
  باسمه تعالي
  صبح 10 :ساعت شروع       3: تعداد صفحه   :نام و نام خانوادگي   سالمت و بهداشت: درس  نهاييامتحان  سؤاالت 

  دقيقه 90 :مدت امتحان  3/10/1398:  تاريخ امتحان  هارشته ةكلي: رشته     دورة دوم متوسطه دوازدهم ةپاي
 و پايش كيفيت آموزشيمركز سنجش   1398ماه سال  دي نوبت درسراسركشور و داوطلبان آزادبزرگسال  روزانه، آموزان دانش

http://aee.medu.ir     
  نمره  )پاسخنامه دارد(سؤاالت رديف

  

١ 

  

  .مشخص كنيد بدون ذكر دليلهاي زير را درستي يا نادرستي هر يك از عبارت 1
  

 .تري دارندها و رفتارهاي سالمافراد برخوردار از درآمد و آموزش باالتر هميشه انتخاب )الف
 .افراد الزامي نيست مشاورة ژنتيك براي همة) ب
 . كنند و در قبال تغييرات پذيرا هستند آور معموالً بر زندگي خود كنترل بيشتري احساس ميافراد تاب )ج
  . شوندمكيدني و يا استنشاقي ماده دخاني محسوب نميمواد بدون دود نظير تنباكوي جويدني، ) د

 

1 

  .هاي زير جاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيددر هر يك از عبارت 2
  

 .است............ ....پيشگيرانه  بسيار هايزمان آموزش ،پيشگيريدر ) الف
 . شودفرد تعيين مي.. ...............وزن و ميزاناي هر فرد بر اساس سن، جنس، هاي تغذيهنيازمندي) ب
 . اشاره كرد................... توان به ماموگرافي در تشخيص هاي شايع غربالگري سرطان مياز آزمايش) ج
 . زوجين است ..................بلوغ رواني و بلوغ  ،آمادگي براي ازدواج نيازمند بلوغ جسماني) د
 .تواند در تعامل با محيط تقويت و توسعه يابداست مي... ..........آوري اگر چه قابليتي تاب) ه
  . و زمين خوردن است..... ................... ادثه دوران كودكي و سالمنديترين حشايع) و

 

5/1 

  .داخل پرانتز را انتخاب كنيد را ازمناسب  كلمهزير  هايپرسشدر  3
  

. بندي كردبه پنج دسته طبقه) درمان/ انتقال(هاي  توان بر اساس شيوه را مي دارهاي واگير بيماري) الف
 .است) مثبت/ منفي( نتيجه آزمايش ليوي در بدن فرد هست وآي ويروس اچدر دوران پنجره ) ب
  .به انجام برسانند) كمتر/ بيشتر( توانند كارهاي خود را با انرژي افراد با داشتن وضعيت بدني طبيعي يا مناسب مي) ج
  .راه تنفس هوايي است) كامل/ خفيف(ها از عاليم انسداد رنگ صورت مايل به خاكستري همراه با كبودي لب) د

 

1 

  .زير گزينه مناسب را انتخاب كنيد هايپرسشدر  4
  

  ؟مربوط به چه بعدي از سالمت است ملكرد مناسب در برخورد با مشكالتداشتن ع) الف
  معنوي) 4                     اجتماعي) 3                                 رواني) 2                                            جسماني) 1

 

  شود؟  اشباع در كدام يك از مواد زير يافت ميهاي غيرچربي) ب
  محصوالت لبني ) 4                            مرغ) 3                                گوشت) 2                                                ماهي) 1

 

  به كدام يك از عوارض چاقي است؟التهاب كبد مربوط ) ج
  سيستم عصبي) 4           مشكالت غددي) 3                مشكالت گوارشي) 2        استخواني–مشكالات عضالني ) 1

 

