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١

 .كنيد مشخص هاي زير را بدون ذكر دليل درستي يا نادرستي هر يك از عبارت  1
  .در حفظ سالمت خويش استگام اول  ،خودمراقبتي) الف

  .اغلب بدون عالمت هستند 2بيماران مبتال به ديابت نوع ) ب
 .يرندقرار بگ يپشتكوله عقبسبك در  ياياش ي،پشتكوله يلوسا يدماناست در چ بهتر) ج
  .دهدرخ مي خانه در حوادث در مورد دختران بيشتر، بر اساس شواهد) د

1 

  .خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد زير جايهاي   در هر يك از عبارت  2
 .غفلت شده است آن .................. ةجهاني بهداشت از جنبسازمان توسط با توجه به ديدگاه اسالم، در تعريف سالمت  )الف

  ."وسيله آن نصف دينش را حفظ كرده است هكند ب ....................هر كس  ")ص(فرموده پيامبربنا به  )ب
 .كمر استبودن عضالت ......................... دهد به علت  صدماتي كه در ناحيه كمر رخ مي در اكثر اوقات) ج
  .هستند.................... مصرف و مهتابي حاوي گاز سمي  هاي كم المپ بسياري از) د

1 

  .كلمات داخل پرانتز گزينة مناسب را انتخاب كنيد مياناز   3
. دميشو) كمتر / يشترب( يياغذ يهاوهگر حجم ميكنيم حركت باال متس به يياغذ مهر پاييناز هر چه ) الف

  .شود يم منتقل) ارشگو/  يتناسل( هستگاد طريقاست كه از  ييهاريبيمااز  اسهال خوني )ب
  .است )ويروسي / انگلي( هاي اريبيمترين  پديكلوزيس يكي از شايع )ج
 .گردد اطالق مي) اجتماعي / رواني(بلوغ  و فرزندان، امور همسربه توانمندي الزم براي اداره ) د

1 

 .مناسب را انتخاب كنيد ةزير گزيناي  چهارگزينه هاي پرسشدر   4
 شود؟ مي گواتركمبود كدام ريز مغذي موجب ) الف

Dويتامين )4  آهن )3 كلسيم  )2  يد )1

؟ باشد نمي عاليم بدني اضطرابكدام يك از ) ب
 پرتي حواس )4 اشتهايي  بي )3  تنگي نفس )2 تپش قلب ) 1

 ويژه ريه نقش دارد؟ ها به ايجاد تحريك و تخريب بافت در موجود در سيگاركدام يك از مواد سمي  )ج
 نيكوتين) 4 آمونياك ) 3 آرسنيك ) 2  سيانيدريك اسيد) 1
 ؟نميباشد مسموميتاز  ناشي يمعالاز  يككدام ) د
 خفگي) 4  دردسر) 3  لسهاو ا شكمي يهادرد) 2  نگپوستر تغيير) 1

1 

 5/0 .بنويسيددر برگة پاسخ موارد الف و ب را . است انرژيقانون تعادل شكل مقابل مربوط به   5
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٢ 

  

6  
  
  

  .زير را تعريف كنيد اتاصطالح
  ازادغذبيماري هاي ) الف

  )ديد مطلوب(ناييبيحدت )ب
  

1  

  .هاي زير پاسخ دهيد هاي غيرواگير و واگير به پرسش در مورد بيماري  7
  .سرطان را بنويسيد ةدنم هشداردهيسه مورد از عال) الف

  .وي را بنويسيد آي س اچيروهاي انتقال و دو مورد از راه )ب
  

25/1  

 يكديگربا هاي دروني  از نظر پيامهستند را  نفس عزت ضعفدچار  كهاديفرانفس هستند و  جواناني كه داراي عزت  8
  .يدكن يسهمقا

  

1  

  .نفس را بنويسيد  عزتدو مورد از راهكارهاي بهبود   9
  

1  

  .هاي زير پاسخ دهيد در مورد بهداشت روان به پرسش  10
  ؟ناسالم در شب امتحان چيست) استرس(اثرات شدت يافتن فشار رواني ) الف

  .بنويسيدرا  منفي خشم عيتماجا رثايك مثال از آ) ب
  

75/0  

  5/0  ؟ستچي قطران  11

شود را  سوي مصرف دخانيات مي جوانان بهكه موجب سوق دادن  يگارغلط در مورد مصرف س يباورهااز  مورد سه  12
  .بنويسيد

  

