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 نمره  )پاسخنامه دارد(سؤاالت رديف

١

  .كنيدمشخص بدون ذكر دليلهاي زير را درستي يا نادرستي هر يك از عبارت  1
  .يدآيحساب مبه  روح تكامل يبرا يو امانت اله يهدر اسالم بدن انسان هد) الف

  .دباشيها در بدن ميچرب يهاعملكرداز  يعضالن يهاو حفظ بافت يمترم رشد،) ب
  .سال است 25تا  15بهترين سن براي بارداري در زنان بين ) ج
 .است يعضالن - ياختالالت اسكلت ،از كار در سطح جهان يناش يهايماريب ينتريعاز شا يكي) د

1 

  .خالي را با كلمات مناسب كامل كنيدهاي زير جايدر هر يك از عبارت  2
 .باشندمي ..............و  يسرماخوردگ ،يابنديانتشار م يدستگاه تنفس يقكه از طر يروسيو يهايماريب ينمهمتر )الف

  .است........................... دخاني در سراسر جهان  ةترين مادمصرفپر) ب
 .است ......................... پذيرترين قسمت بدن در برابر صدمات،همواره آسيب) ج
  .ندستخانگي ه حوادث نهاد امدادي در دو ..................... و آتش نشاني) د

1 

 .از بين كلمات داخل پرانتز گزينة مناسب را انتخاب كنيد  3
  .برداريم) بزرگ -كوچك(هاي ، ابتدا بايد گامريزي براي خودمراقبتيبرنامهدر  )الف
  .شودينم يرهذخ بدندر ) B - A( يتامينو) ب
 .دهديمقاومت نشان م ينبدن به انسول يا يستن يكاف ينانسول يدبه تول لوزالمعده قادر) 1نوع -2نوع( يابتدر د) ج
  .شود ياسترس م )كاهش - يشافزا( ها باعثيتكردن فعالمحدود )د

1 

  .مناسب را انتخاب كنيد ةزير گزين هايپرسشدر   4
؟ گرددينممحسوب  يكدام مورد از عوامل چاق )الف

 داروها )4  يجسم يهايماريب )3 يك عامل ژنت )2 فعاليت بدني زياد ) 1
؟ باشدينمي عوارض كم خوابآثار و از مورد كدام  )ب
 يزودرنج )4  رشد يزانش مافزاي )3 بدن  يكاهش دما )2 قت دكاهش  )1

؟ باعث بروز سرطان لب مي شود كدام يك از مواد سمي موجود در سيگار )ج
 نيكوتين) 4 آمونياك ) 3آرسنيك  ) 2  سيانيدريك اسيد) 1
 باشد؟ يدبا يلوگرمآن حداكثر چند ك ياتاو به همراه محتو يپشتوزن كوله. است يلوگرمك 60 يوزن فرد )د
 يلوگرمك 7) 4  يلوگرمك 6 )3  يلوگرمك 4 )2 يلوگرم ك 3) 1

1 

 .كنيد مشخص را هم به مرتبط هايعبارت .آمده است اعتيادآور مواد انواع موردهايي در عبارت پرسش اين در  5

 ستون ب ستون الف
 .ندارند يكه وجود خارج ييصداها يدنشن .1 كوكائين) الف
 مدتصورت كوتاهبه يو بدن يفكر هاييتشدن فعال يشترب .2 متادون) ب
 يو بدن يفكر هاييتسست كردن فعال .3 گراس) ج

75/0 
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 نمره )پاسخنامه دارد(سؤاالت رديف

٢

 .هاي زير پاسخ كوتاه دهيدبه پرسش  6
  ؟ها استايران مربوط به كدام دسته از بيماريبيشترين علل مرگ ومير در ) الف

  چه نام دارد؟ ،شودفوني ميعسبب بيماري كه  يانسان يمنينقص ا يروسو )ب
 ؟براي جلوگيري از پوسيدگي دندان، حداقل چند بار مسواك زدن در طول شبانه روز مورد تاكيد است) ج
  است؟ها الزامي تزريق كدام واكسن قبل از ازدواج براي خانم) د
  ؟باشد يدچقدر با آليدها يبدن يتوضع در ،يوارگردن تا د يفاصله گود، يواردر آزمون د )ه