  عروقي به طور منظم بايد از نظر پزشكي بررسي شود؟ - هاي قلبي  كدام يك از عوامل خطر ابتال به بيماري) د
  استعمال دخانيات )4                عدم تحرك)3               اضافه وزن و چاقي) 2                                فشار خون باال )1
  

1 

  وقت گذراندن با خانواده مربوط به كدام يك از انواع خود مراقبتي است؟ 5
 

25/0 

  منظور از اصل تنوع در تغذيه سالم چيست؟   6
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٢ 

  

  .هاي زير در رابطه با كنترل وزن و تناسب اندام پاسخ دهيدبه پرسش 7
 .بنويسيدشود را نام يك بيماري كه موجب بروز چاقي مي) الف

 .طبقه بندي نمايه توده بدني بر اساس فرمول شاخص توده بدني براي كدام گروه از افراد كاربرد ندارد؟ دو گروه را نام ببريد) ب
.دو مورد از عوارض جانبي كاهش وزن سريع را بنويسيد) ج

25/1 

بايكي ازموارد ستون "الف "ايجاد فساد مواد غذايي است هريك از موارد ستونجدول زير در رابطه با عوامل8
  .نامه بنويسيدها را پيدا كنيد و در برگه پاسخآن. ارتباط منطقي دارد "ب"

  "ستون ب"  "ستون الف "
  هاي خانگيترشحات دهان سوسك -1  شيميايي) الف

  ها در هنگام برداشتضربه ديدن ميوه -2  بيولوژيكي) ب
  نامناسب بودن درجه حرارت محيط -3  مكانيكي) ج
  ها در هنگام كاشتكشاستفاده از حشره -4  فيزيكي) د

 

1

  .غيرواگيرپاسخ دهيد هايهاي زير در رابطه با بيماريبه پرسش 9
 شود؟محسوب مي "بدخيم"، تومورچه صورت يك توموردر ) الف

شود؟ كدام ديابت به نام ديابت جوانان نيز ناميده مي) ب
 در بيماران مبتال به جه نوع ديابتي، بيماري اغلب بدون عالمت است؟ ) ج

25/1 

  .واگيردار پاسخ دهيد هايهاي زير در رابطه با بيماريبه پرسش 10
 چيست؟ دارهاي واگير در مورد بيماريعلت نگراني و خطر  )الف

 . شوند را بنويسيدهايي كه از طريق دستگاه تناسلي منتقل مييك مورد از عوارض جدي ناشي از درمان نشدن بيماري) ب

5/0 

  .براي هريك از موارد زير دليل علمي بنويسيد 11
  .شودمنتقل نمي )عطسه و سرفه(از طريق اشك و بزاق و از راه هوا  HIVويروس  )الف

  .كردخودداري بايد ها در فضاي بسته حتي با استفاده از ماسك كنندهها و پاكاز مصرف شوينده) ب

25/1  

 1 زدگي چشم چه اقدامي بايد انجام شود؟ در صورت بروز عارضه برق 12

 5/0 .  تاثيرات وزن مادر در ناباروري را بنويسيد 13

  .با بهداشت روان پاسخ دهيدهاي زير در رابطه به پرسش 14
 نداشتن عزت نفس ممكن است انسان را دچار كدام رفتارها كند؟) الف

 آور در برخورد با يك موقعيت پرخطر چه برخوردي دارد؟فرد تاب) ب
 فشار رواني ناسالم و شديد در شب امتحان چه عواقبي به دنبال دارد؟ ) ج

5/1 

  "سومها در صفحة ادامة پرسش"
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مواردي ( .خود بنويسيد با توجه به كلمات داده شده براي هر عبارت يك كلمه را انتخاب كنيد و در پاسخ نامه  15
  )اضافه هستند

  

  )جوهر بادام تلخ( اسيد سيانيدريك -) پرتوزا(اديو اكتيو مواد ر -قطران  -آرسنيك  -آمونياك  
  