75/0  

  يست؟چآثار فوري مصرف الكل   13
  

5/0  

  علت چيست؟.هدد يم ستد زرا ا دخو دكرركا كبد لكلا اوممد فمصردر اثر   14
  

1  

  .نام ببريد و براي هر كدام يك مثال ذكر كنيد رامواد اعتيادآور سه گروه   15
  

5/1  

  .ومتي در برابر دعوت به مصرف مواد است را توضيح دهيدقاهاي م هاي مهارت تكنيك ضبط صوت كه از دستورالعمل  16
  

1  

  .را شرح دهيدني بدوضعيت براي ارزيابي آزمون ديوار مراحل انجام   17
  

1  

  ؟شود اي مي هر فرد چه توصيه اسبمن ةبراي انتخاب دوچرخ  18
  

1  

19  
  
  

  

  . را توضيح دهيد مقابلاصل ارگونومي مربوط به شكل 

  

             
  

5/0  
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٣ 

  

  .پاسخ كوتاه دهيدهاي زير  به پرسش  20
  ؟شود با نهادهاي امدادرسان همچون اورژانس تماس گرفته ميري از حوادث، گيدر كدام سطح ازسطوح پيش )الف

  توان استفاده كرد؟ خطرتر مي كمقوي از كدام مادة جاي مواد سفيدكنندة  شويي به ظرفبراي تميز كردن سينك ) ب
  راه هوايي است؟سرفه و خشونت صدا از عاليم كدام انسداد  )ج
  باشند؟ ط ميسقو فرينآخطر ملاعو ازجزء كدام دسته  هاي سرخورنده قاليچه) د

  

1  

پاسخ برگة در  را هم به مرتبط هاي عبارت .تآمده اس سوزي آتش انواع موردهايي در  عبارت پرسش اين در  21
  ).سوزي اضافه است يك مورد در ستون انواع آتش.(بنويسيد

  

  سوزي انواع آتش  ويژگي
  سوزي مايعات قابل اشتعال آتش)1  .گذارد معموال از خود، خاكستر بر جاي مي) الف

  سوزي ناشي از گازهاي قابل اشتعال آتش) 2  .اكسيدكربن است بهترين وسيله خاموش كردن آن استفاده از گاز دي) ب
  سوزي خشك آتش) 3  .از آب استفاده شودنبايد براي خاموش كردن آن هرگز ) ج
  سوزي ناشي از برق آتش )4  

  

75/0  

22  
  

  1  .د را بنويسيدشو مي يهصتو لمنزدر  زيسو تشآ وزبردو مورد از نكاتي كه در هنگام 

  20  جمع نمرات      موفق باشيد                                                                                                                                      
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١ 

  

  65 صفحه )25/0( تسدر )ب                                                 15 صفحه )25/0( ترسد )الف  1
  170 صفحه )25/0( درست )د                                               163 صفحه )25/0( تدرسنا )ج

1  

   101صفحه ) 25/0(ج واازد )ب                                                   4صفحه  )25/0( يعنوم )الف  2
  175صفحه ) 25/0( هيوج )د                                                   160صفحه ) 25/0( يفضع )ج

1  

    67صفحه  )25/0( گوارش )ب                                                  24صفحه ) 25/0( ترمك )الف  3
  102صفحه ) 25/0( ماعيتاج )د                                                    69صفحه ) 25/0( لينگا )ج

1  

  120صفحه  )25/0( حواس پرتي -4گزينه  )ب                                        30فحهص )25/0( يد - 1گزينه  )لفا  4
  173و  172صفحه   )25/0( خفگي -4گزينه  )د                              130صفحه  )25/0( آمونياك - 3گزينه  )ج

1  

  5/0  39صفحه ) 25/0( انرژي دريافتي ) ب                           )25/0( انرژي مصرفي )الف  5
 به كهدهستن هايي بيماري)( 5/0(هاي آلوده و غير بهداشتي غذامصرف  از ناشي هاي بيماري يا ذازادغ هاي بيماري) الف  6

 يا ازمناطق دربعضي سالم آب به دسترسي عدم محيط، بهداشت يا فردي بهداشت سطح بودن پايين ازجمله عللي
 مناسب نظارت ونبود خياباني ازغذاهاي استفاده گسترش ،غذا نامناسب فراوري غذا، تهيه در نامناسب ازآب استفاده

 رويه بي و نامناسب استفاده كشاورزي، باآب وصنعتي خانگي هاي فاضالب شدن مخلوط آماده، غذاهاي برآنها،
 هاي دانه غالت، مانند ازمحصوالت بعضي نگهداري نامناسب شرايط دركشاورزي، آفات دفع سموم و ها كش ازآفت

