکوچکيشروع،
کنادآورهایاز تغ-8.میاستفاده مورد اطرافرییدر نظر بپرسانیرفتارمان مأ-9.میرا هرگز شکست صورت وسیدر

برا و شوينشده آماده دوباره باشمانیهاتیموفق-10.میشروع داشته مدنظر ها-11.میرا برايمهارت يالزم
کنیدمراقبتخو کسب (میرا است(16صفحه)5/0. کافی مورد )دو

5/0

وضع،یبدنتیفعالزانیم،یمیاقلطیشرا19 و کاف(22صفحه)5/0(فردیسالمتتیوزن مورد 5/0)استیدو
چزشیر20 ضعفنیموها، و خون فشار افت اعصاب، ضعف بدن، و صورت پوست شدن شل و چروك ،یحالیبوو

کیدگیپوس سنگ بروز ها، معده،سهیدندان زخم و ورم افسردگبوستیصفرا، کاف(38صفحه)5/0(یو مورد یدو
)است

5/0

فعال)25/0(مناسبییغذامیرژتیرعا21 داشتن 575/0صفحه)25/0(یکافیبدنتی،
شده22 مصرف سرسوزن و سرنگ از استفاده پره)25/0(عدم هازیو رفتار 755/0صفحه)25/0(خطرپریجنسياز
آنیطیشرا23 در آلودگستااههمرادفراسالمتیايبرضیارعوورثاآباوردگذمیحدازاصدوسرکه یمیصوتیرا

(نامند 86صفحه)5/0.
5/0

سرسخت24 نفس، آور،یعزت است(112صفحه)5/0(يتاب کافی مورد 5/0)دو
کنندهیگاه25 مصرف خودشان دخانیولستندیناتیدخانافراد دود تنفس معرض ماتیدر دودرندیگیقرار آن به که

م گفته دوم (شودیدست 134صفحه)5/0.
5/0

ارجخاو)25/0(نیدروطمفروشدیدمیل،نیروابستگیوا26 (ستاادموفمصرمۀادابهرختیااز 1415/0هصفح)25/0.

درندارگذمیتاثیرنبديهاهستگادسایروعصبیسیستمرويبرهاكمحر27 گذرانتیجهو طور و يفکريهافعالیتبه
رادهکربیشترراهکنندفمصربدنی او بهبهو کاذب هکوتاربسیاهیجانیوشخوحالتیناماا.ندآورمینهیجاطور

(هددیمبیشترادموايبرجووجستوگیدفسراشدیدسحساابهرادخويجاسرعتبهوستاتمد .5/0(
است(143صفحه کافی مورد )دو

5/0

مهارتیکسان28 نمنیرسایفشارتحتاندکردهنیراتمریمقاومتهايکه راحت)25/0(رندگییقرار به بهتوانندیمیو
بگوگرانید دوستانندینه برابر در میو دعوت مواد مصرف به را آنها مکنند،یکه (کنندیمقاومت 151صفحه)25/0.

5/0

صندلدیبا29 از امکان حد انتهایپشتيهایتا در و کرد استفاده عمودیصندليدار حالت در را فقرات ستون و ينشست
داشت (نگه است(160صفحه)5/0. کافی مورد )دو

5/0

شانه30 کولهبندهاي کولهاي و بوده پهن باید اسپشتی از بندها قسمت در و باشد بند دو داراي شدهپشتی استفاده فنج
است(163صفحه)5/0(.باشد کافی مورد )دو

5/0

رو31 بر آنها قراردادن ثابت شيبا جعبهتوانیمداربیسطح درون داشتدسترسیهابه (آسان 1675/0صفحه)5/0.
صفحه« در »مچهارادامه
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ارایز32 مطیشرانیدر انجام آنچه به کمتریفرد توجه ا)25/0(دارديدهد افزانیو باعث حادثهشیخود وقوع احتمال
(شودیم 172صفحه)25/0.

5/0

1775/0صفحه)25/0(متر3)25/0(جاروب33
است احترام مورد گرامی همکاران 24.نظر
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١

عبارت1 از یک هر نادرستی یا رادرستی زیر دلیلهاي ذکر کنیدبدون .مشخص
انتخاب)الف همیشه باالتر آموزش و درآمد از برخوردار سالمافراد رفتارهاي و دارندها .تري

همۀ)ب براي ژنتیک نیستمشاورة الزامی .افراد
تاب)ج میافراد احساس بیشتري کنترل خود زندگی بر معموالً هستندآور پذیرا تغییرات قبال در و .کنند
جویدنی،)د تنباکوي نظیر دود بدون نمیمواد محسوب دخانی ماده استنشاقی یا و .شوندمکیدنی

1

عبارت2 از یک هر کنیددر کامل مناسب کلمات با را خالی جاي زیر .هاي
آموزش،پیشگیريدر)الف بسیارهايزمان .است..............پیشگیرانه

تغذیهنیازمندي)ب جنس،هاي سن، اساس بر فرد هر میزاناي و می................وزن تعیین .شودفرد
آزمایش)ج میاز سرطان غربالگري شایع تشخیصهاي در ماموگرافی به کرد...................توان .اشاره
جسمانی)د بلوغ نیازمند ازدواج براي بلوغ،آمادگی و روانی است..................بلوغ .زوجین
قابلیتیتاب)ه چه اگر می............آوري یابداست توسعه و تقویت محیط با تعامل در .تواند
حشایع)و سالمنديترین و کودکی دوران است......................ادثه خوردن زمین .و

5/1

ازمناسبکلمهزیرهايپرسشدر3 کنیدرا انتخاب را پرانتز .داخل

واگیربیماري)الف میدارهاي شیوهرا اساس بر طبقه)درمان/انتقال(هايتوان دسته پنج کردبه .بندي
پنجره)ب دوران اچدر وآيویروس هست فرد بدن در آزمایشلیوي .است)مثبت/منفی(نتیجه
می)ج مناسب یا طبیعی بدنی وضعیت داشتن با انرژيافراد با را خود کارهاي برسانند)کمتر/بیشتر(توانند انجام .به
لب)د کبودي با همراه خاکستري به مایل صورت انسدادرنگ عالیم از است)کامل/خفیف(ها هوایی تنفس .راه

1

کنیدهايپرسشدر4 انتخاب را مناسب گزینه .زیر

ع)الف مشکالتداشتن با برخورد در مناسب استملکرد سالمت از بعدي چه به ؟مربوط
معنوي)4اجتماعی)3روانی)2جسمانی)1

غیرچربی)ب میهاي یافت زیر مواد از یک کدام در شود؟اشباع
لبنی)4مرغ)3گوشت)2ماهی)1 محصوالت

مربوط)ج کبد است؟التهاب چاقی عوارض از یک کدام به
عضالنی)1 گوارشی)2استخوانی–مشکالات غددي)3مشکالت عصبی)4مشکالت سیستم
بیماري)د به ابتال خطر عوامل از یک قلبیکدام شود؟- هاي بررسی پزشکی نظر از باید منظم طور به عروقی
باال)1 خون چاقی)2فشار و وزن تحرك)3اضافه دخانیات)4عدم استعمال
 