 .              شود اي رنگي تشكيل ميها پوسته ضخيم قهوهدر ريه اين مادهبا جمع شدن ) الف
  .شود اين ماده كشنده هنگام استعمال دخانيات تبخير شده و وارد ريه ها و سپس خون مي) ب

 .                   از عوامل مهم در ايجاد تحريك و تخريب بافت ها به ويژه ريه است )ج 

75/0 

  .كل پاسخ دهيدال و دخانيات هاي زير در رابطه با مصرفبه پرسش 16
 اي چه عوارضي براي شخص مصرف كننده دارند؟هاي شيميايي موجود در تنباكوهاي ميوهافزودني) الف

 .مورد از آثار الكل بر عملكرد سيستم اعصاب مركزي را بنويسيد 2) ب

1 

 75/0 .وابستگي به مواد را تعريف كنيد 17

 5/0 .دو دليل براي آن بنويسيد .استپيشگيري از اختالالت مصرف داراي اهميت زيادي  18

 75/0 هايي ممكن است رخ بدهد؟در فرد چه حالت) زاي طبيعيتوهم(با مصرف گراس  19

  .عضالني پاسخ دهيد - اختالالت اسكلتي از هاي زير در رابطه با پيشگيريبه پرسش 20
  

 .حالت ايستاده را بنويسيدروش صحيح براي انجام كارهايي مثل نوشتن با استفاده از ميز در ) الف
   آيد؟به ياري انسان مي عضالني - اسكلتي ختالالتعلم ارگونومي براي پيشگيري از بروز چه نوع ا) ب
 .  نحوه بستن كوله پشتي روي پشت را توضيح دهيد) ج

75/1 

  .هاي زير پاسخ دهيدبه پرسش ،از سطوح پيشگيري از حوادث 1در مورد سطح   21
  

  گيرد؟ در چه زماني صورت مياين سطح ) الف
 در اين سطح بايد روي چه موردي تمركز كرد؟)ب

5/0 

 5/0 توان انجام داد؟چه اقداماتي مي ،هاي خشكسوزيبراي سرد كردن آتش در آتش 22

  20  جمع نمرات                                             موفق باشيد                                                                                               
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  104صفحة ) 25/0(درست ) ب                                       12صفحة ) 25/0(نادرست ) الف 1
 129صفحة ) 25/0(نادرست ) د                                           115صفحة ) 25/0( درست) ج

1 

  62صفحة ) 25/0( سرطان سينه) ج             27صفحة ) 25/0( فعاليت بدني) ب                  5صفحة ) 25/0( كوتاه) الف 2
 181صفحة ) 25/0( سقوط) و                        116صفحة ) 25/0( دروني) ه             102صفحة ) 25/0( اجتماعي) د

5/1 

     73صفحة ) 25/0( منفي) ب                                         67صفحة ) 25/0( انتقال) الف 3
 180صفحة ) 25/0( كامل) د                                             156صفحة ) 25/0( كمتر) ج

1 

 20صفحة ) 25/0( ماهي -1) ب                                      8صفحة ) 25/0( رواني – 2) الف 4
 52صفحة ) 25/0( فشار خون باال -1) د                      35صفحة ) 25/0( مشكالت گوارشي -2) ج

1 

 25/0 15صفحة ) 25/0( خود مراقبتي اجتماعي 5

 5/0 26صفحة ) 25/0. (گيرند مواد غذايي كه در شش گروه اصلي غذايي قرار مي) 25/0(مصرف انواع مختلف  6

 1ذكر ( .شوندموجب بروز چاقي مي) اختالل عملكرد غدد فوق كليوي(ها نظير كم كاري تيروئيد و كوشينگ برخي بيماري) الف 7
  34صفحة ) 25/0.) (مورد كافي است

