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١

بخشالزامی)الف
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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و پایش 
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٢

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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٣

11

 

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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١ 

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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تعالیب اسمه
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اسالم یمعارف
شروع امتحانصبح 8 :ساعت دقیقه90 :مدت

متوسطهدوازدهمپایۀ دوم امتحاندورة 20/3/13 :تاریخ 99

آموزان 13سالماهخرداددرکشورسراسرروزانهدانش 99
سنجش آموزشیمرکز کیفیت پایش و
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تصحیح  ردیف   نمرهراهنماي

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

http://aee.medu.ir


تعالیب اسمه
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تصحیح  ردیف   نمرهراهنماي

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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بهداشتدرس: و سالمت
شماره                         آزمون

رشته:رشته هاکلیه
آزمون:ردیف متوسطهدوازدهمپایهدقیقه90مدت دوم ماه(دومنوبتدوره بارم)خرداد

1صفحه

1

عبارتیکهرینادرستیایدرست1 دلیرزیهااز ذکر بدون کنیلرا .یدمشخص
بالف در زندگین( سبک سالمت بر مؤثر دارد.یرتأثیشترینبیعوامل افراد سالمت بر را

چاقب الگوی( مقایبسیبا الگویسهدر بی،گالبیبا به ابتال بیعروقا-یقلباهااییماریخطر یشافاااتریشارا
.دهدیم

شبج انسان فقرات ستون شکل است.یسیانگلCیه(
خفگد سوزیناشی( آتش مقایاز سوختگیسهدر بیناشیبا تلفات آن، دارد.یشتریاز همراه به

1

هر2 عبارتیکدر کنیخالیجایرزیهااز کامل مناسب کلمات با .یدرا
تامالف رعاین( مستلام است.یتسالمت .................

براب مکانی( در شاغل توزیدتولیه،تهیهاافراد رعایعو و ................. داشتن ازبیتغذا، یاادیزیاتهماهداشت
است. برخوردار

درج صوتیافت( وظیامواج دو ، ................ میفهو گوش .باشندیمهم
خانمد همة باردار( از قبل ایدبایها نظر بیمنیاز به آزما..................یروسیویمارینسبت وند.شیش......

است. ...................... احساس نفس، عات از منظور ه(
دو از بایدگاه( کردن بلند فقرات، ستون پاهاسالمت و راست کمر با است.رتیمنایروش.....................،یر

5/1

توض3 از کدام مطلبیرزیحاتهر چه به باشند؟یمیمربوط
االف اساس بر کالرین( چنانچه غذایافتیدریقانون، مواد میشبییاز افااباشادیمصارفیکالریااناز وزن یشا،

.یابدیم
اب از خاموشیماریبین( قاتل عنوان .شودیمیادبه
اج چربین( مینوع داخلشودیباعث جدار از کلسترول هماهایانشریتا به شود کیالدلینجدا آن لساترولباه

م .گویندیخوب
اولد براین( الزم است.یشرط ازدواج
ناخوشاه احساس برایندی( که زمانیاست میطوالنیمدت تنهایابدیتداوم با همراه غمگییو است.ینیو
بارگو مینتر( و مرگ بیرعامل قرن .باشدیمیستمدر

5/1

ز4 سؤاالت کنینهگزیردر انتخاب را .یدمناسب
دالف ضربه حیدن( نگهداریندر و انتقال غذایبرداشت، ...................ییمواد عوامل غفاز مواد است.ییذاساد

یولوژیکیب(4یمیاییش(3یایکیف(2یکیمکان(1
کدامب عیک( غیانکساریوباز شکل علت به شود؟یمیجادایهقرنیعادیرچشم
ینیدورب(4یگماتیسمآست(3ینیبیکناد(2یرچشمیپ(1
کدامج شایک( روانترینیعاز نوجوانیرفتار-یاختالالت نمیدوره شود؟یمحسوب
استرس1 آور(4خشم(3اضطراب(2( یتاب
کدامد سمیک( مواد سیاز در است؟یاداعتیگارموجود آور
یکوتینن(4یاکآمون(3یکآرسن(2یداسیانیدریکس(1

1
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شماره                         آزمون
بهداشتدرس: و سالمت

رشته:رشته هاکلیه
آزمون:ردیف متوسطهدوازدهمپایهدقیقه90مدت دوم ماه(دومنوبتدوره بارم)خرداد

2صفحه

1

غذا5 هرم غذاییدر مواد از گروه کدام به مربوط سوال عالمت باشد؟یمییمقابل

؟

5/0

تشخیشآزمایک6 در بنویصکه را دارد کاربرد بارگ روده 25/0.یسیدسرطان

پینبهتر7 هریشگیریراه به ابتال بنویرزیهایماریبازیکاز .یسیدرا
پدالف ایکلوزیس( یدزب(

1

تاب8 فرد نگرش و استدالل شرانحوه با مواجهه در است؟یطآور چگونه 1ناگوار
برایترعا9 اصل فشارهایسه با توصیروانیمقابله اضطراب ببرشودیمیهو نام را آنها 75/0.ید.

منفیکهریبرا10 و مثبت آثار بنویکخشمیاز 5/0.یسیدمثال

دل11 چه شیانقلیدنکشیعلمیلبه از استفاده زیلنگبا اثرات 75/0دارد؟یانبارتریمشترک،

مهمتر12 از مورد سویعواملیندو به را جوانان و نوجوانان دخانیکه مواد میمصرف بنودهدیسوق 5/0.یسیدرا

فورینبارزتر13 الکلیآثار مشروبات مصرف بلندمدت بنویو 75/0.یسیدرا

پرسش14 دهیرزیهابه .یدپاسخ
دخانالف مواد سوم دست دود از منظور یست؟چی(

کسب چه به می( گویند؟یمعتاد

1

ا15 عبارتیندر اعتییهاپرسش مواد انواع مورد عبارتیاددر اسات. شاده آورده هامیهااآور باه دومارتبط در را
کن مشخص .یدستون

الف» ب»«ستون «ستون
خاص بی،منگیتالف( دردییو

توهمب یعیطبیزا(
هج و خوش حالت مدتیجانی( کوتاه

کراک-1
متادون-2
یشحش-3

75/0

بنوسه16 را نوجوانان در مخدر مواد مصرف به آوردن رو عمده موانع از 75/0.یسیدمورد
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بهداشتدرس: و سالمت
شماره                          آزمون

رشته:رشته هاکلیه
آزمون:ردیف متوسطهدوازدهمپایهدقیقه90مدت دوم ماه(دومنوبتدوره بارم)خرداد

3صفحه

1

تکن17 از چیکمنظور مخدر مواد مصرف به دعوت برابر در مقاومت مهارت عنوان به صوت 75/0یست؟ضبط

حالتیبدنیتوضع18 چگونه )پوسچر( 75/0است؟یمناسب

دال19 از مورد بنویبدنیتوضعیجادایلدو را 5/0.یسیدنامناسب

خر20 پشتیدهنگام نکاتی،کوله 1شود؟یترعایدبایچه

کدام21 زیکدر حاالت ارگونومیراز است؟یترعایاصول نشده

)د()ج()ب()الف(

25/0

پ22 سطوح مورد پرسشیشگیریدر به حوادث دهیرزیهااز .یدپاسخ
سطحالف در اقدامات1( میچه شود؟یانجام

نشانب آتش و اورژانس با تماس زمانی( چه و سطح کدام میدر گیرد؟یصورت

75/0

هر23 سوزیکدر آتش بنوینبهتریرزهاییاز را آتش کردن خاموش .یسیدراه
سوزالف آتش اشتعالیعاتمای( قابل

سوزب آتش خشکی(
سوزج آتش برقیناشی( از

75/0

اطفایرزشکل24 کپسول از استفاده نحوة مراحل از مرحله میقحریکدام نشان 25/0دهد؟یرا

آفر25 خطر تقسینعوامل گروه دو به معموالً را بنوکنندیمیمسقوط را دو آن 5/0.یسید.

هوا26 تنفس راه کردن باز خانمییمانور بایهادر ضاربات با انسداد نشدن برطرف صورت )در رادینباردار کتاف( و
.یسیدبنو

1
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4صفحه

آزمونکل بهداشت1شمارهید و درسسالمت
درست-1 درست(12)صالف( (34)صب(

نادرست درست(1۶4)صج( (1۷۶)صد(

بهداشت-2 بهداشت(۵)صالف( کارت (41)صب(
بدن تعادل حفظ سرخجه(۸4)صج( (1۰۹)صد(

بودن ارزشمند خمیده(112)صه( (1۵۸)صو(

انرژی-3 تعادل قانون (3۹)صالف(
باال خون فشار (۵۶)صHDLج((۵3)صب(

مرد و زن جنسی بلوغ (1۰1)صد(
افسردگی دخانیات(121)صه( (12۹)صو(

گاینه-4 (4۵)صمکانیکی-1الف(
گاینه (۸1)صآستیگماتیسم-3ب(
گاینه آوری-4ج( (11۸)صتاب
گاینه (13۰)صنیکوتین-4د(

نان-۵ غالتگروه (24)صو

کولونوسکوپی-۶ و مدفوع در مخفی خون (۶2)صآزمایش

وسایل-۷ کارگیری به از پرهیا و فردی بهداشت رعایت الف(
دیگران (۷۰)صشخصی

از پرهیا و شده مصرف سوزن و سرنگ از استفاده عدم ب(
پرخطر جنسی (۷4)صرفتارهای

و-۸ مشکل از ساختن فاجعه جای به دراو شدن گرفتار
توانایی و خود به آن، میتبعات بیشتری توجه .کندهایش