 هاي وفراورده گوشتي درمحصوالت دامي داروهاي باقيماندن دليل به نيز و خشك هاي ازميوه برخي و حبوبات روغني،
   45صفحه ) .شوند مي ايجاد شيري

) 25/0. (دهد مي نشان را بينايي حس توانايي سطح و )25/0( ها چشم سالمت زانمي مطلوب، ديد ويا بينايي حدت )ب
  80صفحه 

1  

پوستي،  هاي خال در سرطان، تغيير بيماري به يك درجه اقوام ابتالي :از اند عبارت سرطان هشداردهنده عاليم) الف  7
 سوء هاضمه يا بلع صدا، اختالل مدت طوالني گرفتگي يا بدن، سرفه جاي هر در توده بهبود، پيدايش بدون هاي زخم

 ريزي و خون مدفوع ادرار، در غيرطبيعي طوالني، خونريزي يبوست يا خوني، اسهال سرفه يا طوالني، استفراغ
  62صفحه  )75/0) (ذكر سه مورد (دليل بي وزن كاهش يا اشتهايي سينه، بي نوك و واژن از غيرطبيعي

 و بارداري مشترك، وسايل با هاي آلوده، تزريق محيط در آلوده، اشتغال خوني هاي و فرآورده خون دريافت) ب
  74صفحه ) 5/0) (ذكر دو مورد  (بيماري  به مادر مبتال شيردهي

  

25/1  

از درون  كه نددار ركاو  ني مثبت سرهاي درو مپيا باو  ندا يلقا امحترا دخو ايبر ،هستند نفستعزداراي  نانيكهاجو  8
را  دخو تحساساا نيتوا يم تو! هستي شتنيدا ستدو تو!  نيتوا يم تو! شيارز با تو« : كند يم بخطا نهاآ به امنها مدآ

 رچاد كه اديفرا ،مقابلدر  )5/0( .قبيل يناز ا يهاي مپياو »  كنيدعتمان اايگرد بهاني تو مي تو! كني ازبرا حتيرا به
و  بسركورا  نهاآ نفستمرتب عزر ند كه به طوشنو يرا م يهاي مپيا دخو هندر درون ذ ،هستند نفستعز ضعف

  113صفحه ) 5/0( .كند يم تهديدرا  شانعاطفيو  نيروا سالمت
  

  

1  
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٢ 

  

 فردي هاي  توانمند از فهرستي تهيه، خود استعداد يك حداقل كردن شكوفا يا مهارت يك حداقل كسب براي تالش  9
 فوق هاي فعاليت در حضور همچون اجتماعي هاي فعاليت در مشاركت، تحصيل جمله از امور در موفقيت كسب، خود

 و دوستان با معاشرت، بخش الهام و مثبت هاي م آد با شدن دوست، ديگران با سالم رابطه برقراري، مدرسه برنامه
  114صفحه ) 1) (ذكر دو مورد (  آراستگي، ديگران به كمك براي شدن داوطلب، گر حمايت آشنايان

  

1  

) 25/0. (كند و يادآوري اطالعات در جلسه امتحان را مختل مي) 25/0(فشار رواني ناسالم مانع درس خواندن شده ) الف  10
  118صفحه 

  123صفحه ) 25/0) (يك مورد ذكر ( تنهايي و  وانزا ،ماندگيدر) ب
  

75/0  

 قطران كه دهد مي تشكيل را رنگي اي ه قهو ضخيم پوسته و شوند مي جمع ها ريه در سيگار در موجود ريز ذرات  11
  130صفحه ) 5/0( .است زا ن سرطا عوامل حاوي و شود مي ناميده

  

5/0  

ذكر (  .شود يذهن و هضم غذا م يتدلشوره و اضطراب، تقو رفع ي،رفع خستگ يت،موجب رفع عصبان يدنكش يگارس  12
  134صفحه ) 75/0) (سه مورد 

 

75/0  

  136صفحه ) 5/0( مركزي اعصاب سيستم در اختالل  13
  

5/0  

 يهانمكا يگرد به ندانميتو) 25/0(ذخيره شده در كبد  چربي) 25/0(  كافي نماز دنبوو  لكلا اوممد فمصر يلدل  به  14
 .بدهد سترا از د دخو دكرركا كبد كه دنميشو سبب كبد چربياز  پر يهالسلوو ) 25/0( دشو منتقل نبد زيساهخيرذ
  137صفحه  )25/0(

  