هر مورد . مورد كافي است 2ذكر (زنان باردار و شيرده يا افراد خيلي بلند يا خيلي كوتاه  ،ورزشكار ،تشرد يدنب ناوختسا يارادافراد) ب
 36صفحة ) 25/0
صورت و بدن، ضعف اعصاب، توان به ريزش موها، چين و چروك و شل شدن پوست از عوارض جانبي كاهش سريع وزن مي) ج

افت فشار خون و ضعف و بيحالي، پوسيدگي دندا نها، بروز سنگ كيسه صفرا، ورم و زخم معده، يبوست و حتي افسردگي اشاره 
  38صفحة ) 25/0هر مورد . مورد كافي است 2ذكر . (كرد

25/1 

 43صفحة ) 25/0(ها در هنگام كاشت استفاده از حشره كش - 4) الف  8
 43صفحة ) 25/0( هاي خانگيشحات دهان سوسكتر -1) ب
 45صفحة ) 25/0(ها در هنگام برداشت ضربه ديدن ميوه -2) ج
 44صفحة ) 25/0( نامناسب بودن درجه حرارت محيط - 3) د

1  

بدن هم و به نقاط ديگر ) 25/0(هاي طبيعي اطراف خود را از بين ببرد و سلول) 25/0(در صورتي كه تكثير و تقسيم شود ) الف 9
 64صفحة ) 25/0(ديابت نوع يك ) ب                             61صفحة ) 25/0. (دست اندازي كند

 65صفحة )25/0( .اغلب بدون عالمت است 2در بيماران مبتال به ديابت نوع ) ج

25/1 

 67صفحة ) 25/0. (زيادي از افراد جامعه را مبتال كنندگيري شوند و تعداد ها در آن است كه باعث همهنگراني و خطر اين دسته از بيماري) الف 10
و نازايي، زايمان زودرس،مرده زايي براي بيمار  تواند عوارض جدي مانند عقيمي ها در صورت درمان نشدن مي اين بيماري) ب
  70صفحة ) 25/0( .ذكر يك مورد كافي است. همراه داشته باشند به

5/0 

تنها در گلبول هاي سفيد قادر به ادامه حيات است و گلبول سفيد هم فقط در خون و ترشحات  HIVاز آنجا كه ويروس ) الف  - 11
  75صفحة ) 25/0. (شود  هاي عادي منتقل نمي جنسي  وجود دارد لذا ويروس اچ آي وي از طريق تماس

وانند موجب آسيب رساندن به تو مي) 25/0(كنند هاي كاغذي عبور ميبسياري از مواد ضدعفوني كننده به راحتي از ماسك) ب
  173صفحة ) 25/0.(ريه شوند

25/1  

و با يك بانداژ استريل ) 25/0(ها را خشك چشم) 25/0(ها با آب در صورت بروز اين عارضه الزم است بعد از شستشوي چشم 12
 83صفحة ) 25/0.(ساعت جلوگيري شود 12تا  8تا از پلك زدن مدت ) 25/0(ببنديد 

1 
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و اين افراد ممكن است با  )25/0(نامنظم است  خيلي زياد يا وزن خيلي كم دارند هايي كه وزنگذاري در خانمتخمك  13
 107 صفحة )25/0(.گذاري روبرو شوند مشكل عدم تخمك

5/0 

اعتياد به خريد  ،اعتياد به كار ،مانند اعتياد به اينترنت)  25/0(نداشتن عزت نفس ممكن است افراد را دچار اعتيادهاي رفتاري ) الف 14
 114صفحة ) 25/0.(ها بدتر در معرض رفتارهاي پرخطر قرار دهد كند و از اين..... و

 115صفحة ) 25/0(نه يك تهديد ) 25/0(داند  پرخطر را يك فرصت ميآور يك موقعيت فرد تاب) ب
 118صفحة ) 25/0. (كندجلسه امتحان را مختل مي و يادآوري اطالعات در) 25/0(استرس ناسالم مانع درس خواندن شده ) ج