(11۵)ص
ریای-2بازداری-۹-1 برون
خواسته-3 کردن (12۰)صهاجایگاین

می-1۰ که این خشم مثبت آثار دراز حق احقاق باعث تواند
بین بهروابط مشروط البته شود اجتماعی و گروهی فردی،

و مشکالت بروز به منفی خشم اما کنیم. کنترل را آن اینکه
سکتهناراحتی سردرد، )همچون جسمی قلبی،های های
روانی،ناراحتی فشار )همچون: روانی و...(، گوارشی های

و و...( مخدر مواد مصرف به آوردن روی افسردگی، اضطراب،
)ه منجراجتماعی )... و تنهایی و اناوا درماندگی، مچون:

(123)صگردد.می

بیماری-11 قلیان از مشترک استفاده اثر ازدر منتقله های
تهدی را دیگر افراد سالمت آلوده، فرد دستان و دهان دطریق

(133)صکند.می

گرفتن-12-1 قرار توجه مورد و شدن جذاب -2احساس
ب به و شدن شدنمستقل بارگ و رسیدن اجتماعی-3لوغ

همساالن میان در شدن محبوب و هنر-4شدن از الگوبرداری
معروفپیشه افراد و یا-5ها والدین توسط دخانیات مصرف

صمیمی مثل-6دوستان سیگار مصرف مورد در غلط باورهای
رفع خستگی، رفع عصبانیت، رفع موجب کشیدن سیگار اینکه

اضطراب، و میدلشوره غذا هضم و ذهن ساده-7شود.تقویت
کم دخانی ماده یک عنوان به قلیان مصرف مورد در انگاری

سیگار از دغدغه-8خطرتر و ذهنی فکریاشتغال در-9های
دخانی مواد انواع پایین قیمت یا و بودن وجود-10دسترس

ناهنجاری و خانوادهتنش خانوادگی، بیهای نبودهای و ثبات
خانوادگیحمایت مصرف-11های نبودن ناپسند و قبیح

عمومی اذهان در قلیان ویژه به (134)صدخانیات

مرکای،-13 اعصاب سیستم در اختالل فوری: آثار بارزترین
کبدی سیروز بیماری مدت: طوالنی (13۶)صآثار

سیگار-14 بوی بلکه نیست، دود واقع در سوم دست دود الف(
پرا محیط در که میاست (13۵)صشود.کنده

مواد مداوم و مکرر مصرف اثر بر که است کسی معتاد فرد ب(
باشد. شده وابسته آن به دارو یا (13۹)صمخدر

متادون2الف(-1۵ ج(3ب(. حشیش کراک1. (144)ص.

خدا-1۶-1 به علم-2ایمان تحصیل به و-3اشتغال کسب
سالم معنوی-4کار و مذهب به جدی-5تپایبندی انجام

سالم-6ورزش تفریحات به (14۵)صپرداختن

منفی-1۷ بارپاسخ چندین شده ضبط نوار یک مثل را تان
مخاطب تا کنید نمیتکرار که شود متقاعد شماتان نظر تواند

کند. عوض (14۹)صرا

کمترین-1۸ آن در که است حالتی مناسب بدنی وضعیت
اسکلت سیستم به تنش و می-یفشار وارد شود.عضالنی

(1۵۶)ص
همچون:-1۹ متفاوتی دالیل به هنگام-1افراد غلط عادات

رفتن-2ایستادن خوابیدن-3راه و به-4نشستن اعتماد
بودن خجالتی و پایین انعطاف-5نفس و ضعیف عضالت

چاقی-6ناپذیر و وزن بلن-7اضافه پاشنه و نامناسب دکفش
وضعی دچار میو... نامناسب بدنی (1۵۶)صگردند.ت

که-2۰ کنید انتخاب طوری را پشتی کوله خرید، هنگام
قسمتسبک در و بوده استفادهتر اسفنج از بندها و پشت های

مناسب توزیع برای و باشد. شانهشده بندهای نیرو، آنتر ای
باشد. بند دو دارای حتما و بوده (1۶3)صپهن



۵صفحه

(1۶۵)صد-21

حوادث-22 خطر عوامل کاهش روی بر تمرکا الف(
سطح حادثه-2ب( وقوع (1۷۰)صزمان

مهم-23 است.الف( اکسیژن قطع روش (1۷۶)صترین
است. آتش کردن سرد مبارزه، راه بهترین (1۷۶)صب(

دی گاز از استفاده میج( کربن (1۷۷)صباشد.اکسید

ضامن-24 (1۷۷)صکشیدن

مربوط-2۵-1 سقوط محیط به عوامل از (1۸1)صاند.برخی
می-2 اتفاق فردی عوامل علت به سقوط اوقات افتد.گاهی

(1۸2)ص
صورت-2۶ به را خود دست دو و بگیرید قرار بیمار پشت

بیمار دور کنیدحلقه مشت را دستتان یک دهید، قرار
می خم دست داخل به شصت دور)انگشت انگشتان و شود

می قرار سینهشصت قفسه روی مصدوم دستان زیر از و گیرد(
یک با و گذاشته قبلی دست روی را دیگر دست دهید، قرار
این بفشارید. باال و داخل به را سینه قفسه سریع حرکت

تکر بار چندین را شوحرکت پرتاب بیرون به جسم تا کنید د.ار
(1۸1)ص



خب٘ٛادٌي ٘بْ ٚ سؼبِي:٘بْ ثؼٕٝ
ثٟذاؿز:آصٖٔٛ ٚ دشٚسؽدیشیزْػالٔز ٚ 00/03/98:سبسیخاؿشٟبسدؿٟشػشبٖآٔٛصؽ

دثيش ديبٔجشاػظٓ:٘بْ ای حشفٝ ٚ فٙي ػّغب٘ي(ف)ٞٙشػشبٖ ؿٟيذ دليم70ٝ:صٔبٖوبسدا٘ؾ

ف
ثبسْسدی

1

مشخصنماییذ؟ را غلط و عثاراتصحیح
(.اػزغيشٚاٌيشٞبیثيٕبسیثٝٔشثٛطایشاٖدسٔيش ٚٔشيػُّدسكذ54سمشیجب(اِف (
،اصديـٍيشی(ة اصٞضیٙٝوٓ ٚٔؤثشسشٔشاستثٝاػشيبد (.اػزدسٔبٖسش (
ػجبسر(ج (ػالٔزػغحثبالثشدٖ ٚحفظسأٔيٗ،اصاػزثٟذاؿز (
(اػزأشٚصیخٛأغدسٔضٔٗٞبیثيٕبسیسشیٗؿبیغاصیىيثبالفـبسخٖٛ(د (
یهدسٔدبصٚصٖوبٞؾحذاوثش(ٜ ثبؿذٌش900ْسب  600ٞفشٝعَٛ (.ٔي (
خٛا٘ي٘ٛخٛا٘يدٚساٖحبدثٝسشیٗؿبیغخٛسدٖصٔيٗ ٚػمٛط(ٚ (.اػزٚ (
وٕشثبسوشدٖثّٙذفمشار،ػشٖٛػالٔزدیذٌبٜاص(ص ،دبٞبی ٚخٕيذٜثب (.اػزسشایٕٗسٚؿيساػز (
اصحذسبثبیذكٙذِيسٚی٘ـؼشٍٗٞٙبْ(ح كٙذِيدس ٚوشداػشفبدٜداسدـشيٞبیكٙذِيأىبٖ ػشٖٛ ٚ٘ـؼزا٘شٟبی

ػٕٛدیدسسافمشار (.داؿزٍ٘ٝحبِز (
(اػزٔٙفي ٚٔثجزآثبسداسایٔلٙٛػيٞيدبٖیهػٙٛاٖثٝخـٓ(ط (
ٟٔٓ(ی اػزآسؾاص٘بؿئشيػّزسشیٗخفٍي (ػٛصی (

5/2

2

نماییذ؟ کامل مناسة کلمات تا را خالی جای جواب پرانتز داخل کلمات ته توجه تا
فـبسخٖٛ(اِف ٌيشی ا٘ذاصٜ فـبس120دس دٞٙذٜ ٘ـبٖ خيٜٛ ٔشش ثبؿذ.......................ٔيّي دیبػشِٛي).ٔي ـ (ػيؼشِٛي
.....................ة ثشایخب٘ٛادٜیبخٛدوٝٞبیيفؼبِيزیؼٙي( )ْدٞئيا٘دبْٔبٖػالٔزاسسمبی ٚحفظٔبٖ ػالٔز.