1

است؟5 مراقبتی خود انواع از یک کدام به مربوط خانواده با گذراندن 25/0وقت
چیست؟6 سالم تغذیه در تنوع اصل از 5/0منظور
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٢

پرسش7 دهیدبه پاسخ اندام تناسب و وزن کنترل با رابطه در زیر .هاي
می)الف چاقی بروز موجب که بیماري یک رانام .بنویسیدشود

ببرید)ب نام را گروه دو ندارد؟ کاربرد افراد از گروه کدام براي بدنی توده شاخص فرمول اساس بر بدنی توده نمایه بندي .طبقه
بنویسید)ج را سریع وزن کاهش جانبی عوارض از مورد .دو

25/1

عوامل8 با رابطه در زیر ستونجدول موارد از هریک است غذایی مواد فساد ستون"الف"ایجاد ازموارد بایکی
دارد"ب" منطقی پاسخآن.ارتباط برگه در و کنید پیدا را بنویسیدها .نامه

الف" ب""ستون "ستون
سوسک-1شیمیایی)الف دهان خانگیترشحات هاي

میوه-2بیولوژیکی)ب دیدن برداشتضربه هنگام در ها
محیط-3مکانیکی)ج حرارت درجه بودن نامناسب
حشره-4فیزیکی)د از کاشتکشاستفاده هنگام در ها

1

پرسش9 بیماريبه با رابطه در زیر دهیدهايهاي .غیرواگیرپاسخ
توموردر)الف یک صورت تومورچه می"بدخیم"، شود؟محسوب

می)ب نامیده نیز جوانان دیابت نام به دیابت شود؟کدام
است؟)ج عالمت بدون اغلب بیماري دیابتی، نوع جه به مبتال بیماران در

25/1

پرسش10 بیماريبه با رابطه در زیر دهیدهايهاي پاسخ .واگیردار
خطر)الف و نگرانی بیماريعلت مورد واگیردر چیست؟دارهاي

بیماري)ب نشدن درمان از ناشی جدي عوارض از مورد مییک منتقل تناسلی دستگاه طریق از که بنویسیدهایی را .شوند

5/0

بنویسید11 علمی دلیل زیر موارد از هریک .براي
هواHIVویروس)الف راه از و بزاق و اشک طریق سرفه(از و نمی)عطسه .شودمنتقل

شوینده)ب مصرف پاكاز و ماسککنندهها از استفاده با حتی بسته فضاي در .کردخودداريبایدها

25/1

برق12 عارضه بروز صورت شود؟در انجام باید اقدامی چه چشم 1زدگی

بنویسید13 را ناباروري در مادر وزن 5/0.تاثیرات
پرسش14 رابطهبه در زیر دهیدهاي پاسخ روان بهداشت .با

کند؟)الف رفتارها کدام دچار را انسان است ممکن نفس عزت نداشتن
تاب)ب دارد؟فرد برخوردي چه پرخطر موقعیت یک با برخورد در آور
دارد؟)ج دنبال به عواقبی چه امتحان شب در شدید و ناسالم روانی فشار

5/1
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٣

نامه15 پاسخ در و کنید انتخاب را کلمه یک عبارت هر براي شده داده کلمات به توجه بنویسیدبا مواردي(.خود
هستند )اضافه

ر-قطران-آرسنیک-آمونیاك اکتیومواد تلخ(اسیدسیانیدریک-)پرتوزا(ادیو بادام )جوهر
شدن)الف جمع مادهبا ریهاین قهوهدر ضخیم پوسته میها تشکیل رنگی .شوداي

می)ب خون سپس و ها ریه وارد و شده تبخیر دخانیات استعمال هنگام کشنده ماده .شوداین
است)ج ریه ویژه به ها بافت تخریب و تحریک ایجاد در مهم عوامل .از

75/0

پرسش16 مصرفبه با رابطه در زیر دهیدالودخانیاتهاي پاسخ .کل
میوهافزودنی)الف تنباکوهاي در موجود شیمیایی دارند؟هاي کننده مصرف شخص براي عوارضی چه اي

بنویسید2)ب را مرکزي اعصاب سیستم عملکرد بر الکل آثار از .مورد

1

کنید17 تعریف را مواد به 75/0.وابستگی

زیادي18 اهمیت داراي مصرف اختالالت از بنویسید.استپیشگیري آن براي دلیل 5/0.دو

گراس19 مصرف طبیعیتوهم(با حالت)زاي چه فرد بدهد؟در رخ است ممکن 75/0هایی

پرسش20 پیشگیريبه با رابطه در زیر اسکلتیازهاي دهید-اختالالت پاسخ .عضالنی
در)الف میز از استفاده با نوشتن مثل کارهایی انجام براي صحیح بنویسیدروش را ایستاده .حالت

ا)ب نوع چه بروز از پیشگیري براي ارگونومی میعضالنی-اسکلتیختالالتعلم انسان یاري  آید؟به
دهید)ج توضیح را پشت روي پشتی کوله بستن .نحوه

75/1

سطح21 مورد حوادث1در از پیشگیري سطوح پرسش،از دهیدبه پاسخ زیر .هاي
سطح)الف میاین صورت زمانی چه گیرد؟در

کرد؟)ب تمرکز موردي چه روي باید سطح این در

5/0

آتش22 در آتش کردن سرد خشکسوزيبراي می،هاي اقداماتی داد؟چه انجام 5/0توان

باشید نمراتموفق 20جمع
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کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج
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104صفحۀ)25/0(درست)ب12صفحۀ)25/0(نادرست)الف1
129صفحۀ)25/0(نادرست)د115صفحۀ)25/0(درست)ج

1

بدنی)ب5صفحۀ)25/0(کوتاه)الف2 سینه)ج27صفحۀ)25/0(فعالیت 62صفحۀ)25/0(سرطان
181صفحۀ)25/0(سقوط)و116صفحۀ)25/0(درونی)ه102صفحۀ)25/0(اجتماعی)د

5/1

73صفحۀ)25/0(منفی)ب67صفحۀ)25/0(انتقال)الف3
180صفحۀ)25/0(کامل)د156صفحۀ)25/0(کمتر)ج

1

20صفحۀ)25/0(ماهی-1)ب8صفحۀ)25/0(روانی–2)الف4
گوارشی-2)ج باال-1)د35صفحۀ)25/0(مشکالت خون 52صفحۀ)25/0(فشار

1

اجتماعی5 مراقبتی 1525/0صفحۀ)25/0(خود
مختلف6 انواع می)25/0(مصرف قرار غذایی اصلی گروه شش در که غذایی (گیرندمواد 265/0صفحۀ)25/0.
بیماري)الف7 کوشینگبرخی و تیروئید کاري کم نظیر کلیوي(ها فوق غدد عملکرد می)اختالل چاقی بروز 1ذکر(.شوندموجب

است کافی (مورد 34صفحۀ)25/0.)
کوتاه،ورزشکار،تشرديدنبناوختسايارادافراد)ب خیلی یا بلند خیلی افراد یا شیرده و باردار است2ذکر(زنان کافی مورد.مورد هر

36صفحۀ)25/0
می)ج وزن سریع کاهش جانبی عوارض پوستاز شدن شل و چروك و چین موها، ریزش به اعصاب،توان ضعف بدن، و صورت