25/1 

 دهد؟يم يشافزا يشتررا ب يعروق –يقلب هاييماريخطر ابتال به ب زير،كدام يك از الگوهاي چاقي در شكل   7

 )ب)                    (الف(

25/0 

 5/0 .يسيدرا بنو ييمواد غذا يو نگهدار يعتوز ،يدتول ،يهدر محل ته يطبهداشت مح يتدو مورد از اصول رعا 8

 يگربه د يمارياز انتقال ب يريجلوگ يبرا، Bدر صورت ابتالي يكي از اعضاي خانواده يا نزديكان به بيماري هپاتيت  9
 )دو مورد(  .چه نكاتي ضروري است يترعا، اعضا

5/0 

  .يسيدرا بنو يراز موارد ز يكهر  يعلم يلدل   10
. اشباع در برنامة غذايي روزانه، بايد محدود گرددرب مصرف اسيدهاي چ)الف

 .دارد يتريانباراثرات ز يايوهم يهابا تنباكو ياناستفاده از قل )ب
 .پشت اجتناب شودبايد از ضربه زدن به  ،ييراه هوا انسداد خفيفدر )ج

5/1 

 )مورد از كلمات اضافه است يك( ؟باشدياز كلمات داخل پرانتز م يككدام مربوط به يرز هاييژگيو و يفاز تعار يكهر   11
) استرس - يآورتاب -خشم – اضطراب -يخودآگاه(

  .دشوار است يطمقابله با شرا يبرا يو روان يفرد هاييتاز ظرف ايمجموعه )الف
 .   نمايدو از بروز اختالالت رواني جلوگيري مي كنديكمك مهويت مطلوب گيري به شكل )ب
. فردي، گروهي و اجتماعي شودتواند باعث احقاق حق در روابط بينمثبت آن اينكه مياز آثار ) ج
 .شوديخطرناك، سبب حفاظت در برابر خطرات م هاييتكه در وضع يعيطب يواكنش )د

1 

 .يدپاسخ ده يرز يهادر مورد استرس به پرسش  12
  .يسيدآثار مثبت استرس سالم را بنو) الف

 .دو مورد را بنويسيد كند؟يم يجادرا ا يدارپا يتكرار استرس كدام اثرات جسم) ب

1 
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٣

 ينوجوان ةفظ سالمت روان در دوركه يكي از توصيه هاي خودمراقبتي براي ح سالم يسبك زندگ داشتن منظور از  13
 .سه مورد كافي است است؟ ييانجام چه كارها است،

75/0 

.يدپاسخ ده يرز يها به پرسش ياتدخانموجود در  يدر مورد مواد سم  14
  ؟گرددها مياي رنگ در ريهسبب تشكيل پوستة ضخيم قهوهكدام ماده ) الف

  كند؟يشده و تنفس را مختل م يرتبخ ياتكدام ماده هنگام استعمال دخان) ب
 ست؟ا اهيهر ويژه ها بهبافت يبو تخر يكتحر يجادماده از عوامل مهم در اكدام  )ج

75/0 

 .اصطالحات زير را تعريف كنيد 15
وضعيت بدني به زبان ساده) ب وم ددود دست ) الف

1 

 .يدپاسخ ده يرز يهابه پرسشمصرف الكل  در مورد  16
  .يسيدرا بنو ياعصاب مركز يستمس يدو مورد از اثرات الكل بر عملكردها) الف

 ؟كبد دارد يبر رو يروسمشابه با كدام و ياثر يالكل ت مدت مشروبابلند مصرف) ب

75/0 

 .يدپاسخ ده يرز يهاپرسشبه مواد مخدر به  يدر مورد وابستگ  17
  يست؟مواد چ ينبه ا يجسمان يمنظور از وابستگ) الف