خٛدٔشالجشي ـ (خؼٕب٘ي
ؿشایظدسسٛا٘ذٔيآٟ٘بوٕهثٝفشدوٝاػزسٚا٘ي ٚفشدیٞبیظشفيزاصایٔدٕٛػٝؿبُٔ.....................................(ج

)٘ـٛددیذٌيآػيتدچبس ٚوٙذٔمبٚٔزدؿٛاس آٚسی. سبة ـ (ػشػخشي
سٙٛع).اػزثذٖػالٔزحفظثشای٘يبصٔٛسدغزایئٛاداصوبفئمبدیشٔلشفیؼٙي....................(د اكُ ـ سؼبدَ (اكُ
.......................آٖثٝوٌٝزاسدٔيسأثيشافشادسٚاٖ ٚخؼٓثشٕٞٛاسٜوٝاػزٔـىالسي ٚسٚیذادٞبٚلبیغ،ثبسٛأْص٘ذٌي(ٜ

ؿٛد ٔي اػششع)ٌفشٝ ـ افؼشدٌي ـ ( اضغشاة

25/1

3

ای چهارگزینه سواالت

ثبؿذ؟ـ1 ٔي ٘بلق دشٚسئيٗ ثيبٍ٘ش ٌضیٙٝ وذاْ
ػٛیب(دحجٛثبر(جؿيش(ةٌٛؿز(اِف

صٚخيٗـ2 ثبسٚسی ثش ٔٛثش ػٛأُ اػز؟،دسثبسٜ ٔفْٟٛ وذاْ ثيبٍ٘ش صیش  سؼشیف
((دٞذٔيافضایؾساثذٖػبص ٚػٛخزثخـذ،ٔيثٟجٛدساخٛاةوٙذ،ٔيایدبدخٛثياحؼبع))

ٔىُٕ(ةسغزیٝ(اِف ٚ ٔحشن آسأؾ(دٚسصؽ(جداسٚٞبی

ٌيشد؟ـ3 ٔي لشاس صیش ٔخذس ٔٛاد اص ٌشٜٚ وذاْ دس ٔشبدٖٚ
عجيؼي(اِف عجيؼي(ةٔخذس ٔلٙٛػي(جٔحشن صای ٔلٙٛػي(دسٛٞٓ ٔخذس

ثبؿذـ4 ٔي غزایي ٔٛاد دس فؼبد ایدبد ػٛأُ اص وذأيه صیشٔدٕٛػٝ ٔحيظ .سعٛثز
ٔىب٘يىي(دثيِٛٛطیىي(جفيضیىي(ةؿيٕيبیي(اِف

٘فغـ5 ػضر ثٟجٛد ساٞىبسٞبی اص ٌضیٙٝ ثبؿذوذاْ ؟ٕ٘ي
دیٍشاٖ(اِف ثٝ اػشٕبد ػبِٓ(ةػذْ ساثغٝ أٛس(دآساػشٍي(جثشلشاسی دس ٔٛفميز وؼت

ثبؿذ؟ـ6 ٔي ػضال٘ي ـ اػىّشي اخشالالر دس ثذٖ لؼٕز دزیشسشیٗ آػيت ٔٛسد وذاْ
دػز(ةوٕش(اِف ٌشدٖ(دؿب٘ٝ(جٔچ

ثبؿذ؟ـ7 ٔي سٚدٜ ػشعبٖ سـخيق ٔخلٛف غشثبٍِشی آصٔبیؾ وذاْ
خٖٛ(ةٔبٌٔٛشافي(اِف اػٕيش(دوِٛ٘ٛٛػىٛدي(جآصٔبیؾ دبح

2



دٞذ؟ـ8 ٔي ٘ـبٖ سا ػبُٔ وذاْ ثب آِٛدٌي ٍٞٙبْ چـٓ ؿٛی ٚ ؿؼز ٘حٜٛ صیش ؿىُ
غجبس(اِف ٚ ٌشد

ؿيٕيبیي(ة ٔٛاد

خبسخي(ج خؼٓ سفشٗ فشٚ

ٌشفشٍي(د ثشق

4

ٕ٘بیيذ؟ ٔـخق سا صیش ػٛاِٟبی خٛاة دشا٘شض داخُ وّٕبر ثٝ سٛخٝ ثب
ثبؿذ؟ٔٛسداْوذ(اِف ٔي ثذ٘ي سٛدٜ ؿبخق (MBIـBMI)ثيبٍ٘ش
)ٌشددٔياعالقفشص٘ذاٖ ٕٚٞؼشأٛساداسٜثشایالصْسٛإ٘ٙذیثٝ(ة اخشٕبػي. ثّٛؽ ـ سٚا٘ي (ثّٛؽ
اػزػشاػشدسدخب٘ئٛادا٘ٛاعسشیٗدشٔلشف(ج وذاْ لّيبٖ)خٟبٖ ـ (ػيٍبس
ثٕب٘ذ(د ػبِٓ عٛال٘ي ٔذر ثٝ سٛا٘ذ ٔي دٔبیي ٔحذٚدٜ چٝ دس داؽ غزای ثبال50)یه ثٝ ثبال70ـدسخٝ ثٝ (دسخٝ
ؿٛد(ٜ ٔي حذ اص وٛچىشش ٔؼٕٛال افشاد چـٓ وشٜ ، چـٓ ا٘ىؼبسی ػيٛة وذاْ ثيٙي)دس (دٚسثيٙي–٘ضدیه

25/1

5
ٔٙشمّٝثيٕبسیلّيبٖاصٔـششناػشفبدٜاثشدس افشادآِٛدٜ،فشددػشبٖ ٚدٞبٖعشیكاصٞبی وٙذسٟذیذسادیٍشػالٔز .ٔي

ثجشیذ؟ ٘بْ سا آٟ٘ب اص ٔٛسد 5/0دٚ

6
غزایي ٔٛاد ثب ٔؼٕٛٔيز اص ٘بؿي ػالئٓ ثجشیذ؟2اص ٘بْ ٔٛسد

5/0

7
ثٝدسٔٛادٔخذسٔلشفثٝسٚآٚسدٖػٕذٜٔٛا٘غاص ثجشیذ؟2٘ٛخٛا٘بٖ ٘بْ ٔٛسد

5/0

8
ٕ٘بیيذ؟ ٔـخق سا صیش ػٛاالر خٛاة ، اِىُ ٔلشف آثبس دسثبسٜ

آثبس ٔلشفثبسصسشیٗ ()      اِىُفٛسی
ٔلشف ٔذر عٛال٘ي آثبس  ()اِىُثبسصسشیٗ

5/0

9
وٙيٓ؟ خٌّٛيشی آسؾ ؿذٖ ٚس ؿؼّٝ اص چٍٛ٘ٝ اؿشؼبَ لبثُ ٌبصٞبی اص ٘بؿي ػٛصی آسؾ دس

5/0

10

ٔخذس ٔٛاد یب داسٚٞب ثٝ ثبؿذٚاثؼشٍي ٔي خؼٕب٘ي یب سٚا٘ي خٙجٝ دٚ آٖداسای خٙجٝ وذاْ ثيبٍ٘ش صیش خٕالر اص یه ٞش ،
ثبؿذ؟ ٔي

ٔٛادآثبسوٙذ،ٔئلشفٔٛادثبساِٚيٗثشایوٝفشدی(اِف وٙذسدشثٝسألشف سدشثٝساآثبسٕٞبٖثخٛاٞذدٚثبسٜاٌش ٚٔي
وٙذٔٛادثيـششیٔمذاساػزٔدجٛسوٙذ، ().ٔلشف

ٚلغغوٛسبٞئذرثشایسأٛادٔلشففشدی(ة اػزٔدذدٔلشفثشایٚػٛػٝدچبسوشدٜ ().ؿذٜ

5/0

11
چيؼز؟ ػْٛ دػز دٚد اص ٔٙظٛس دخب٘ي ٔٛاد ٔلشف دس

5/0

12
دٞذػٛقدخب٘ئٛادٔلشفػٛیثٝساخٛا٘بٖ ٚ٘ٛخٛا٘بٖوٝػٛأّئٟٕششیٗ ؟ٔي ثٙٛیؼيذ (ٔٛسد2)،

5/0

13

ٕ٘بیيذ؟ ٔـخق سا دخب٘ي ٔٛاد دس ٔٛخٛد ػٕي ٔٛاد ٘ٛع ؿذٜ دادٜ خٕالر ثٝ سٛخٝ ثب
ٔيٞبسیٝدسػيٍبسدسٔٛخٛدسیضرسار(اِف ()دٞذٔيسـىيُساسٍ٘يایلٟٜٛضخيٓدٛػشٝ ٚؿٛ٘ذخٕغ
دخب٘يبرخشیبٖدسسیٝٚیظٜثٝٞبثبفزسخشیت ٚسحشیهایدبددسٟٔٓػٛأُاصیىي(ة ()اػزاػشؼٕبَ
سیٝ ٚؿذٜسجخيشدخب٘يبراػشؼٕبٍَٞٙبْوـٙذٜٔبدٜایٗ(ج .وٙذٔئخشُساسٙفغ ٚؿٛدٔيخٖٛػذغ ٚٞبٚاسد

()

75/0

14
اص ٞشیه ا٘شمبَ ٕ٘بیيذساٜ ٔـخق سا صیش ؟ثيٕبسیٟبی

(آ٘فّٛآ٘ضا(اِف خٛ٘ي(ة) (اػٟبَ (دذیىّٛصیغ(ج) (ٞذبسيز(د) (
1

15
اص ػجبسسٙذ اضغشاة ثذ٘ي)ػالئٓ سٚا٘يػالئٓ ػالئٓ ـ سفىش ػالئٓ (ـ

اص یه ٞش ٕ٘بیيذ؟دس ٔـخق سا ػالئٓ ٘ٛع صیش ٔٛاسد
دشسي(ة()سٟٛع(اِف خٛاثي(ج()حٛاع ()سبثيثي(د()ثي

1



16

ثشسػي سا صیش ٔٛسد ، ٘ٛخٛا٘ي دٚسٜ دس سٚاٖ ػالٔز حفظ ثشای خٛدٔشالجشي ٞبی سٛكيٝ ٕ٘بیيذاص
ثبؿيذ)) داؿشٝ سفشیح ٚ اػششاحز ((صٔبٖ

1

17

سٛكيٝ اص ٔٛسد دٚ صیش ٔٛاد)دشخغشسفشبسٞبیاصديـٍيشیصٔيٙٝدسخٛدٔشالجشيٞبیدس ٔلشف اخشالالر ٚ دخب٘يبر اػشؼٕبَ
اػز( دٞيذ؟.آٔذٜ سٛضيح دِخٛاٜ ثٝ سا یىي