اشاره افسردگی حتی و یبوست معده، زخم و ورم صفرا، کیسه سنگ بروز نها، دندا پوسیدگی بیحالی، و ضعف و خون فشار افت
(کرد است2ذکر. کافی مورد.مورد 38صفحۀ)25/0هر

25/1

کش-4)الف8 حشره از کاشتاستفاده هنگام در 43صفحۀ)25/0(ها
سوسکتر-1)ب دهان خانگیشحات 43صفحۀ)25/0(هاي
میوه-2)ج دیدن برداشتضربه هنگام در 45صفحۀ)25/0(ها
محیط-3)د حرارت درجه بودن 44صفحۀ)25/0(نامناسب

1

شود)الف9 تقسیم و تکثیر که صورتی سلول)25/0(در ببردو بین از را خود اطراف طبیعی دیگر)25/0(هاي نقاط به همو بدن
کند اندازي (دست یک)ب61صفحۀ)25/0. نوع 64صفحۀ)25/0(دیابت

نوع)ج دیابت به مبتال بیماران است2در عالمت بدون 65صفحۀ)25/0(.اغلب

25/1

بیماري)الف10 از دسته این خطر و همهنگرانی باعث که است آن در تعدادها و شوند کنندگیري مبتال را جامعه افراد از (زیادي 67صفحۀ)25/0.
بیماري)ب میاین نشدن درمان صورت در عقیمیها مانند جدي عوارض بیمارتواند براي زایی زودرس،مرده زایمان نازایی، و
باشندبه داشته است.همراه کافی مورد یک  70صفحۀ)25/0(.ذکر

5/0

ویروس)الف-11 که آنجا ترشحاتHIVاز و خون در فقط هم سفید گلبول و است حیات ادامه به قادر سفید هاي گلبول در تنها
تماس طریق از وي آي اچ ویروس لذا دارد وجود نمیجنسی منتقل عادي (شودهاي 75صفحۀ)25/0.

ماسک)ب از راحتی به کننده ضدعفونی مواد از میبسیاري عبور کاغذي می)25/0(کنندهاي بهتو رساندن آسیب موجب وانند
شوند 173صفحۀ)25/0.(ریه

25/1

چشم12 شستشوي از بعد است الزم عارضه این بروز صورت آبدر با خشکچشم)25/0(ها را استریل)25/0(ها بانداژ یک با و
مدت)25/0(ببندید زدن پلک از شود12تا8تا جلوگیري 83صفحۀ)25/0.(ساعت

1
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خانمتخمک13 در وزنگذاري که دارندهایی کم خیلی وزن یا زیاد استخیلی با)25/0(نامنظم است ممکن افراد این و
تخمک عدم شوندمشکل روبرو 107صفحۀ)25/0(.گذاري

5/0

رفتاري)الف14 اعتیادهاي دچار را افراد است ممکن نفس عزت اینترنت)25/0(نداشتن به اعتیاد کار،مانند به خرید،اعتیاد به اعتیاد
این.....و از و دهدکند قرار پرخطر رفتارهاي معرض در بدتر 114صفحۀ)25/0.(ها

تاب)ب موقعیتفرد یک میآور فرصت یک را تهدید)25/0(داندپرخطر یک 115صفحۀ)25/0(نه
شده)ج خواندن درس مانع ناسالم در)25/0(استرس اطالعات یادآوري میو مختل را امتحان (کندجلسه 118صفحۀ)25/0.

5/1

اسید)ب)25/0(قطران)الف15 تلخ(سیانیدریک بادام (جوهر 13075/0صفحۀ)25/0(آمونیاك)ج)25/0)
می)الف16 آنها به مضر مواد و شیمیایی افزودنی دلیل به اي میوه بیماريتوانندتنباکوهاي انواع سرطان، کشنده،باعث و خطرناك هاي

شوند حساسیت و آسم (آلرژي، است2ذکر. کافی مورد.مورد 133صفحۀ)25/0هر
تکلم،)ب در اختالل حرکت، در تعادل عدم صورت به را خود آثار و داده قرار تأثیر تحت را مرکزي اعصاب سیستم عملکردهاي الکل

کاهش و تنفس تعداد میکاهش نشان خون فشار و قلب حیاتی.دهدضربان کارکردهاي مرکزي، اعصاب سیستم در اختالل افزایش
می قرار تأثیر تحت توجهی قابل شکل هوشیاري.گیرندبه کاهش دچار شخص است ممکن شدید، موارد مرگ)کما(در حتی و

است2ذکر.(شود کافی مورد.مورد 137صفحۀ)25/0(هر

1

از17 نامطلوبیمنظور تبعات که است موادي مصرف در اجبار مواد، به روانی)25/0(وابستگی و جسمی سالمت فرد)25/0(بر
می مختل را او روزمره زندگی و روابط و دارد کننده 139صفحۀ)25/0.(کندمصرف

75/0

فرد-181 روان و جسم بر را مواد مخرب و مضر نتایج آثار حال هر به مصرف میاختالالت می- 2.گذاردباقی مواد مصرف توانداختالالت
می رانندگی حوادث باعث مواد مصرف اختالالت دنبال به رانندگی به مبادرت مثال براي گردد همراه حوادث و خطرات - 3.شودبا

می وابستگی سمت به را فرد معموال مواد مصرف اختالالت است2ذکر(.کشاندادامه کافی مورد.مورد 142صفحۀ)25/0(هر

5/0

می19 بصري و حسی اوهام دچار فرد مواد این مصرف را)25/0(شودبا چیزهایی یا و بشنود را صداهایی است ممکن و
ندارند)25/0(ببیند خارجی وجود 143صفحۀ)25/0(.که

75/0

پشت)الف20 کردن خم بدون باید کارها قبیل میز)25/0(این لبه به دست دادن تکیه با به)25/0(و پاها که حالی در
شود انجام هستند باز شانه عرض 160صفحۀ)25/0(.اندازه

اسکلتی)ب اختالالت بروز از پیشگیري براي انسانی عوامل مهندسی همان یا ارگونومی عدم-علم از ناشی که عضالنی
توانمندي کهتناسب است کاري نوع و انسان میهاي انجام می)5/0(دهد،او انسان یاري 162صفحۀ.آیدبه

شود)ج بسته شل پشت نبایدروي پشتی شانه)25/0(کوله بندهاي کولهابلکه که شود تنظیم طوري باید آن پشتیي
بپوشاند را بدن پشت قالب کامل طور کنیدهمچنین)25/0(به دقت پشتی کوله پوشیدن شانههنگام بهبندهاي اي

ش تنظیم متقارن نباشدشکل سفت یکی و شل یکی 164صفحۀ)25/0(.وندیعنی

75/1

حادثه)الف21 بروز از )25/0((قبل
کرد)ب تمرکز حوادث خطر عوامل کاهش روي بر باید سطح این 170صفحۀ)25/0(.در

5/0

م22 شدباید سوختنی مواد هوابه رسیدن وسیله)25/0(انع یا مرطوب فرش یا پتو با سریع را آنها باید منظور این به ايو
پوشاند دیگر 176صفحۀ)25/0(.مرطوب