 .يسيدبه مواد مخدر دو مورد را بنو يوابستگ يهانشانه از) ب

25/1 

 5/0  .  را بنويسيد...) استعمال دخانيات و(هاي خودمراقبتي در زمينه پيشگيري از رفتارهاي پرخطر توصيهمورد از دو  18

 25/0 .زمين استاز روي ) سنگين –سبك (اجسام  بلند كردن يحروش صحشكل مقابل مربوط به   19

 )ذكر شماره هر اصل الزم نيست( .ومي مربوط به هر شكل را بنويسيداصل ارگون  20

 ج ب الف

75/0 
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٤

 5/0 كند؟از بروز كمردرد جلوگيري مي ييهاچه روش يريكارگبه كردن لباس،هنگام اتودر   21

  .يدپاسخ ده يرز يهاپرسشبه  پيشگيري از حوادثدر مورد   22
 ؟شودچه اقدامي انجام مياز حوادث  يشگيريپ 3در سطح ) الف

 .بنويسيدمورد از عاليم مسموميت با مواد شيميايي را دو ) ب

1 

 .يدپاسخ ده يرز يهاپرسشبه در منزل  كشحشره ياز اسپر يحصح ةاستفاددر مورد   23
 گرفتن قوطي اسپري چگونه بايد باشد؟دستدرنحوه ) الف

  چه اقداماتي بايد انجام شود؟ ،كردنبعد از اسپري) ب

1 

  است؟سوزي آتشهر يك از موارد زير مربوط به كدام نوع   24
 .است كربنيداكسياستفاده از گاز د ،آتش براي خاموش كردن اين نوع يلهوس ينهترب )الف

  .از آب استفاده شود يدهرگز نبا يسوزآتشدر اين نوع ) ب
 .گذارديم يخاكستر بر جا معموالً از خود، يقنوع حراين ) ج

75/0 

 20 موفق باشيد                  جمع نمرات
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١ 

  

  21 صفحه )25/0( درستنا )ب                                                3 صفحه )25/0( درست )الف  1
  155 صفحه )25/0( درست )د                                              109 صفحه )25/0( درستنا )ج 

1  

     129صفحه ) 25/0( سيگار )ب                                            68صفحه  )25/0( آنفلوآنزا )الف  2
  170صفحه ) 25/0( اورژانس )د                                                    156صفحه ) 25/0( كمر )ج 

1  

    21صفحه  )25/0( B )ب                                               16صفحه ) 25/0( كوچك )الف  3
  125صفحه ) 25/0(كاهش  )د                                                   64صفحه ) 25/0( 2نوع  )ج

1  

  94صفحه  )25/0( افزايش ميزان رشد -3گزينه  )ب                34صفحه )25/0( فعاليت بدني زياد - 1گزينه  )لفا  4
  163صفحه   )25/0( گرمشش كيلو -3گزينه  )د                             130صفحه  )25/0( آرسنيك - 2گزينه  )ج 

1  

  )25/0( مدتبه صورت كوتاه يو بدن يفكر هاييتشدن فعاليشترب .2 )الف  5
  )25/0( يو بدن يفكر هاييتكردن فعالسست .3 )ب
  144و 143صفحه  )25/0( .ندارند يكه وجود خارج ييصداها يدنشن .1 )ج

75/0  

  49صفحه ) 25/0(هاي غير واگيربيماري )الف  6
  72صفحه ) 25/0(وي آياچ )ب
  98صفحه ) 25/0( دوبار )ج
   103صفحه ) 25/0( واكسن كزاز )د
  156صفحه ) 25/0(مترسانتي 5 )ه

25/1  

  25/0  34صفحه  )25/0( الگوي سيب) ب  7
 يشگيريپ _4 يماريمبارزه با حشرات و جوندگان ناقل ب _3 يدفع زباله و مواد يحدفع صح_2 يآب سالم و كاف يهته _1  8