ػبِٓ(اِف دٚػشبٖ داؿشٗ
ٔغّٛة(ة خب٘ٛادٌي سٚاثظ

5/1

18

٘بدسػز ٚ كحيح ٘حٜٛ سٚثشٚ ؿىُ دس
ٕ٘بیيذ؟ ٔـخق سا كٙذِي سٚی ٘ـؼشٗ

1:321ؿٕبسٜ
:2ؿٕبسٜ
:3ؿٕبسٜ

75/0

19

ٕ٘بیيذ؟ ٔـخق سا صیش ػجبسار ثٛدٖ غّظ یب كحيح اسٌٛ٘ٛٔي اكَٛ ٚ ٔفْٟٛ ثٝ سٛخٝ ثب
ؿٛددٚچشخٍٝٞٙبْ(اِف ٔي سٛكيٝ ().ثبؿذدسخ30ٝسب25حذٚداػزدبیيٗسوبةٚلشيدب،ػبق ٚساٖثيٗصاٚیٝػٛاسی
ٕ٘بیيٓاسسفبعاصثبالسشوٕيساػٍٙيٗوبسٞبیا٘دبْ(ة سٙظيٓ ()آس٘ح
().ثبؿذؿٕبٚصٖدسكذ20اصثيـشش٘جبیذآٖٔحشٛیبرٕٞشاٜثٝدـشيوِٛٝ(ج
()وٙذٔيٚاسددـزثشساصیبدیفـبساٍّ٘يؼي،Cٔٙحٙيثبدـزحبِزدسٔذرعٛال٘يوبسوشدٖ(د

1

20
ٕ٘بیيٓخيٌٜٛبصحبٚیٟٔشبثيیبٔلشفوٓالٔخاٌش ػُٕ ثبیذ چٍٛ٘ٝ اسبق ػبصی دبن ثشای ، ؿىؼز

1

21

ثبؿذ؟ ٔي ٞٛایي ساٜ ا٘ؼذاد ٘ٛع وذاْ ثٝ ٔشثٛط صیش ػالئٓ اص وذاْ ٞش ، ٞٛایي ساٜ ا٘ؼذاد ٔفْٟٛ ثٝ سٛخٝ ثب
ؿذیذ(اِف اضغشاة ٚ لشاسی خفيفثي وبُٔا٘ؼذاد ا٘ؼذاد

وشدٖ(ة كحجز دس سٛا٘بیي خفيفػذْ وبُٔا٘ؼذاد ا٘ؼذاد

خفيفٞبِتوجٛدیثبٕٞشاٜخبوؼششیثٝٔبیُكٛسرسً٘(ج وبُٔا٘ؼذاد ا٘ؼذاد

ػخز(د ٚ كذاداس خفيفسٙفغ وبُٔا٘ؼذاد ا٘ؼذاد

1

ثبؿيذ ٔٛفك



: خانوادگي نام و تعالينام بسمه
بهداشت:آزمون و پرورشدیریتمسالمت و :اشتهاردشهرستانآموزش 00/03/97تاریخ

: دبير پيامبراعظم)ص(نام ای حرفه و فني سلطانيهنرستان شهيد :کاردانش دقيقه70زمان

ف
بارمردی

)غ(الف(1
)ص(ب(
)ص(ج(
)ص(د(
)غ(ه(
)غ(و(
)غ(ز(

)ص(ح(
)غ(ط(
)ص(ی(

سيستوليالف(2
خودمراقبتي ب(

آوریج( تاب
تعادل اصل د(

استرسه(
ای3 چهارگزینه سواالت

حبوباتـ1 ج(
ورزشـ2 ج(
مصنوعيـ3 مخدر د(
فيزیکيـ4 ب(
دیگرانـ5 به اعتماد عدم الف(
کمرـ6 الف(
کونولوسکوپيـ7 ج(
شيميایيـ8 مواد ب(

اجتماعيب(BMIالف(4 باال70د(سيگارج(بلوغ به دوربينيه(درجه
کردهليکوباکتریتبخال،ویروسسل،قبيلازهایيعفونتانتقالدست،اگزمایبهتوانميهاآلودگياینجملهاز5 اشاره
دیدتاری وسردردـ4پوسترنگتغييرـ3تنفسيمجرای وگلوپوست، وهاچشمتحریکـ2کشيدننفسسختيبهـ61

اسهال وشکميدردهایـ6هماهنگيفقدان وتعادلعدم وسرگيجهـ5
بهپرداختن وورزشجدّیانجاممعنویت، ومذهببهپایبندیسالم،کار وکسبعلم،تحصيلبهاشتغالخدا،بهایمان7

سالمتفریحات
آثار8 مصرفبارزترین (مرکزیاعصابسيستمدراختالل)      الکلفوری

مصرف مدت طوالني آثار 136 (کبدیسيروزبيماری)الکلبارزترین
.کنيدگيریجلوآتششدنورشعلهازهاپنجره ودربستنبا وکنيدقطعراگازکپسولیالولهمانندگاز،منبع9

فردی10 موادآثارکند،ميمصرفموادباراولينبرایکهالف( کندتجربهرامصرف تجربهراآثارهمانبخواهددوبارهاگر ومي
کندموادبيشتریمقداراستمجبورکند، (جسماني).مصرف

فردی وقطعکوتاهيمدتبرایراموادمصرفب( .مجددمصرفبرایوسوسهدچارکرده است (رواني)شده
.شودميپراکندهمحيطدرکهاستسيگاربویبلکهنيست،دودواقعدرکهداریمهمسومدستدود11

احساس121 مستقل2گرفتنقرارتوجهمورد وشدنجذابـ شدنبزرگ ورسيدنبلوغبه وشدنـ



اجتماعي3 الگوبرداری4همساالنمياندرشدنمحبوب وشدنـ معروفافراد وهاهنرپيشهازـ
مصرف5 اشتغال6صميميدوستانیاوالدینتوسطدخانياتـ فکریهایدغدغه وذهنيـ

ميهاریهدرسيگاردرموجودریزذرات13 (ميتشکيلرارنگيایقهوهضخيمپوسته وشوندجمع قطران ( دهد
دخانياتجریاندرریهویژهبههابافتتخریب وتحریکایجاددرمهمعواملازیکي (استعمال آمونياک ( است
ریه وشدهتبخيردخانياتاستعمالهنگامکشندهمادهاین ).کندميمختلراتنفس وشودميخونسپس وهاوارد

) اسيد سيانيدریک
تنفس14 گوارشالف( موب( و پوست خونج( د(
15( تهوع )بدنيالف( پرتي حواس ب( ج(تفکر( خوابي( بيبدني)بي د( (رواني)تابي(
درسيهایکالسوهاجلسهمالقات،قرار .نگيریدنظردروقفهبي ومتواليزمانیکدارندتمرکزبهنيازکهکارهایيبرای16

.بگذاریدخودبرایاستراحتوقت .نکنيدریزیبرنامههمسرپشترا

سالم17 دوستان داشتن الف(
سویاز .کنندميپيداگرایشموادمخدرمصرفبهکمترنيستند،ناسالمموادمصرفاهلکهدارندسالمدوستانيکهجواناني

نميدعوتناسالمکارهایانجامبهوگذارندنميمنفيفشارتحتراخوددوستان واطرافيانهرگزنيزسالمدوستاندیگر،
.کنند

مطلوب خانوادگي روابط ب(
موادمخدرمصرفبهخودهمساالنسایرازکمترباشند،داشتهمطلوبيرابطهشانخانوادهاعضایباکهجواناني ونوجوانان

ارزشازپيروی .شودميمعقول وسالمرفتارهایبهنوجوانانتشویقموجبوالدینبامطلوبروابطداشتن .آورندميروی
کند،نميحمایتخوبيبهاوازاشخانوادهکهفردی .کندميکمکنيزخانوادهاعتماد واحترامحفظبهخانوادگيهای
زمينهایندربایدمدرسه .کندحفظخوبيبهراخودسالمتاوهایراهنمایيبا وکندپيدامطلوبمعلمیامربيیکباید

.کندکمکاوبه

و18 صحيح نحوه روبرو شکل 157در
نمایيد؟ مشخص را صندلي روی نشستن نادرست

321نادرست:1شماره
نادرست:2شماره
درست:3شماره

شوددوچرخههنگامالف(19 مي توصيه )ص(باشد.درجه30تا25حدوداستپایينرکابوقتيپا،ساق ورانبينزاویهسواری
انجام نمایيمارتفاعازباالترکميراسنگينکارهایب( تنظيم )غ(آرنج
کوله )غ(.باشدشماوزندرصد20ازبيشترنبایدآنمحتویاتهمراهبهپشتيج(

)ص(کندميواردپشتبررازیادیفشارانگليسي،Cمنحنيباپشتحالتدرمدتطوالنيکارکردند(
جيوهسميگازدارایکههایيالمپهایخردهکردنپاکازقبلشکست،جيوهگازحاویمهتابيیامصرفکمالمپاگر20

.کنيدجمعراهاخرده وبازگردیدسپس وکنيدترکرااتاقدقيقهچندبرایهستند،

شدید21 اضطراب و قراری بي خفيفالف( کاملانسداد انسداد

کردن صحبت در توانایي عدم خفيفب( کاملانسداد انسداد

رنگ خفيفهالبکبودیباهمراهخاکستریبهمایلصورتج( کاملانسداد انسداد

سخت و صدادار تنفس خفيفد( کاملانسداد انسداد

باشيد موفق



 

ذاًَازگي ًام ٍ تؼالي:ًام تؿوِ
تْساقت:آظهَى ٍ پطٍضـهسیطیتؾالهت ٍ 00/03/98:تاضیداقتْاضزقْطؾتاىآهَظـ

زتيط پياهثطاػظنؾلغاًي:ًام ای حطفِ ٍ فٌي ؾلغاًي(ل)ٌّطؾتاى قْيس زقيق70ِ:ظهاىکاضزاًف

ف
تاضمضزی

1

مشخصوماییذ؟ را غلط ي عثاراتصحیح

کٌٌسA،B،Cاًَاعتِضاّپاتيتتيواضیکثس،ٔکٌٌسُآلَزُتاکتطیًَعتِتَرِتا(الف هي گصاضی )ًام ..........)