1  

  .ترامادول و ريتالين و اكستازي ها آمفتامينكوكائين، كافئين، كراك،  :ها محرك)  75/0( .زاها توهم و مخدرها ها، محرك  15
 ترياك،  شيره و ترياك :مخدرها   )L.S.D( دي.اس.ال ،گراس حشيش، شاهدانه، هاي گياه فرآورده : زاها  توهم

 )ذكر يك مثال براي هر گروه كافي است (  )كدئين(  بخش آرام و مسكن هاى قرص اقسام و انواع و هروئين، متادون
  143صفحه ) 75/0(

  

5/1  

تواند نظر  تان متقاعد شود كه نمي تا مخاطب) 5/0( كنيد  تكرار بار چندين شده ضبط نوار يك مثل را تان منفي پاسخ  16
  149صفحه ) 5/0. (شما را عوض كند

  

1  

  15و پاشنه پايتان) 25/0(حالي كه پشت سر و باسن شما با ديوار مماس شود  از طرف پشت به ديوارتكيه دهيد در  17
 .دياندازه بگير رااكنون فاصله بين گودي گردن و كمر خود با ديوار  )25/0(  .سانتيمتر از ديوار فاصله داشته باشد

 .است آل ايده شما بدن وضعيت باشد، سانتيمتر5  تا 2 بين دركمر مترو سانتي 5 گردن ناحيه در فاصله گراينا) 25/0(
  156صفحه ) 25/0(

  

1  

 قتيو )25/0( ،پاقساو ) 25/0( نرا بين يهزاو اري،سو چرخهدو نمادر ز كه دشو دهستفااي ا چرخهدو از دميشو توصيه  18
  163صفحه   )25/0(. باشد درجه 30تا  25ودحد) 25/0( ستا پايين بكار
  

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 :راهنماي تصحيح امتحان نهايي درس

  10/6/1398: تاريخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپاية 

  مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي  1398سال ماه شهريور سراسركشور در دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد 
http://aee.medu.ir   

  نمره  راهنماي تصحيح  رديف
   

٣ 

  

  168صفحه ) 5/0( .برسانيد حداقل به رساند مي آسيب شما به كه را نقاط فشاري خود كار ميز جزئي اصالح با  19
  

5/0  

  170صفحه ) 25/0) (زمان وقوع حادثه يا ( 2سطح ) الف  20
  173صفحه ) 25/0(شيرين  جوش) ب
  180صفحه ) 25/0(خفيف   انسداد) ج
  181صفحه ) 25/0. (عواملي كه به محيط سقوط مربوط هستند) د

  

1  

  )25/0(سوزي خشك  آتش - 3) الف  21
  )25/0(سوزي ناشي از برق  آتش -4) ب
  177و  176صفحه ) 25/0(سوزي مايعات قابل اشتعال  آتش -1) ج

  

75/0  

 در ترين نزديك طريق از درآمد، صدا به ساختمان در آتش هشدار عالمت يا و شديد سوزي آتش متوجه كه زماني هر  22
 از كه دهيد اطالع ساختمان يا خانه داخل افراد همه به و بگيريد تماس 125 با و كنيد ترك را ساختمان خروجي

 ممكن، شكل هر به و دهيد قرار خود صورت روي و كرده خيس را پارچه يا لباس تكه يك .شوند خارج ساختمان
 گرم شدت به كه را درهايي و كنيد لمس را آن ابتدا در، هر بازكردن از قبل. شويد خارج خانه از وپا، دست چهار حتي
 يا پتو قاليچه، شويد، خارج اتاق از توانيد نمي اگر. شويد خارج ديگر مسيرهاي از جايش به بلكه نكنيد؛ باز اند، شده

 يا اورژانس با خود، جان نجات از پس بالفاصله. شود اتاق به دود ورود مانع تا كنيد فرو در درزهاي در را ها س لبا
 در و نكنيد استفاده آسانسور از آتش از فرار براي هرگز هستيد، آپارتمان ساكن اگر .بگيريد تماس نشاني آتش

 ساختماني به خروج، از پس .شويد خارج خود ساختمان از آن طريق از تنها دارد، وجود اضطراري فرار پله كه صورتي
 .دهيد اطالع نشاني آتش مأموران به است، مانده ساختمان در كسي اگر. برنگرديد است سوختن حال در كه

 آتش كه ندهيد اجازه هرگز و كنيد راخاموش آن حريق اطفاي كپسول با كنيد سعي است، كوچك آتش كه درصورتي
  179و  178صفحه ) 1() مورد ذكر دو(  .گيرد قرار خروجي در و شما بين

1  

  20  جمع نمرات.                                                  نظر مصححين گرامي قابل احترام است                                                              
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