5/0
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عبارت1 از یک هر نادرستی یا دلیلدرستی ذکر بدون را زیر .کنیدمشخصهاي
اولخودمراقبتی،)الف استگام خویش سالمت حفظ .در

نوع)ب دیابت به مبتال هستند2بیماران عالمت بدون .اغلب
چبهتر)ج در دریاياشی،پشتکولهیلوسایدماناست بگیپشتکولهعقبسبک .یرندقرار
شواهد)د اساس بیشتر،بر دختران مورد در میخانهدرحوادث .دهدرخ

1

عبارت2 از یک هر جايهاي در کنیدزیر کامل مناسب کلمات با را .خالی
سالمت)الف تعریف در اسالم، دیدگاه به توجه جنبسازمانتوسطبا از بهداشت استآن..................ۀجهانی شده .غفلت

به)ب پیامبربنا کس")ص(فرموده ب.................هر استهکند کرده حفظ را دینش نصف آن ."وسیله
اوقات)ج اکثر میدر رخ کمر ناحیه در که علتصدماتی به عضالت.........................دهد استبودن .کمر
از)د کمالمپبسیاري سمیهاي گاز حاوي مهتابی و .هستند...................مصرف

1

کنیدمیاناز3 انتخاب را مناسب گزینۀ پرانتز داخل .کلمات
چه)الف .دمیشو)کمتر/یشترب(ییاغذيهاوهگرحجممیکنیمحرکتباالمتسبهییاغذمهرپایینازهر

خونی)ب ازییهاريبیماازاسهال که .شودیممنتقل)ارشگو/یتناسل(هستگادطریقاست
شایع)ج از یکی .است)ویروسی/انگلی(هاياريبیمترینپدیکلوزیس
اداره)د براي الزم توانمندي همسربه فرزندان،امور می)اجتماعی/روانی(بلوغو .گردداطالق

1

گزینايچهارگزینههايپرسشدر4 کنیدۀزیر انتخاب را .مناسب
موجب)الف مغذي ریز کدام شود؟میگواترکمبود

ویتامینD)4آهن)3کلسیم)2ید)1
از)ب یک اضطرابکدام بدنی ؟باشدنمیعالیم
قلب)1 نفس)2تپش پرتیحواس)4اشتهاییبی)3تنگی

سمی)ج مواد از یک سیگارکدام در بافتدرموجود تخریب و تحریک بهایجاد دارد؟ها نقش ریه ویژه
اسید)1 نیکوتین)4آمونیاك)3آرسنیک)2سیانیدریک
؟نمیباشدمسمومیتازناشییمعالازیککدام)د
اشکمیيهادرد)2نگپوسترتغییر)1 خفگی)4دردسر)3لسهاو

1

به5 مربوط مقابل تعادلشکل را.استانرژيقانون ب و الف پاسخموارد برگۀ 5/0.بنویسیددر

دوم صفحه در ادامه

آموزشى
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مرکز
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٢

کنیداتاصطالح6 تعریف را .زیر
هاي)الف ازادغذبیماري

مطلوب(ناییبیحدت)ب )دید

1

بیماري7 مورد پرسشدر به واگیر و غیرواگیر دهیدهاي پاسخ زیر .هاي
عال)الف از مورد هشداردهیسه بنویسیدةدنم را .سرطان

راه)ب از مورد ودو انتقال اچیروهاي بنویسیدآيس را .وي

25/1

عزت8 داراي که وجوانانی هستند رانفسعزتضعفدچارکهاديفرانفس پیامهستند نظر درونیاز یکدیگرباهاي
.یدکنیسهمقا

1

بهبود9 راهکارهاي از مورد بنویسید عزتدو را 1.نفس

پرسش10 به روان بهداشت مورد دهیددر پاسخ زیر .هاي
روانی)الف فشار یافتن شدت چیست)استرس(اثرات امتحان شب در ؟ناسالم

آ)ب از مثال .بنویسیدرامنفیخشمعیتماجارثایک

75/0

5/0؟ستچیقطران11

سيباورهاازموردسه12 مصرف مورد در دادنیگارغلط سوق موجب بهکه میجوانان دخانیات مصرف راسوي شود
.بنویسید

75/0

الکل13 مصرف فوري 5/0یست؟چآثار

اثر14 ادخودکررکاکبدلکلااوممدفمصردر چیست؟.هددیمستدزرا 1علت

گروه15 اعتیادآورسه کنیدرامواد ذکر مثال یک کدام هر براي و ببرید 5/1.نام

دستورالعمل16 از که صوت ضبط مهارتتکنیک مهاي دهیدقاهاي توضیح را است مواد مصرف به دعوت برابر در 1.ومتی

انجام17 دیوارمراحل ارزیابیآزمون دهیدنیبدوضعیتبراي شرح 1.را

دوچرخ18 انتخاب توصیهاسبمنۀبراي چه فرد میهر 1؟شوداي

شکل19 به مربوط ارگونومی دهیدمقابلاصل توضیح 5/0.را

سوم صفحه در ادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج
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٣

پرسش20 زیربه دهیدهاي کوتاه .پاسخ
پیش)الف ازسطوح سطح کدام حوادث،گیدر از میري گرفته تماس اورژانس همچون امدادرسان نهادهاي ؟شودبا

سینک)ب کردن تمیز بهظرفبراي سفیدکنندةشویی مواد مادةجاي کدام از میکمقوي کرد؟خطرتر استفاده توان
انسداد)ج کدام عالیم از صدا خشونت و است؟سرفه هوایی راه
سرخورندهقالیچه)د دستههاي کدام میسقوفرینآخطرملاعوازجزء باشند؟ط

1

درعبارتپرسشایندر21 اسسوزيآتشانواعموردهایی پاسخبرگۀدرراهمبهمرتبطهايعبارت.تآمده
آتش.(بنویسید انواع ستون در مورد استیک اضافه ).سوزي

آتشویژگی سوزيانواع
می)الف جاي بر خاکستر خود، از اشتعالآتش)1.گذاردمعموال قابل مایعات سوزي

دي)ب گاز از استفاده آن کردن خاموش وسیله استبهترین اشتعالآتش)2.اکسیدکربن قابل گازهاي از ناشی سوزي
هرگز)ج آن کردن خاموش شودنبایدبراي استفاده آب خشکآتش)3.از سوزي

برقآتش)4 از ناشی سوزي

75/0

هنگام22 در که نکاتی از مورد بنویسیدشومییهصتولمنزدرزيسوتشآوزبردو را 1.د

باشید نمراتموفق 20جمع
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65صفحه)25/0(تسدر)ب     15صفحه)25/0(ترسد)الف1
170صفحه)25/0(درست)د   163صفحه)25/0(تدرسنا)ج

1

 101صفحه)25/0(جواازد)ب4صفحه)25/0(يعنوم)الف2
175صفحه)25/0(هیوج)د  160صفحه)25/0(یفضع)ج

1

67صفحه)25/0(گوارش)ب 24صفحه)25/0(ترمک)الف3
102صفحه)25/0(ماعیتاج)د69صفحه)25/0(لینگا)ج