(.........)اؾتزاضّسف ٍآگاّاًِاکتؿاتي،اػواليقاهلذَزهطاقثتي(ب

تاالی90هؼوَال(د اظ ضا زذاًيات اؾتؼوال ، زاضًس زذاًي هَاز تِ اػتياز کِ افطازی اظ اًس18زضنس کطزُ آغاظ )ؾال ..........)

ذَاب11تِؾالگي5زضهؼوَالًًفطزّط(ز کٌسپيساًياظذَابؾاػت9الي8تًَِرَاًيزض ٍؾاػت )هي ..........)

تاقسزیگطاىتِکوکتطایقسىزاٍعلة(ُ هي ًفؽ ػعت تْثَز ضاّکاضّای اظ )یکي ..........)

ظاًَ(ٍ قایغیکيزضز ػضالًياؾکلتياذتالالتتطیياظ (.........).اؾتـ

زاضزDٍیتاهييتَليستطایذَضقيسًَضهؼطوزضگطفتيقطاض(ظ ضطٍضت تسى )زض ..........)

اًطغی9کطتَّيسضاتگطمّطههطفاظایتِ(ح (.........).قَزهيایزازکيلَکالطی

2

2

ای گسیىه چهار سًاالت

قاتل1 اؾت.................ؾالهتؾالهت،تؼستطیيزضکـ

ارتواػي(زرؿواًي(دهؼٌَی(بضٍاًي(الف

قَز؟ـ2 هي ًٍَرَاًاى کَزکاى زض ضقس ؾطػت کاّف تاػج هازُ کسام کوثَز

یس(زکلؿين(دآّي(بضٍی(الف

ػالئن3 اظ گعیٌِ کسام تاقس؟قيويایيهَازتاهؿوَهيتاظًاقيـ ًوي

پَؾت(الف ضًگ زیس(دیثَؾت(بتغييط ؾطگيزِ(زتاضی

تييـ4 تاقس؟ػطٍقي  قلثيّایتيواضیتِاتتالذغطػَاهلاظ هي ذغط ػَاهل هْوتطیي اظ هَضز کسام

ؾي(الف تيواض(بکَْلت ذاًَازگي ذَى(دؾاتقِ چطتي زذاًيات(زاذتالالت اؾتؼوال

1

3

وماییذ؟ کامل مىاسة کلمات تا را خالی جاهای

ظًسگيیاتيَّیتحؿاؼهطحلِزضکِ..............................ترهَلافطاز،ّوِاؾتالظم(الف ضافطنتيّوَاضُّؿتٌس،زض

.آٍضًسفطاّنقاىٍاقؼيذَزقٌاذت ٍذَززضٍىزضکاٍیسىتطای

.گصاضزهياحطافطازضٍاًيػولکطزتطّن ٍرؿويػولکطزتطّنکِاؾتقيويایيایهازُ.........................(ب

یؼٌيػازتيٍقفضاذَز ٍذَگطفتيکطزى،ػازت(د .................................ًکَّيسُ

اؾتکِّسفيتطایزاضٍیکههطفاظاؾتػثاضتًاهٌاؾةٔاؾتفازُّواىیا............................(ز ًكسُ ؾاذتِ آى تطای .زاضٍ

1



 

4

مشخصوماییذ؟ را زیر سًاالت جًاب ، پراوتس داخل کلمات ته تًجه تا

زیاتت(الف ًَع ضخهيؾٌيّطزضایي آًزاٍقَزهيزیسُپایييؾٌييزضػوستاًٍليزّستَاًس ٍکَزکاىزضتيكتطکِاظ
تِهيزیسًَُرَاًاى زٍ).گَیٌسهيًيعرَاًاىزیاتتآىقَز ًَع زیاتت ـ یک ًَع (زیاتت

تِفطزعثيؼيٍاکٌفاحؿاؼایي .قَزهياتطاظّيزاًي ٍتسًينَضتتِکِاحؿاؾي(ب ضااٍکِاؾتقطایغيًؿثت
ذكن)اؾتکطزًُاکاهيیا ٍتْسیسزچاض ـ (افؿطزگي

گيطرایيراتِتاػجاؾتهوکيچَىقَزارتٌابپكتتِظزىضطتِاظٍضؼيتایيزض(د قَزکطزُرؿن
َّایي) ضاُ کاهل اًؿساز ـ َّایي ضاُ ذفيف (اًؿساز

75/0

5

قس تا قرهي تسًي تَزُ ٍظى172قاذم ٍ هتط ًوایيس88ؾاًتي هحاؾثِ ضا اؾت)کيلَگطم العاهي فطهَل (شکط

5/0

6
کِاظزؾتِچْاضکليعَضتِ زاضز ٍرَز تثطیس؟.قًَسهيغصایيهَاززضفؿازایزازؾثةػاهل ًام ضا آى هَضز زٍ

5/0

7
چيؿت؟قلثيؾکتِزضتاليٌيػالهتتطیيهْن

5/0

8
ًياظهٌستطایآهازگيضٍاًكٌاؾي،زیسگاُتطتٌا تثطیس؟اظزٍاد ًام هَضز زٍ ، تاقس هي تلَؽ ًَع ؾِ

5/0

9
افطازیهَضززضضٍاًيآٍضیتاب ٍؾرتيؾط تٌَیؿيس؟.قَزهيتطزُکاضتِچِ هَضز زٍ آًْا ٍیػگيْای اظ

5/0

10
تٌَیؿيس؟ هَضز زٍ ای هيَُ تٌثاکَّای ههطف هضطات اظ

5/0

11
تثطیس؟ ًام هَضز زٍ هرسض هَاز تطک ؾٌسضم ّای ًكاًِ اظ

5/0

12
اؾت؟ ؾَظی آتف ًَع کسام تِ هطتَط ظیط تَضيحات اظ ّطیک

آتفکطزىذاهَـتطای(الف ًَع (.قَزاؾتفازُآباظًثایسّطگع ،ؾَظیای ............................................................(
ذاکؿتطاظهؼوَالًحطیقًَعایي(ب ، (.گصاضزهيرایتطذَز ............................................................(

5/0

13
تثطیس؟ ًام هَضز یک کسام ّط ؾقَط فطزی ٍ هحيغي ػَاهل اظ

5/0

14
قًَس هي ًاهٌاؾة تسًي ٍضؼيت زچاض هتفاٍتي زالیل تِ تثطیس؟.افطاز ًام ضا آًْا اظ هَضز زٍ

5/0

15

تاقس هي ظًسگي زض ضٍظهطُ حطکات تطیي ضایذ زضتاضُ ظیط ًوایيس؟.روالت هكرم ضا آًْا تَزى غلظ یا نحيح
تایسیاآقپعذاًِکفکطزىتويعتطای(الف کٌينزاضػادّایيزهپایياظضاّطٍ (.........)اؾتفازُ

هيعاؾتفازُتاًَقتيهخلکاضّایياًزامتطای(ب تایسایؿتازُحالتزضاظ قس، ذن هيع ؾوت تِزؾتزازىتکيِتا ٍتِ
زازقاًِػطواًساظُتِپاّاکِحاليزضهيع،لثِ اًزام ضا کاض ایي ّؿتٌس )تاظ ..........)

5/0

16

چيؿت؟ پٌزطُ زٍضاى اظ هٌظَض ایسظ تيواضی زٍضُ زض

75/0



 

17

اظقَزهيتَنيِانلؾِضػایتاضغطاب، ٍضٍاًيفكاضّایتاهقاتلِتطای ػثاضتٌس :کِ
ـ) ها خًاسته کردن ریسیجایگسیه ترين ـ (تازداری

زاضز؟ ؾاظگاضی انل تا ظیط ػثاضات اظ یک ّط
ضٍاًي(الف فكاض ٍ اضغطاب کٌتطل ٍ (...........................................................)هسیطیت

(...........................................................)ذَزّایًگطاًيزضتاضُظزىحطف ٍاضغطابکطزىتاظگَ(ب
ذَزترفلصتّایفؼاليتزضقطکت(د حَاؼ کطزى پطت ٍ(...........................................................)

75/0

18
زّس؟ هي ًكاى چگًَِ ضا ذَز هطکعی اػهاب ؾيؿتن کطزى هرتل تا (هَضز3)الکل

75/0

19

ًوایيس؟ هكرم ضا ظیط اػتيازآٍض هَاز اظ کسام ّط ًَع ظیط روالت تِ تَرِ تا
تطایي(الف ٍّایفؼاليتًتيزِزض ٍگصاضًسهيتأحيطتسىّایزؾتگاُؾایط ٍػهثيؾيؿتنضٍىهَاز ههطفتسًىفکطى

(......................).آٍضًسهيّيزاىتِضااٍ ٍکطزُتيكتطضاکٌٌسُ
حؿىزچاضفطزهَازایيههطفتا(ب ضااؾتهوکي ٍقَزهيتهطى ٍاٍّام کِتثيٌسضاچيعّایيیا ٍتكٌَزنساّایي

ًساضًسٍرَز (......................).ذاضري
زاضًس ٍزضزیتيحؿي،تيهٌگي،ذانيتکِاؾتهَازیتوامقاهلهَازاظگطٍُایي(د آًْاههطف ٍترسیطکٌٌسگي

اٍ ٍفکطىفؼاليتًتيزِزض ٍکطزُکٌسضاکٌٌسُههطفػهثيزؾتگاُّایفؼاليت (......................).کٌٌسهيؾؿتضاتسًى