              )ستا دو مورد كافي( 43صفحه  در غذا ياز ورود گرد و غبار و مواد خارج
5/0  

  يماريآنها به ب ياز عدم ابتال ينانو اطم يكاننزد ياخون اعضا  يشآزما -1  9
  واكسن يقتزر -2
    يمارمشترك با ب يلاستفاده نكردن از وسا -3
  و خون بيمار يعاتعدم تماس با ما -4
  بيمار ةزخم شد يا يدهتماس با پوست بر عدمٴ -5
  )ستا دو مورد كافي( 71صفحه  .يمارب شخص به متعلق ...و يرو ناخن گ يغو برنده مثل ت يزت يلاستفاده نكردن از وسا - ٦

5/0  

  56صفحه ) 5/0( .شوندعروقي مي –هاي قلبي باالرفتن احتمال بيماريها موجب افزايش سطح كلسترول و اين چربي) لفا  10
هاي وانند باعث سرطان، انواع بيماريتمي )25/0( به آنها  ي به دليل افزودني شيميايي و مواد مضراتنباكوهاي ميوه) ب

133صفحه ) 25/0( .خطرناك و كشنده، آلرژي، آسم و حساسيت شوند  
و  )25/0( كرده شودزدن به پشت اجتناب شود چون ممكن است باعث جابجايي جسم گير اين وضعيت از ضربه در )ج

180صفحه ) 25/0( .باعث انسداد كامل گردد  

5/1  
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٢ 

  

   112صفحه ) 25/0(خودآگاهي  )ب                               116صفحه ) 25/0(آوري تاب )الف  11
  120صفحه ) 25/0( اضطراب )د                                          123صفحه)25/0(خشم  )ج

1  

مختلف  يهايترا در موقع يازهايشتا بتواند ن كند يو به فرد كمك م )25/0( شده يارياسترس سالم باعث هوش) الف  12
  118صفحه  )25/0( .يدبرآورده نما

اختالالت  ي،پوست يها التهاب ي،عروق -يقلب هاي يماريمانند ب يدارپا ياثرات جسم يجادتكرار استرس موجب ا) ب
دو مورد كافي ( 119صفحه  )5/0( .شودياحتمال ابتال به سرطان م يشو افزا يمنيا يستم، ضعف سسردرد ي،گوارش
  )است

1  

است  يدمف يتانتمدد اعصاب را كه برا يهاروش. يداستراحت و تمدد اعصاب وقت بگذار يبرا .يدسالم بخور يغذاها  13
) 75/0.(ببريد تان لذتياز زندگ يدكن يسع .يدكار ببرتمركز را به ينتمر و يسازآرام يهايكتكن يوگا،دعا،  .يابيدب

  )ستا سه مورد كافي( 124صفحه 

75/0  

  )25/0( )جوهر بادام تلخ( يداس يانيدريكس) ب)                                            25/0( قطران) الف  14
  130 صفحه )25/0( آمونياك) ج

75/0  

گيرند كه به آن كنندة دخانيات نيستند ولي در معرض تنفس دود دخانيات قرار ميگاهي افراد خودشان مصرف) الف  15
  134 صفحه) 5/0(  ،شوددود دست دوم گفته مي

هاي مختلف گيرد، و به عبارتي ، نحوه قرارگرفتن قسمتفرم و حالتي كه بدن فرد در طول انجام كار به خود مي )ب
  )ذكر يك تعريف كافي است(  156صفحه ) 5/0 .(ها در فضا بدن، شامل سر، تنه و اندام

1  

كند و خود را به صورت عدم تعادل در حركت و تكلم، يرا مختل م ياعصاب مركز يستمس يالكل عملكردها) الف  16
با افزايش اختالل در سيستم اعصاب مركزي،  .دهديخون نشان مضربان قلب و فشاركاهش تعداد تنفس و كاهش 

در موارد شديد، ممكن است شخص دچار كما و حتي . گيرندشكل قابل توجهي تحت تاثير قرار ميكاركردهاي حياتي به
  )ستا دو مورد كافي) ( 5/0( مرگ شود

  )25/0( 137 صفحهويروس هپاتيت ) ب

75/0  

به  يابيدست يو فرد برا )25/0( دهد ياست كه در آن،  بدن فرد نسبت به مواد مخدر مقاومت نشان م يتيوضع) الف  17
مصرف  يقبل يهااز مرتبه يشترب شود يمجبور م )25/0( ،كه از مصرف مواد انتظار داشته يهمان آثار مطلوب و دلخواه