1

پرتی-4گزینه)ب30فحهص)25/0(ید-1گزینه)لفا4 120صفحه)25/0(حواس
173و172صفحه)25/0(خفگی-4گزینه)د  130صفحه)25/0(آمونیاك-3گزینه)ج

1

مصرفی)الف5 دریافتی)ب)25/0(انرژي 395/0صفحه)25/0(انرژي
بهداشتیغذامصرفازناشیهايبیماريیاذازادغهايبیماري)الف6 غیر و آلوده بهکهدهستنهاییبیماري)(5/0(هاي

یاازمناطقدربعضیسالمآببهدسترسیعدممحیط،بهداشتیافرديبهداشتسطحبودنپایینازجملهعللی
مناسبنظارتونبودخیابانیازغذاهاياستفادهگسترش،غذانامناسبفراوريغذا،تهیهدرنامناسبازآباستفاده

رویهبیونامناسباستفادهکشاورزي،باآبوصنعتیخانگیهايفاضالبشدنمخلوطآماده،غذاهايبرآنها،
هايدانهغالت،مانندازمحصوالتبعضینگهدارينامناسبشرایطدرکشاورزي،آفاتدفعسموموهاکشازآفت

هايوفراوردهگوشتیدرمحصوالتدامیداروهايباقیماندندلیلبهنیزوخشکهايازمیوهبرخیوحبوباتروغنی،
45صفحه).شوندمیایجادشیري

(دهدمینشانرابیناییحستواناییسطحو)25/0(هاچشمسالمتزانمیمطلوب،دیدویابیناییحدت)ب .25/0(
80صفحه

1

تغییربیماريبهیکدرجهاقوامابتالي:ازاندعبارتسرطانهشداردهندهعالیم)الف7 پوستی،هايخالدرسرطان،
پیدایشبدونهايزخم سرفهجايهردرتودهبهبود، اختاللمدتطوالنیگرفتگییابدن، هاضمهیابلعصدا، سوء

استفراغ اسهالسرفهیاطوالنی، خونریزيیبوستیاخونی، خونمدفوعادرار،درغیرطبیعیطوالنی، ریزيو
بینوكوواژنازغیرطبیعی مورد(دلیلبیوزنکاهشیااشتهاییسینه، سه (ذکر 62صفحه)75/0)

فرآوردهخوندریافت)ب اشتغالخونیهايو تزریقمحیطدرآلوده، آلوده، وبارداريمشترك،وسایلباهاي
مبتالشیردهی مورد(بیماريبهمادر دو (ذکر 74صفحه)5/0)

25/1

درومپیاباوندایلقاامحترادخوايبر،هستندنفستعزداراينانیکهاجو8 سرهاي مثبت درونکهندداررکاونی از
مدآ رادخوتحساساانیتوایمتو!هستیشتنیداستدوتو!نیتوایمتو!شیارزباتو«:کندیمبخطانهاآبهامنها

اایگردبهانیتومیتو!کنیازبراحتیرابه ایهایمپیاو»کنیدعتمان رچادکهاديفرا،مقابلدر)5/0(.قبیلیناز
ذ،هستندنفستعزضعف درون میهایمپیادخوهندر طوشنویرا به که عزرند و بسرکورانهاآنفستمرتب

113صفحه)5/0(.کندیمتهدیدراشانعاطفیونیرواسالمت

1
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٢

فرديهاي توانمندازفهرستیتهیه،خوداستعدادیکحداقلکردنشکوفایامهارتیکحداقلکسببرايتالش9
فوقهايفعالیتدرحضورهمچوناجتماعیهايفعالیتدرمشارکت،تحصیلجملهازاموردرموفقیتکسب،خود

ودوستانبامعاشرت،بخشالهامومثبتهايمآدباشدندوست،دیگرانباسالمرابطهبرقراري،مدرسهبرنامه
مورد(آراستگی،دیگرانبهکمکبرايشدنداوطلب،گرحمایتآشنایان دو (ذکر 114صفحه)1)

1

شده)الف10 خواندن درس مانع ناسالم روانی می)25/0(فشار مختل را امتحان جلسه در اطالعات یادآوري (کندو .25/0(
118صفحه

موردذکر(تنهاییووانزا،ماندگیدر)ب (یک 123صفحه)25/0)

75/0

قطرانکهدهدمیتشکیلرارنگیايهقهوضخیمپوستهوشوندمیجمعهاریهدرسیگاردرموجودریزذرات11
130صفحه)5/0(.استزانسرطاعواملحاويوشودمینامیده

5/0

عصبانیدنکشیگارس12 رفع خستگیت،موجب تقورفعی،رفع اضطراب، و میتدلشوره غذا هضم و ذکر(.شودیذهن
مورد (سه 134صفحه)75/0)

75/0

1365/0صفحه)5/0(مرکزياعصابسیستمدراختالل13

کبدچربی)25/0(کافینمازدنبوولکلااوممدفمصریلدلبه14 در شده يهانمکایگردبهندانمیتو)25/0(ذخیره
ددخودکررکاکبدکهدنمیشوسببکبدچربیازپريهالسلوو)25/0(دشومنتقلنبدزيساهخیرذ از .بدهدسترا
137صفحه)25/0(

1

کراك،:هامحرك)75/0(.زاهاتوهمومخدرهاها،محرك15 کافئین، اکستازيهاآمفتامینکوکائین، .ترامادولوریتالینو
گیاهفرآورده:زاهاتوهم تریاك،شیرهوتریاك:مخدرها )L.S.D(دي.اس.ال،گراسحشیش،شاهدانه،هاي

متادون است()کدئین(بخشآرامومسکنهاىقرصاقساموانواعوهروئین، کافی گروه هر براي مثال یک )ذکر
143صفحه)75/0(

5/1

مخاطب)5/0(کنیدتکراربارچندینشدهضبطنواریکمثلراتانمنفیپاسخ16 نمیتا که شود متقاعد نظرتان تواند
کند عوض را (شما 149صفحه)5/0.

1

در17 دهید دیوارتکیه به پشت طرف شوداز مماس دیوار با شما باسن و سر پشت که پایتان)25/0(حالی پاشنه 15و
باشد داشته فاصله دیوار از دیوار)25/0(.سانتیمتر با خود کمر و گردن گودي بین فاصله بگیررااکنون .دیاندازه

.استآلایدهشمابدنوضعیتباشد،سانتیمتر5تا2بیندرکمرمتروسانتی5گردنناحیهدرفاصلهگراینا)25/0(
156صفحه)25/0(

1

اچرخهدوازدمیشوتوصیه18 زکهدشودهستفااي قتیو)25/0(،پاقساو)25/0(نرابینیهزاواري،سوچرخهدونمادر
163صفحه)25/0(.باشددرجه30تا25ودحد)25/0(ستاپایینبکار

1

سوم صفحه در ادامه
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٣

فشاريخودکارمیزجزئیاصالحبا19 1685/0صفحه)5/0(.برسانیدحداقلبهرساندمیآسیبشمابهکهرانقاط

حادثهیا(2سطح)الف20 وقوع (زمان 170صفحه)25/0)
173صفحه)25/0(شیرینجوش)ب
180صفحه)25/0(خفیف انسداد)ج
هستند)د مربوط سقوط محیط به که (عواملی 181صفحه)25/0.