75/0

20
هْاضت اظ تاقسهَازههطفتِزػَتتطاتطزضهقاٍهتيّاییکي هي نَت ضثظ تکٌيک اظ چيؿت؟.اؾتفازُ آى اظ 75/0هٌظَض

21

ًوایيس تطضؾي ضا ظیط هَضز ، ًَرَاًي زٍضُ زض ضٍاى ؾالهت حفظ تطای ذَزهطاقثتي ّای تَنيِ اظ
((.تثركيسغٌاذَزهؼٌَیظًسگيتِ))

1

22

زّيس؟ پاؾد ظیط ؾَاالت تِ زذاًي هَاز زض هَرَز ؾوي هَاز هضطتطیي زضتاضُ
زاضز؟(الف ًقف تيواضی کسام تطٍظ زض آضؾٌيک گاظ

زاضز؟(ب ًام چِ زذاًيات آٍض اػتياز هازُ
ضؾاًس؟ؾياًيسضیک(د هي آؾية تسى تِ چگًَِ اؾيس

25/1

23

زّيس؟تا پاؾد ظیط ؾَاالت تِ اضگًََهي انَل ٍ ػلن تِ تَرِ
اؾت؟(الف چگًَِ تثلت یا ّوطاُ تلفي گَقي تا کاضکطزى

تاقٌس؟(ب تایس چگًَِ ٍ تؼساز چِ پكتي کَلِ تٌسّای
تاقس؟(د هي اًگليؿي حطف کسام تِ قثيِ اًؿاى فقطات ؾتَى قکل
تاقس؟(ز هي نحيح قکل کسام هيعکاض زضتاضُ
تاقس؟(ُ تایس چگًَِ ؾٌگيي ٍ ؾثک کاضّای اًزام ، کاض ؾغح اضتفاع زضتاضُ

25/0
5/0

25/0
25/0
5/0

24
تثطیس؟(الف ًام ضا حَازث اظ پيكگيطی ؾغح ؾِ

تاقس؟تساتيطاتراشتطایآهازگي(ب هي ؾغح کسام تِ هطتَط هٌاؾة

75/0

25/0

25

هَضز زض آًْا تٌفؿي ػَاضو کاّف تطای قيويایي هَاز ههطف اظ ًاقي هراعطات کفحكطُاؾپطیاظنحيحاؾتفازُزضتاضُ
ًوایيس؟هٌعلزض تياى تَنيِ زٍ

1

بالف



: خانوادگي نام و تعالينام بسمه
بهداشت:آزمون و پرورشدیریتمسالمت و :اشتهاردشهرستانآموزش 00/03/98تاریخ

: دبير پيامبراعظم)ص(سلطانينام ای حرفه و فني سلطانيهنرستان شهيد :کاردانش دقيقه70زمان

ف
بارمردی

1
)صحيح(د()غلط(ج()صحيح(ب((غلط)الف(

)غلط(ح()صحيح(ز()غلط(و()صحيح(ه(
جسمانيـ21 رویـ2ج( یبوست3الف( ب( خونـ4ـ چربي اختالالت ج(

مصرف)د((اعتياد)ج()الکل(ب()نوجوانان(الف3 (اختالالت

یک(الف(4 نوع دیابت (ب() هوایي(ج()خشم راه خفيف انسداد (

بدني5 توده شاخص = کيلوگرم حسب بر وزن
متر حسب بر قد مجذور

→ بدني توده شاخص = 88
2.95 = 29.83 

ـ6 بيولوژیکي ـ فيزیکيشيميایي ـ مکانيکي

7
وميشروعناگهانيطوربهمعموالًکهسينهقفسهوسطدردردیاسنگينيآزاردهنده،فشاراحساس دقيقهچندازبيششود

یابدميادامه
اجتماعي8 بلوغ ـ رواني بلوغ ـ جسماني بلوغ

9
افراد زندگيبرمعموالًـ3 .هستندبيماریمستعدکمترافراد،بيشتربهنسبتـ2  ترمقاومروانيفشاربرابردرـ1این

تعلقميانجامآنچهبهنسبتـ4 .کنندمياحساسبيشتریکنترلخود تغييراتقبالدرـ5دارندبيشتریخاطردهند،
.هستندپذیرا

10
 وخطرناکهایبيماریانواعسرطان،باعثتوانندميآنهابهمضرمواد وشيميایيافزودنيدليلبهایميوهتنباکوهای

.شوندحساسيت وآسمآلرژی،کشنده،

اسهال وهاچشم وبينيریزشآبلرز، ومکررهایخميازهپا، ودستشدیددردهای11

اشتعال12 قابل مایعات سوزی آتش خشکالف( سوزی آتش ب(

13
نور ـ لغزنده و ناصاف سطوح ( نامناسبمحيطي کفش یا دمپایي ـ سرخورنده های قاليچه ـ محيط در ناکافي روشنایي و بد

) مفصلي مشکالت ـ داروها ـ خون فشار افت ـ قلبي و عصبي ، بينایي مشکالت ( فردی

14
،راهایستادن،هنگامغلطعادات پایيناعتمادبهخوابيدن، ونشستنرفتن انعطاف وضعيفعضالتبودن،خجالتي ونفس

بلند ونامناسبکفشچاقي، ووزنناپذیر،اضافه پاشنه
15( )(صحيحالف( (غلطب(

16
تشخيصقابلحدبهبادیآنتيسطح وکنندترشحبادیآنتيسفيدهایگلبولکهزمانيتابدنبهویروسورودزماناز

گویند.ماهسهتاگاهي وهفتهدوبينمدتيبرسد، مي پنجره دوران زمان مدت این به کشد مي طول
17) بازداری ( (ب(الف( ریزی برون (ج() ها خواسته کردن جایگزین (

.دهدمينشانخونفشار وقلبضربانکاهش وتنفستعدادکاهشتکلم، وحرکتدرتعادلعدمصورتبهراخود18

19) ها )محرک زاها(الف( )توهم (ب( مخدرها ( ج

20
عوضراشمانظرتواندنميکهشودمتقاعدتانمخاطبتاکنيدتکراربارچندینشدهضبطنواریکمثلراتانمنفيپاسخ

.کند

21

دارندتریقویمذهبياعتقاداتکهکساني .کندميوصلخودمانازتربزرگ وفراترمنبعيبهرامامعنویت ومذهب
بامقابلهدرکنند،ميتوکلکهکساني .دهدميمشکالتبامقابلهدرچنداندوقدرتيآنهابهاعتقاداتاینکهدارنداذعان

منبعخود ،روزانهمنظممذهبيمناسک ودعا .پردازندميمسئلهحلبهالهيهایکمکبهاعتماد وآرامشبامشکالت
.استمقابلهتوانافزایش واسترستجربهکاهشدرمهمي

22
لبالف( نيکوتينب(سرطان

.کندميمختلراتنفس وشودميخونسپس وهاریهوارد وشدهتبخيردخانياتاستعمالهنگامکشندهمادهاینج(



23
باشدالف( دست دو از استفاده بندهای2ب(با و باشدعدد پهن ای Sج(شانه

الف(د آرنجهشکل ارتفاع از باالتر کمي تر سبک کارهای و آرنج ارتفاع از تر پایين کمي تر سنگين کارهای )

24
سطح1سطحالف( ) حادثه بروز از قبل سطح2) ) حادثه وقوع زمان (3) حادثه وقوع از پس (

سطح 2ب(

25

 .کنيدمطالعهراآندستورالعملحتماًاسپری،مصرفازقبلـ1

نایلونباکودکوسایل وغذایيموادغذاخوری،ظرفروی .شودبستههاپنجره ودر وشوندخارجاتاقازافرادهمهـ2
 .شوندخارجمحيطازظروفامکانصورتدریاشودپوشانده

اسپریازبعد .باشدداشتهفاصلهشماازکهبگيریددستدرطوریرااسپریقوطيکش،حشرهاسپریازاستفادهبرایـ3
 .بشویيدراهایتاندست وببندیدرادر وشویدخارجاتاقازفوراًکش،حشرهکردن

.شویداتاقواردسپسکنيد،تهویهرااتاقهوای وبازرادرهاساعت،یکتانيمحدودگذشتنازبعدـ4

باشيد موفق



ودرس: بهداشتسالمت
شماره                          آزمون

رشته:رشته هاکلیه
آزمون:ردیف متوسطهدوازدهمپایهدقیقه90مدت دوم ماه(دومنوبتدوره بارم)خرداد

1صفحه

4

عبارتیکهرینادرستیایدرست1 دلیرزیهااز ذکر بدون کنیلرا .یدمشخص
االف( اعمالی شامل استنخودمراقبتی هدفدار و آگاهانه .تسابی،
ازب( بیشتر بدنی توده درجه40شاخص چاقی است.3بیانگر
میج( افزایش سن افزایش با سرطان .یابدبروز
زودد( پایداراسترسگذراثرات جسمی اثرات ایجاد موجب آن تکرار ولی نیست آفرین مشکل شود.میچندان

1

هر2 عبارتیکدر کنیخالیجایرزیهااز کامل مناسب کلمات با .یدرا
سیبالف( الگوی با گچاقی الگوی با مقایسه ابتالبیدر بیماریالخطر می................هایبه افزایش بیشتر .دهدرا
کمب( تشخیص قطعی راه .است.....................شنوایی،تنها
بلوغ،ج( حوالی هورموندر ناگهانی غدهافزایش تحریک باعث میها چربی بههای و بیشتریشود چربی ترتیب، این

زمینه و تولید پوست سطح بروزدر .شودمی...............ساز
مشکد( از تغذیهالبرخی مانندت دهد................کمبودای قرار افسردگی معرض در را نوجوانان است .ممکن
کمبهتر(هـ مواد از ........است نظیر کن............خطرتر سفید مواد جای به ظرف.. سینک کردن تمیز برای قوی شویینده