  141 صفحه) 25/0( .كند
 مخدر مواد مصرف دليل به كار و تحصيل در عملكرد اختالل -1 )ب
 آن از ناشي مشكالت تمام وجود با مخدر مواد مصرف به دادن ادامه -2
 مخدر مواد مصرف و تهيه براي زياد زمان صرف -3
 مخدر مواد مصرف ترك براي ناموفق تالش -4
 و بيني ريزشآب لرز، و مكرر هاي خميازه پا، و دست شديد دردهاي مانند( ترك سندرم هاينشانه شدن پديدار -5

  )ستا دو مورد كافي( 143صفحه  )5/0( )اسهال و هاچشم

25/1  

  ادامه در صفحه سوم
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 اسمه تعاليب

  دقيقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  رشته ها ةكلي :رشته  سالمت و بهداشت :نهايي درس راهنماي تصحيح امتحان

  22/3/1398 :تاريخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهم ةپاي

  و پايش كيفيت آموزشي مركز سنجش  1398 سالماه  خرداد در كشورسراسر  بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان
http://aee.medu.ir   

  نمره  راهنماي تصحيح  رديف
   

٣ 

  

      خودكنترلي   - 5سالم  دوستان داشتن - 4مقاومتي  هايمهارت - 3قوانين  و هاارزش به احترام - 2 احترام به خود- 1  18
 براي ايبرنامه و هدف داشتن - 8اجتماعي  هايتمهار از برخورداري - 7ناسالم  هايو محيط شرايط در بودن مقاوم - 6

 هايمهارت - 12استرس  مديريت هايتمهار - 11سالم  الگوي داشتن - 10مطلوب  خانوادگي روابط - 9هدف  به رسيدن
  152و  151صفحه ) 5/0(كالسي  يا ورزشي هايفعاليت در حضور - 13خشم  كنترل

5/0  

  25/0  158 فحهص) 25/0( اجسام سبك  19
  166صفحه) 25/0( .كار بگيريد كه باعث صرف نيروي كمتر شودهايي را بهبراي انجام كار، روش) الف  20

 راشف تحت هك دينك ظفح يا هنوگ هب ار ندرگ بسانم هيواز( ايو ) 25/0(.ديكار كن) يعيطب( يخنث يبدن يتبا وضع) ب
  166صفحه  ) . شدابن

  167صفحه ) 25/0( .يدآسان قرار ده يرا در محدوده دسترس يلوسا )ج

75/0  

  5/0  159صفحه ) 25/0( با ارتفاع مناسب يرپايياستفاده از ز ،)25/0(اتو  يزمب انتخاب ارتفاع مناس  21
  170صفحه ) 5/0( او شدن ناكارآمد از جلوگيري و ديده آسيب فرد بخشي توان )الف  22

  پوست رنگ تغيير - 3 تنفسي مجراي و گلوپوست،  و هاچشم تحريك - 2  كشيدن نفس سختي به - 1) ب
  173و  172صفحه ) 5/0(اسهال  و شكمي دردهاي  - 6هماهنگي  فقدان و تعادل عدم و سرگيجه - 5ديد  تاري و سردرد  - 4 

1  

  )25/0( .داشته باشد از شما فاصلهكه  يريددر دست بگ يرا طور كش، قوطي اسپريحشره ياستفاده از اسپر يبرا) الف  23
) 25/0(.يتان را بشوييدهاو دست) 25/0( يدو در را ببند )25/0( يداز اتاق خارج شو كش فوراكردن حشره يبعد از اسپر) ب

  174صفحه 

1  

  )25/0( برق از يناش يسوزآتش) الف  24
  )25/0(قابل اشتعال  يعاتما يسوزآتش) ب
  175و  176صفحه )  25/0(ك خش يسوزآتش) ج

75/0  

  20  جمع نمرات.                                                  نظر مصححين گرامي قابل احترام است                                                              
 

https://t.me/riazisara