1

خشکآتش-3)الف21 )25/0(سوزي
برقآتش-4)ب از ناشی )25/0(سوزي
اشتعالآتش-1)ج قابل مایعات 177و176صفحه)25/0(سوزي

75/0

درتریننزدیکطریقازدرآمد،صدابهساختماندرآتشهشدارعالمتیاوشدیدسوزيآتشمتوجهکهزمانیهر22
ازکهدهیداطالعساختمانیاخانهداخلافرادهمهبهوبگیریدتماس125باوکنیدتركراساختمانخروجی

ممکن،شکلهربهودهیدقرارخودصورترويوکردهخیسراپارچهیالباستکهیک.شوندخارجساختمان
گرمشدتبهکهرادرهاییوکنیدلمسراآنابتدادر،هربازکردنازقبل.شویدخارجخانهازوپا،دستچهارحتی
یاپتوقالیچه،شوید،خارجاتاقازتوانیدنمیاگر.شویدخارجدیگرمسیرهايازجایشبهبلکهنکنید؛بازاند،شده

یااورژانسباخود،جاننجاتازپسبالفاصله.شوداتاقبهدودورودمانعتاکنیدفرودردرزهايدرراهاسلبا
درونکنیداستفادهآسانسورازآتشازفراربرايهرگزهستید،آپارتمانساکناگر.بگیریدتماسنشانیآتش

ساختمانیبهخروج،ازپس.شویدخارجخودساختمانازآنطریقازتنهادارد،وجوداضطراريفرارپلهکهصورتی
.دهیداطالعنشانیآتشمأمورانبهاست،ماندهساختماندرکسیاگر.برنگردیداستسوختنحالدرکه

آتشکهندهیداجازههرگزوکنیدراخاموشآنحریقاطفايکپسولباکنیدسعیاست،کوچکآتشکهدرصورتی
دو(.گیردقرارخروجیدروشمابین 179و178صفحه)1()موردذکر

1

است احترام قابل گرامی مصححین نمرات.نظر 20جمع



تعالی باسمه
بهداشت:درس نهاییامتحانسؤاالت و ها:رشتهسالمت رشته صفحهکلیه شروع4:تعداد صبح8:ساعت

متوسطهدوازدهم پایۀ دوم خانوادگیدورة نام و امتحان:نام امتحان27/5/1399:تاریخ دقیقه90:مدت
سالشهریورنوبتدرسراسرکشورروزانهآموزاندانش سنجش1399ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش  و

http://aee.medu.ir

داردپاسخ(سؤاالتردیف نمره)نامه

١

الزامی)الف بخش
سؤاالتدانش به عزیز کسب16تا1آموز دهید16جهت پاسخ .نمره

عبارتکیهرینادرستاییدرست1 دلریزهاياز ذکر بدون .دکنیمشخصلیرا
.داردنیازچربیبهKویتامینمصرفبرايبدن)الف

.یابدمیشافزایخونHDLسطحخون،گلیسریدتريمیزانرفتنباالبا)ب
نوع)ج دیابت بهاصالً)انکراسپ(لوزالمعده،یکدر .نیستانسولینتولیدقادر
طرويآياچروسیو)د بزاققیاز و میاشک .شودمنتقل
ارزشمند)ه احساس بر عالوه نفس عزت زندگتجاربکسبازمندین،یدرونيداشتن .استیدر
دخاننتریپرمصرفقلیان)و مواد استدریانواع جهان .سراسر

5/1

هر2 عبارتکیدر کنخالیيجاریزهاياز کامل مناسب کلمات با .دیرا
.است...........سالمتسالمت،بعدتریندركقابل)الف

.استنوجواناندرشایعنادرستغذاییهايعادتاز،...............ویژهبههاوعدهبرخیحذف)ب
.هستند...........سکتۀعالئمازتکلمدادندستازودیدشناگهانیسردرد)ج
سیستم)د سرکوب دلیل به ایدز بیماري میعفونت،...............در پیدا بروز فرد در دیگري .کندهاي
.باشدقیقهد...............الی15ازبیشترنبایدنبیداخوباابختخوربهفتنربینفاصله)ه
رذراتجمع)و درزیت ضخ،هاهیردرگاریسموجود رنگقهوهمیپوسته .شودیمدهینام.............کهدهدیملیتشکرایاي

5/1

کنید3 انتخاب را مناسب گزینۀ پرانتز داخل کلمات بین .از
.نندکمصرف)بیشتر-کمتر(،گیرندمیقرارغذاییهرمبااليدرکهغذاییهايگروهازبایدافراد)الف

.دهدمیافزایشبیشترراعروقی- قلبیهايبیماريبهابتالخطر)گالبی-سیب(الگويباچاقی)ب
زیتوندر)اشباعغیر-اشباع(چرباسیدهاي)ج .داردوجودروغن
ااقبزنجریا)شیافزا-کاهش(ازیناش،صبحگاهیيبدبوتنفس)د .استشبحینتخمیریشافزو
وا)ه است زنان)فتريید-سرخجه(کسنالزم آنکهیبراي به بارداريیمنیانسبت از قبل ماه سه حتماً ندارند

.شودزیتجو
محيگاریسيبو)و در میطیکه دستردگیبرمیدررامنزللوازموشودپراکنده .شودیمدهیامن)سوم-دوم(دود

5/1

پرسش4 انۀنیگزر،یزاينهیچهارگزهايدر را کنمناسب .دیتخاب
؟ددارراضروريآمینهاسیدهايتمامیزیرغذاییوادمازیککدام)الف

خشکبار)4مغزها)3  مرغتخم)2غالت)1
خوب)ب منابع رویند می دریا سواحل در که .هستند.............گیاهانی
ید)4 روي)3کلسیم)2  آهن)1

1
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٢

گز)ج جسمنهیکدام اثرات روانداریپایاز ؟ستین)استرس(یفشار
س)2یپوستهايالتهاب)1 گوارش)3یمنیاستمیضعف گرما)4    یاختالالت احساس
ماد)د ودر،اتیدخانآوردایاعتةکدام سینوزیت نواحتشدید بیالتهاب و حلق و بسزاینیگوش ؟داردییسهم
هیدروژن)3 نیکوتین)2آمونیاك)1 اسید)4کربورهاي  سیانیدریک

عواملدرچرا5 5/0دارد؟افرادسالمتردرااهمیتبیشترینزندگیسبکسالمت،برموثربین
است؟خودمراقبتیانواعازیککدامبهمربوطزیرمواردازیکهر6

خانواده)الف با گذراندن دینیفرایضانجام)ب وقت
5/0

برنام7 مورد وزنسالمییغذاۀدر کنترل پرسشو دهریزيهابه .دیپاسخ
ببریدرابدنآبمینأتمنابعازمورددو)الف .نام

.بنویسیدرامورددوچاقیازناشیروانیمشکالتاز)ب
کنند؟عایتررا»نوزکاهشدرنکردنافراط«اصلبایدوزناضافهدارايوچاقافرادچرا)ج