5/1 

 75/0 130 صفحة)25/0(آمونياك ) ج            )        25/0) (جوهر بادام تلخ(سيانيدريك اسيد ) ب             )25/0(قطران  )الف 15
هاي خطرناك و كشنده، باعث سرطان، انواع بيماريتوانند تنباكوهاي ميوه اي به دليل افزودني شيميايي و مواد مضر به آنها مي) الف 16

 133صفحة ) 25/0هر مورد. مورد كافي است 2ذكر . (آلرژي، آسم و حساسيت شوند
الكل عملكردهاي سيستم اعصاب مركزي را تحت تأثير قرار داده و آثار خود را به صورت عدم تعادل در حركت، اختالل در تكلم، ) ب

افزايش اختالل در سيستم اعصاب مركزي، كاركردهاي حياتي . دهدضربان قلب و فشار خون نشان ميكاهش تعداد تنفس و كاهش 
و حتي مرگ ) كما(در موارد شديد، ممكن است شخص دچار كاهش هوشياري . گيرندبه شكل قابل توجهي تحت تأثير قرار مي

 137صفحة ) 25/0(هر مورد . مورد كافي است 2ذكر .(شود

1 

فرد ) 25/0(بر سالمت جسمي و رواني ) 25/0(وابستگي به مواد، اجبار در مصرف موادي است كه تبعات نامطلوبي منظور از  17
 139صفحة ) 25/0.( كندمصرف كننده دارد و روابط و زندگي روزمره او را مختل مي

75/0 

تواند  اختالالت مصرف مواد مي - 2. گذاردباقي مي اختالالت مصرف به هر حال آثار نتايج مضر و مخرب مواد را بر جسم و روان فرد - 1 18
 - 3. شودبا خطرات و حوادث همراه گردد براي مثال مبادرت به رانندگي به دنبال اختالالت مصرف مواد باعث حوادث رانندگي مي

 142صفحة ) 25/0( هر مورد. مورد كافي است 2ذكر ( .كشاندادامه اختالالت مصرف مواد معموال فرد را به سمت وابستگي مي

5/0 

و ممكن است صداهايي را بشنود و يا چيزهايي را  )25/0(شود  با مصرف اين مواد فرد دچار اوهام حسي و بصري مي 19
 143 صفحة )25/0(. كه وجود خارجي ندارند) 25/0(ببيند 

75/0 
 

در حالي كه پاها به  )25/0(و با تكيه دادن دست به لبه ميز  )25/0(اين قبيل كارها بايد بدون خم كردن پشت ) الف 20
 160 صفحة)25/0(.اندازه عرض شانه باز هستند انجام شود 

عضالني كه ناشي از عدم  -علم ارگونومي يا همان مهندسي عوامل انساني براي پيشگيري از بروز اختالالت اسكلتي ) ب
 162صفحة  .آيدبه ياري انسان مي) 5/0(دهد، او انجام مي هاي انسان و نوع كاري است كهتناسب توانمندي

پشتي  ي آن بايد طوري تنظيم شود كه كولها بلكه بندهاي شانه) 25/0(كوله پشتي نبايدروي پشت شل بسته شود ) ج
 اي بهبندهاي شانه هنگام پوشيدن كوله پشتي دقت كنيدهمچنين   )25/0(به طور كامل قالب پشت بدن را بپوشاند 

 164 صفحة)25/0( .ونديعني يكي شل و يكي سفت نباشدشكل متقارن تنظيم ش

75/1 

  )25/0(( قبل از بروز حادثه) الف 21
 170 صفحة )25/0( .در اين سطح بايد بر روي كاهش عوامل خطر حوادث تمركز كرد )ب 

5/0 

اي  و به اين منظور بايد آنها را سريع با پتو يا فرش مرطوب يا وسيله )25/0(انع رسيدن هوابه مواد سوختني شد بايد م 22
 176 صفحة )25/0(. مرطوب ديگر پوشاند

5/0 
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