شود. استفاده
کمرو( با بار کردن بلند فقرات، ستون سالمت دیدگاه ..راستاز پاهای ایمن......و روشی است.......... تر

5/1

کدام3 توضهر چهیرزیحاتاز به باشند؟یمبیماریمربوط
حالتالف( این نمیدر قلب عضله به کافی صدریخون آنژین ایجاد سبب وضعیت این و شدخواهرسد .د
میب( منتقل فرزندان به معیوب ژن حامل والدین از که است ارثی بیماری .شودیک
ابتالج( صورت بارداریدر دوران در ایمادر خطرناکیماری،بینبه مرواریعوارض آب افتادگیدمانند عقب یو
داشت.ینجنیبرایذهن خواهد
مشکد( و میالرویدادها تأثیر افراد روان و جسم بر همواره که است .گذاردتی
طو(هـ زمانی مدت برای که است ناخوشایندی میالنیاحساس وتداوم تنهایی با همراه و استیابد .غمگینی
مادهو( ورود متعاقب که است خطرناک و شیمیایی شویندهواکنش داروها، جمله از وای خانگی رخهای بدن در ...
دهد.می

5/1

ز4 سؤاالت کنینهگزیردر انتخاب را .یدمناسب
بهالف( که دندانفردی از ارثی است،طور برخوردار محکم و سالم عاملهای ستقویتکدام والمکننده دهان ت

اوست ؟دندان
زندگ1 سبک یکژنت(2ی(
مح3 عوامل دسترس4یطی( بهداشتی( خدمات درمانیبه یو

ازب( مورد آرامروشکدام خود خشمگینهای هنگام در ؟نیستشدنسازی
دهید(1 تغییر را خود بدن بنوشید(2.وضعیت خنک آب .قدری
راالعض(3 خود کنیدت ذهنافکار(4.منقبض از را کنیدتمنفی بیرون .ان

1

Dr.Yaghoubi
White

Dr.Yaghoubi
White

Dr.Yaghoubi
White



شماره                          آزمون
بهداشتدرس: و سالمت

رشته:رشته هاکلیه
آزمون:ردیف متوسطهدوازدهمپایهدقیقه90مدت دوم ماه(دومنوبتدوره بارم)خرداد

2صفحه

4

کدامج( بدندر وضعیت صحیح الگوی زیر موارد از استیک شده ؟رعایت

1)2)

3)4)4)

کدامد( ارگونومیدر اصول زیر حاالت از استیک نشده ؟رعایت

1)2)3)4)

کنید.5 انتخاب پرانتز داخل از را مناسب گزینه
)مادهالف( است.آرسنیک|نیکوتینسمی آور اعتیاد سیگار دود در )

سیگاربهب( میبوی پراکنده محیط در |شودکه اول دست )دود دوم، دست میدود گفته شود.(

اسپریج( از بعد مدت حشرهچه میکردن شد؟کش اتاق وارد |60تا30)توان دقیقه(30تا15دقیقه

گلود( خوردنگرفتگی غذا هنگام میدر خفگی به منجر درکه بیشتر |شود، .افتدمیاتفاق(خردساالن)سالمندان

1

مناسب6 عبارت به را دخانیات در موجود مواد از یک کنید.هر وصل
بافتالف( تمام در سرطان به ابتال میخطر تشدید را تنفسی مجاری ویژه به بدن .کندهای

ریهب( در که ریزی میذرات جمع پوستهها و میقهوهشوند تشکیل را رنگی دهند.ای

کلیهج( کبد، ریه، طریق از که میذراتی بدن جذب طحال و شود.ها

سرطاند( عوامل ناپذیریاز جبران عوارض پوست و خون چشم، ریه، روی بر و بوده زا
دارد.

رادیواکتیو-1 مواد
آمونیاک-2
آرسنیک-3
قطران-4
هیدروژن-5 کربورهای

1

پرسش دهید.به کوتاه پاسخ زیر های
چیست؟7 ناقص و کامل پروتئین از 5/0منظور

نگهداری8 و طبخ مرحله در غذا بودن سالم به،برای است؟نکاتچهتوجه الزم 5/0ی

Dr.Yaghoubi
White

Dr.Yaghoubi
White

Dr.Yaghoubi
White



ودرس: بهداشتسالمت
شماره                          آزمون

رشته:رشته هاکلیه
آزمون:ردیف متوسطهدوازدهمپایهدقیقه90مدت دوم ماه(دومنوبتدوره بارم)خرداد

3صفحه

4

طبیعی9 خون هستند؟فشار مقداری چه برابر دیاستولی و 5/0سیستولی

ایدزچرا10 بیماری با بدخیمیعفونت،همراه بعضی جمله از دیگری، پیدهای بروز فرد در سرطان و میها 25/0؟کندا

خشمیکی11 مثبت آثار کنید؟از بیان 5/0را

جمع12 برای خردهچرا المپآوری کمهای کرد؟های استفاده کاغذ و مصرف یکبار دستکش از بایستی فقط 5/0مصرف

می13 بدن در اتفاقی چه کبدی سیروز بیماری 5/0افتد؟در

اثر14 وبارزترین بنویسید.اثرفوری را الکلی مشروبات مصرف مدت 5/0طوالنی

می15 معتاد کسی چه 5/0گویند؟به

می16 معتاد فرد برای اتفاقی چه مخدر مواد مصرف مدت کوتاه قطع صورت 5/0افتد؟در

)پوسچر17 مناسب بدنی وضعیت از است؟(منظور حالتی 5/0چگونه

می18 انجام شکلی چه به داده انجام کار نوع با کار سطح تنظیم 5/0گیرد؟نحوه

چه19 با هستیم، طوالنی مدت به ایستادن به مجبور که مواقعی میدر کراهکاری جلوگیری کمردرد بروز از 5/0د؟رتوان

پرسش پاسخبه زیر دهید.املکهای
بیماری20 از یک هر انتقال کنید.روش تعیین را زیر واگیردار های

والف( پدیکلوزیسبآنفلوآنزاسرماخوردگی ایدز( و هپاتیت ج(
75/0

مورد21 نفسدو عزت بهبود راهکارهای کنید؟از بیان 5/0را

اصل22 سه رعایت اضطراب، و روانی فشارهای با مقابله میبرای ببریدشودتوصیه نام را آنها ..75/0

می23 را عوارضی چه سیگار در موجود باشدنیکوتین داشته کننده مصرف افراد در )تواند 5/0مورد(2؟

می24 تحصیلی و رفتاری مشکالت دچار خود نوجوانی دوران در نوجوانان از برخی 5/0شوند؟چرا

Dr.Yaghoubi
White

Dr.Yaghoubi
White

Dr.Yaghoubi
White



شماره                          آزمون
بهداشتدرس: و سالمت

رشته:رشته هاکلیه
آزمون:ردیف متوسطهدوازدهمپایهدقیقه90مدت دوم ماه(دومنوبتدوره بارم)خرداد

4صفحه

4

اعتمودارن25 مواد برای را کنید.یزیر کامل آور 1اد

کرد؟بر26 رعایت پشتی کوله وسایل چیدمان در باید را نکاتی چه ارگونومی، اصل 75/0اساس

می27 مختلف حوادث بروز مستعد را خانه که عواملی از مورد ببرید.،کنددو نام 5/0را

آلرژی28 بروز از نکاتی چه رعایت منزل در شوینده مواد از استفاده صورت میدر جلوگیری )ها 5/0مورد(2کند؟

می29 نشان را حریق اطفای کپسول از استفاده مراحل از مرحله کدام زیر دهد؟اشکال

............................د(............................ج(............................ب(............................الف(

1

آور اعتیاد مواد

مصنوعی

مانند(د .......مخدر مانند(ج زا .......توهم

طبیعی

مانند(ب .......مخدر مانند(الف زا ........توهم

Dr.Yaghoubi
White

Dr.Yaghoubi
White

Dr.Yaghoubi
White



 1  صفحه

بهداشتدرس4شمارهآزمونکلید و سالمت
نادرست-1 درستالف( ب(

درست درستج( د(
قلب-2 آزمایعروق-یالف( ییشنوایشب(
آکنهج و( Bهاییتامیند(

شهـ جوش خمیرین( یدهو(
ا-3 بقلبیسکمیالف( یتاالسمیماریب(
سرخجهج روان( فشار )استرس(ید(

افسردگهـ مسمومی( یتو(
گز-4 گز2ینهالف( 3ینهب(
گزج گز3ینه( 3ینهد(
ن-5 دومیکوتینالف( دست دود ب(
خردساالنیقهدق60تا30(ج د(
6-( یدروژنهیکربورها(۵الف(

( قطران(۴ب(
)ج )یکآرسن(3( راد1د( مواد یواکتیو(
تمامینپروتئ-7 بر مشتمل یضرورینواسیدهایآمیکامل

پر و آمهایینوتئاست تمام واجد یضرورینواسیدهایناقص
 .یستندن

نگهدار-8 و غذا کامل داغیپختن صورت به سردیاغذا
س-9 برابریمم)ماکزیستولیفشار د120( فشار یاستولیو
برابرینیمم)م هستند.یوهجمتریلیم80(
دل-10 سیلبه یمنیایستمسرکوب
بتواندیم-11 روابط در حق احقاق ویگروهی،فردینباعث

شود.یاجتماع
ج-12 جذب خطر دارد.یوهچون وجود دست پوست توسط
کالر-13 تبدیاضافهاییکبد را چربیلبدن دریبه و کرده

ذخ  .کندیمیرهخود

فورینبارزتر-14 سیاثر در اختالل مرکزیستم: ی،اعصاب
طوالنینبارزتر سیاثر یکبدیروزمدت:
مخدریکس-15 مواد مداوم و مکرر مصرف اثر بر که یااست