5/1

پرسش8 به غذایی مواد ایمنی و بهداشت مورد دهیددر پاسخ زیر .هاي
.بنویسیدرامورددوغذاییموادنگهداريوتوزیعتولید،تهیه،محلدرمحیطبهداشترعایتاصولاز)الف

بیماري)ب از چیست؟منظور غذازاد  هاي

1

ب9 مورد پرسشریواگریغيهايماریدر دهریزيهابه .دیپاسخ
بین)الف منظمترمهمبقیهازعواملکدامعروقی،-قلبیهايبیماريبهابتالخطرعواملدر طور به باید و هستند

شوند؟ بررسی پزشک نظر از
.بنویسیدرامورددودیابتازپیشگیريهايگاماز)ب

1

کرد؟استفادهتوانمیسرطاننوعکدامتشخیصبرايیرزغربالگريهايآزمایشازیکهراز10
ب)الف ماموگرافی)کولونوسکوپی

5/0

با11 زپرسشبهریواگهايماريیبدررابطه  .دیدهرپاسخیهاي
طرسیکلوزیپدماريیب)الف چه دیقیاز  کند؟یمتیسراگرانیبه

ازعوارضیک)ب ناشمورد بازیجدي نشدن کهاماريیدرمان ازطریی راشوندیممنتقلیتناسلدستگاهقیه
.دیسیبنو
پنیتریاصل)ج همريیشگیروش اچیعفونهايماريیبۀدر جمله چآياز ست؟یوي

1

پرسشفرديبهداشتدرمورد12 دهریزهايبه .دیپاسخ
رایانه،)الف با کار کرد؟استفادهتوانمیايقطرهچهاز،باشدشدیدچشمخشکیکهصورتیدرهنگام
رفع)ب رختخواببراي در مزاحم مکهافکار ما خواب چهشوندیمانع داد؟، انجام باید  اقدامی

75/0
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٣

ودرمورد13 ازدواج پرسشباروريبهداشت دهریزهايبه .دیپاسخ
آزما)الف منظورشیانجام چه به عقد از قبل است؟يادرار

بکیژنتةمشاور)ب عقد از افرادهقبل میيچه ؟شودتوصیه

75/0

به14 روان بهداشت دهریزهايپرسشدرمورد .دیپاسخ
بنویک)الف را نفس عزت بهبود راهکارهاي از .دیسیمورد
تاب)ب از ست؟یچيآورمنظور

1

ز15 اضطرابریجدول عالئم با رابطه مواردکیهر.استدر ستونیکیبا»الف«ستوناز منطق»ب«ازموارد یارتباط
پاسخدیکنداپیراهاآن،دارد برگه در .دیسبنوینامهو

»ب«»الف«
بدنی-1تابیبی)الف عالئم

اشتهایی)ب تفکر-2بی عالئم
روانی-3پرتیحواس)ج عالئم

75/0

مصرف16 مورد الکلاتیدخاندر هايبهو دهریزپرسش .دیپاسخ
گاز)الف سينام داردگاریدر نقش لب سرطان بروز در بنویسیدکه .را

آلودگیدو)ب از کهمورد میفرددستانودهانطریقازقلیان،ازمشتركاستفادهاثردرهایی منتقل شودآلوده
ببرید نام .را

ا)ج باعث الکل مداوم مصرف مجادیچگونه چرب  ؟شودیکبد

25/1

یانتخاببخش)ب
عزدانش کسبزیآموز سؤاالت4جهت از ب8فقط32تا17نمره را وسؤال انتخاب دلخواه دهه .دیپاسخ

5/0.بنویسیدرامورددوروانیسالمتهايازنشانه17

کنید»تعادلاصل«سالم،ۀتغذیاصولاز18 تعریف 5/0.را

است؟غذاییمواددرفسادایجادعواملازیککدامبهمربوطزیرمواردازیکهر19
رطوبت)بغذاییموادهايافزودنی)الف

5/0

5/0.بنویسیدرامورددوسرطانهشداردهندهعالئماز20

21B هپاتیت بیماري به نزدیکان یا خانواده اعضاي از یکی ابتالي صورت برادر بيریجلوگي، انتقال ديماریاز گریبه
رعا استتیاعضا، ضروري نکاتی مورد(؟چه )دو

5/0

عو22 از مورد رادو دندان پوسیدگی اصلی 5/0.بنویسیدامل
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٤

هر23 زکیدر موارد روانکدامریاز فشارهاي با مقابله براي اضطرابیروش گرفتهو کار استبه ؟شده
نگران)الف اضطرابهایبا کنگفتمانیهاو بگومیوگو آنها به ا!نه:مییو اصالً نمنیمن فکر مرایتوانینمنم،کیگونه

نشو،یکنتیاذ (مزاحمم )اصل. ...............
فقط)ب روز نگرانکیهر دربارة کردن فکر به را خاص آورندههایساعت اضطراب زندگو دهمانیهاي .میاختصاص

)اصل( .......... 

5/0

سدو24 مصرف مورد در غلط باورهاي از جوانگاریمورد دادن سوق موجب دخانکه مصرف سوي به رایماتیان  شود
.دیسیبنو

5/0

نشان25 محرومۀدو بنوتیسندرم 5/0.دیسیرا
مخدرهاي26 از یک هر مثالمصنوعیوطبیعیبراي 5/0.بیاوریدیک

ازدو27 محافظتعمدهعواملمورد و دربازدارنده بنوکننده را نوجوانان در مخدر مواد مصرف به 5/0.دیسیروآوردن

هر28 تصاوکیدر شمارهریزریاز صح،کدام درتیوضعحیالگوي شمارهمینشانرامختلفهايتیعموقبدن دهد؟
برگموردهر در بنویسیدۀرا .پاسخ

«الف« »ب»

5/0

دهید29 درتوضیح از جالیاستفاده ارگونومکنندةانیب،گوشتیچیپيبه اصل 5/0است؟یکدام
اب30 اصول اساس طوالنیگونومرر کارهاي انجام ازیهنگام حرکاتمدت، نوع منظوربهویچه کرد؟دیبايچه 5/0استفاده
آتشچرا31 ناشدر فرآوردهیسوزي چوباز سردیبایهاي را پتوعیآنها پوشاندایبا مرطوب 5/0؟فرش
مورد32 عالئمدو خفیفاز هواانسداد تنفس بنویسیدییراه 5/0.را

سربلندموفق نمراتباشیدو 24جمع
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١

64صفحه)25/0(درست)ج 56صفحه)25/0(درستنا)ب   20 صفحه)25/0(درست)الف1
129صفحه)25/0(درستنا)و  114صفحه)25/0(درست)ه75صفحه)25/0(درستنا)د

5/1

 59صفحه)25/0(يمغز)ج 29صفحه)25/0(صبحانه)ب  8صفحه)25/0(جسمانی)الف2
130صفحه)25/0(قطران)و 95صفحه)25/0(30)ه  74صفحه)25/0(ایمنی)د

5/1

57صفحه)25/0(غیراشباع)ج34صفحه)25/0(سیب)ب 24صفحه)25/0(کمتر)الف3
135صفحه)25/0(سوم)و 110صفحه)25/0(سرخجه)ه98صفحه)25/0(کاهش)د

5/1

مرغ-2گزینه)لفا4   31صفحه)25/0(ید-4گزینه)ب  21صفحه)25/0( تخم
گرما-4گزینه)ج 130صفحه)25/0(نیکوتین-2گزینه)د   119و118صفحه)25/0(احساس

1

بیماري5 بروز از پیشگیري با زندگی سبک فردزیرا گذارد)25/0(در می تاًثیر او زندگی کیفیت 125/0هصفح)25/0(.بر

5/0  15صفحه)25/0(معنوي)ب15صفحه)25/0(اجتماعی)الف6
آبمیوه،)الف7 آشامیدنی، سبزيسوپ،شیر،آب در موجود میوهآب و استمورددوذکر(هاها 22صفحه)5/0()کافی

افسردگی،)ب نفس، به اعتماد عصبیکاهش استمورددوذکر(پرخوري (کافی 35صفحه)5/0)
نباشد)ج پایدار است ممکن مجاز، حد از بیشتر سرعت با وزن کاهش تغذیه)25/0(زیرا کمبود با فرد عوارضو و اي

گردد مواجه آن از 39صفحه)25/0(.ناشی

5/1

کافی-1)الف8 و سالم آب دفعی-2تهیه مواد و زباله صحیح بیماري-3دفع ناقل جوندگان و حشرات با مبارزه
غذا-4 در خارجی مواد و غبار و گرد ورود از استمورددوذکر(پیشگیري (کافی 43و42صفحه)5/0)

سطحبیماريغذا،ازناشیهايبیماريیازادغذاهايبیماري)ب بودن پایین جمله از عللی به که هستند هایی
دسترسی عدم ، محیط بهداشت یا فردي نبودن بهداشت و خیابانی غذاهاي از استفاده گسترش سالم، آب به

و می...نظارت 45صفحه)5/0(.شوندایجاد

1

خون)الف9 خون)25/0(باالفشار چربی اختالالت 52صفحه)25/0(و
متعادل-1)ب و متوازن غذایی رژیم از چرب-2برخورداري و پرشکر غذاهاي مصرف از پزشک-3پرهیز به مراجعه

پیشگیري غیرقابل خطرساز عوامل داشتن صورت در مطلوب-4متخصص وزن فعالیت-5حفظ روزانهانجام بدنی هاي
دخانی-6 مصرف از خون-7اتپرهیز قند منظم استمورددوذکر(کنترل (کافی 66صفحه)5/0)

1

روده)الف10 سینه)ب62صفحه)25/0(سرطان 625/0صفحه)25/0(سرطان
11

 

مو)25/0(پوست)الف 69هصفح)25/0(و
مماريیبنیا)ب نشدن درمان صورت در عقتویها مانند جدي عوارض نازایمیاند برايییزامردهزودرس،مانیزا،ییو

باشندماریب داشته همراه کافکیذکر(.به 70صفحه)25/0().استیمورد
مدیبا)ج ورود شوسمیکروارگانیمانع بدن (میبه 74صفحه)25/0.

1
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٢

84صفحه)25/0(مصنوعیاشک)الف12
شو)ب خارج رختخواب کنمیاز بازگو را خود افکار ب(میو زبان بنوکیيروای)میاوریبه بهمیسیکاغذ سپس و

برو 95صفحه)5/0(.میرختخواب

75/0

اعتصیتشخيبرا)الف13  103صفحه)25/0(نیزوجادیعدم
پسران)ب و دختران توصرندیگیممیتصمکهیبه کنند، ازدواج هم فامیمهیبا در چنانچه سابلیشود وهانقصقۀخود

کاريمادرزاديهايماریب هر از قبل صالحمراجعهبا،يدارند، مراجع مشاورتیبه )5/0(.دهندانجامکژنتیةدار،
104صفحه

75/0

رنییتع-1)الف14 برنامه و مشخص دستزيیاهداف آنهایابیبراي برا-2به حداقليتالش شکوفاایمهارتکیکسب
حداقل خوکیکردن توانمنديیفهرستهیته-3داستعداد خوداز فردي موفق-4هاي جملهتیکسب از امور در

فعالمشارکت-5لیتحص فعالیاجتماعيهاتیدر در حضور جماعتيهاتیهمچون نماز مثل مدرسه برنامه فوق
ديبرقرار-6 با سالم هادوست-7گرانیرابطه آدم با بخشيشدن الهام و آشنامعاشرت-8مثبت و دوستان انیبا

براداوطلب-9گرتیحما ديشدن به 114صفحه)25/0)(موردکیذکر(یآراستگ-10گرانیکمک
مجموعهآوريتاب)ب ظرفايشامل روانيفردهايتیاز م)25/0(استیو آنها کمک به فرد شرایکه در طیتواند

آس دچار و کند مقاومت حت)25/0(نشودیدگیدبیدشوار شرایمیو در آفرطیتواند تیشخصیبحراناینیمشکل
بخشد ارتقا را (خود 116صفحه)25/0.

1

روان-3)الف15 بدن-1)ب)25/0(یعالئم تفکر-2)ج)25/0(یعالئم 12075/0صفحه)25/0(عالئم
130صفحه)25/0(کیآرسن)الف16

تبخالویروسسل،دهانی،هايبیماريقبیلازهاییعفونتانتقالدست،اگزمايبهتوانمیهاآلودگیاینجملهاز)ب
)زخمعامل(هلیکوباکتريو 133صفحه)5/0.(کرداشاره...ومعده

مکافینمازدنبوولکلااوممدفمصر)ج نتوادرک)25/0(شدهرهیذخچربیشودیسبب يهانمکایگردبهندبد
کاکهدشومیسببکبدچربیازپريهالسلوودشومنتقلنبدزيساهخیرذ ازددخودکررکبد )25/0.(هدبدسترا

137صفحه

25/1

انتخابی« »بخش
گرامی دانش:مصحح ازاگر بیش به فقط8آموز باشد، داده پاسخ انتخابی نمایید8سوال تصحیح را اول .سوال

دیگران، 17 و خودش با فرد انتقادپذیري،سازگاري روحیۀ داشتن مسائل، با برخورد در صحیح نسبتاً داشتنقضاوت
من مشکالتعملکرد با برخورد در (واسب استمورددوذکر..... 8صفحه)کافی

5/0

بدن18 سالمت حفظ براي موردنیاز غذایی مواد از کافی مقادیر مصرف یعنی تعادل 265/0صفحهاصل
445/0صفحه)25/0(فیزیکی)ب43صفحه)25/0(شیمیایی)الف19
جايهردرتودهپیدایشبهبود،بدونهايزخمپوستی،هايخالدرتغییرسرطان،بیماريبهیکدرجهاقوامابتالي20

یااسهالخونی،سرفهیااستفراغطوالنی،هاضمهسوءیابلعاختاللصدا،مدتطوالنیگرفتگییاسرفهبدن،
اشتهاییسینه،نوكوواژنازغیرطبیعیریزيخونومدفوعادرار،دربیعیغیرطخونریزيطوالنی،یبوست یابی
دلیلوزنکاهش استدوذکر(بی کافی 63صفحه)مورد

5/0

صفحه« در »ومسادامه
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