باشد. شده وابسته آن به دارو
برایجادا-16 سندرمیوسوسه با مواجه بدون مجدد مصرف

مواد ترک
کمتریحالت-17 آن در سینکه به تنش و یستمفشار

میعضالن-یاسکلت  .شودیوارد

کارها-18 کمینسنگیانجام آرنجترینیپایرا ارتفاع واز
ظریکارها و کمیفسبک تنظیرا ارتفاع از  .یدکنیمباالتر

دیدبا-19 حالیمبدهیهتکیواربه در پاهایو ۵0تا۴0که
دمتریسانت باشد.یواراز داشته فاصله
تنفس-20 دستگاه ویالف( خون ج( مخاط و پوست ب(

بدن ترشحات
برنامهیینتع-21 و مشخص بهیابیدستیبرایزیراهداف

برا تالش حداقلیآنها، کردنیامهارتیککسب شکوفا
تهیکحداقل خود، توانمندیفهرستیهاستعداد هاییاز

موفقیفرد کسب تحصیتخود، جمله از امور مشارکتیل،در
فعال دیبرقراری،اجتماعهاییتدر با سالم یگرانرابطه

جایزیربرونی،بازدار-22 خواستهیگزینو هاکردن
نواح-2ینوزیتسیدتشد-23-1 ویالتهاب حلق و گوش

قلبیشافزا-3ینیب سکته خونیشافزا-۴یبروز قند
مهارت-24-1 و دانش عدم-2موثریامقابلهیهاعدم

حمایدسترس جامعهیتبه و خانواده در الزم
فرآورده-25 دانهیهاالف( گراس-یشحش-شاه
ترب یاکتریرهش-یاک(
دج اس. ال. (L.S.D)ی(
هروئد مسکن-متادون-ین( قرص انواع

پشتترینسنگیایاش-26 کوله عقب قسمت نزدیدر بهیکو
میایاش-پشت قسمت در متوسط وزن یایاش-یانیبا
جلوسبک در پشتیتر بگیکوله  .یردقرار

رعا-27-1 ایتعدم تجهیمنینکات و ساخت -2خانهیزدر
رعا ایتعدم وسایمنینکات از استفاده یزندگ-3خانهیلدر

م سن، نظر از مختلف ییتوانایالت،تحصی،آگاهیزانافراد
یجسمان

هواکشیهتهو-28-1 از استفاده با محل باز-2مناسب
پنجره محلول-3هاکردن از نکردن موادیظغلیهااستفاده

کننده ضخ-۴پاک دستمال رویمبستن بر ویمرطوب دهان
ینیب

رو-29 بر تمرکز کشآتشیالف( ضامنیدنب(
اسپرج روکردنی( بر آوردن فشار اهرمید(









تعالي باسمه
تحصیلينام: ارزشیابي و امتحان:سنجش تاريخ
فارسخانوادگي:نام استان پرورش و آموزش امتحان:مديريت 60مدت

درس: بهداشتنام و تحصیليسالمت صفحه:1397-98سال صفحه2تعداد
دوازدهم دبیر:پايه

نمايد-کلیدرديف مي کفايت شما صحیح نظر بارمتامین
 بنويسیدرازيرعباراتبودننادرستيادرست1

اول-1 درس داند. مي يافتن رهايي و شدن عیب بي بین تعادل در را سالمت غ–بقراط
مراقبتي-2 درسخود است. خويش سالمت حفظ اول ص-2گام
درسشدهشناختهواگیرغیرهايبیماريدراصليخطرعواملاکثر-3 غ-6اند.
از-4 شود.درسپديکولوزيس مي منتقل ديگرا به برس،کاله،روسري،لباس مانند شخصي وسیل ص-7طريق
کههستندعوامليجملهازآيندميوجودبهچشمکرهساختاردرتغییراتيروزبعلتبهکهچشمانکساريعیوب-5

ص-8درس.کننداختاللدچاررابیناييشدتتوانندمي
درستدريجبهمردانههورمونتولیدسن،افزايشباطبیعيطوربه،مرداندر-6 يابد. مي غ-9افزايش
ص-11درس.استدخانیاتاعتیادآورمادههماننیکوتین-7
مصرفموجبرونداينادامهومیشودآغازمخدرمادهيککردنامتحانبااعتیادمسیر-8 مغزقطع عملکرد بهبود و

غ-12درس.میشود

2

.دهیدپاسخدرستيبهزيرايگزينهچهارسواالتبه2
سیگاري(1 والدين داراي کودکان در بیماري نسبتکدام کودکان، ساير دارد؟به کمتري شیوع

درد ب(گلو خوردگي چربالف(سرما کبد (سرفه4ج(
براي2 قبیلکارهاييانجام( ايستادهدرمیزازاستفادهبانوشتناز مورد،حالت است؟کدام صحیح

(بدون باشد پشتکردنخمالف
بهدادنتکیهب(با گیرد.لبهدست صورت گاه تکیه عوان به میز

باشد.بازشانهعرضاندازهبههاپاج(
الف ج-ب-د(

براي3 موردازناشيسوزيآتشکردنخاموش( کدام است؟مايعات، اشتباه
ظروف ب(شوداستفادهآبازنبايدهرگزالف( نمودن دور و دادن  مشتعلحرکت

حريق اطفاي کپسول از استفاده د( نمک از استفاده ج(

75/0

.کنیدپرمناسبکلماتباراخاليجاهاي3
ک-1 است زندگي از کیفیتي جسمي،روانيسالمت سالمت از فرد آن در و–عاطفي،خانوادگي-ه احتماعي

درس است. 1.......معنوي.....برخوردار
هرازايبه-2 ...،کربوهیدراتگرممصرف هرازايبه وانرژيکیلوکالري ..4 انرژيکیلوکالري....9.،چربيگرممصرف

3درسشودميتولید
به-3 توجه با هپاتیت بیماري درستنوع است. کبد کننده ......آلوده 7نوع......ويروس
شنوايي......کمبهابتالاحتمالموسیقي،حملقابلهايکنندهپخشطريقازموسیقيبهکردنگوشزياد-4

8درس.دهدميافزايشرااکتسابي......
بااستممکنافراداينو....است....نامنظمدارندکمخیليوزنيازيادخیليوزنکههاييخانمدرگذاريتخمک-5

شوندبهروگذاريتخمکعدممشکل 9درس.رو
.ندارندچنداني......دوامولي.....اندمشاهدهقابلافرادروزمرههايرفتاردروبودهطبیعيمعموالًهیجاني،هايآشفتگي-6

10درس
13درس.گیردميبردررا.........افرادزندگيکلبلکه.....شودنميمحدودکارمحیطبهفقطارگونوميعلمکاربرد-7

25/2



رويشکمجايبهباردارهايخانموچاقخیليافراددرتنفسيراهکاملانسدادهنگام-8 فشردهسینهسهقف....... مي......
14درس.شود

چیست؟4 4؟درس(بنويسیدراآنفرمول)شودميمحاسبهدارد؟چگونهکاربرديچهمخفف BMI 

بدني توده قد–BMIشاخص مجذور بر وزن
5/0

درسکدامند؟آنايجادعواملوچیستغذاييموادفسادازمنظور5 مورد( دو (5
رنگ در غذايي-بو-تغییر مواد باکتريآعوامل-مزه رشد يا حمله کپکاق-ن يا رچ

75/0

يادقاتلعنوانبهمزمنبیماريکدامازامروزه6 درسشود؟ميخاموش خون6چرا؟ ندارد-فشار عالمتي 75/0زيرا
س7 در چیست؟ ايدز بیماي در پنجره دوران است.7-اهمیت منفي آزمايش ،نتیجه بدن در ويروس وجود رغم 5/0علي
کند؟عملموفقتواندمي ،زندگيهايدشواري وناماليماتبامواجههدرچگونهاستبرخوردارآوريتابازکهفرديچرا8

داند-10درس مي فرصت يک را پرخطر موقعیت کند-چون مي فکر موفقیت به اضطراب جاي به ها دشواري در
1

درس.بنويسیدرانوجوانيدورةرفتاري-روانياختالالتترينشايع9 مورد( دو (10
افسردگي-خشم-اضطراب-استرس

5/0

افزايش10 دوراه چیست؟ نفس عزت از درسمنظور . نمايید بیان را نفس 10عزت
مشخص هدف است.تعیین بودن ارزشمند نفس،احساس خود-عزت توانمندي از فهرستي سالم-تهیه ارتباط معاشرت-برقراي

گر حمايت آشنايان و دوستان آراستگي-با

75/0

درس11 دهید: پاسخ شد خواسته موارد از کدام هر براي سیگار دود 11در
؟ چیست بدن سالمتي بر سیگار دود در موجود آمونیاک ريه5/0الف(نقش بافت تخريب و تحريک

چیست؟ ها ريه در قطران زا5/0ب(نقش سرطان عوامل حاوي و رنگ اي قهوه ضخیم پوسته تشکیل

1

11چیست؟درسسومدستودومدستدودازمنظوردخانیاتبارابطهدر12
معرض در که دوم(افرادي ست دود ( دارند قرار دخانیات دود است-تنفس سیگار بوي سوم دست دود

1

فورا13 آثار نمايید.درسز بیان را مورد يک کدام هر براي ، الکل مصرف مدت دراز و 11ي
اع سیستم در اختالل فوري مرکزيصاآثار کبدي-ب سیروز مدت طوالني آثار

5/0

چیست؟الف(14 مصرف عوارضب(اختالالت مصرفاز درساختالل ببريد. 12نام
ازالف( نامناسب اعتیادمصرفاستفاده ب( است. نشده ساخته که هدفي دارو،براي يک

75/0

باشید15 پاسخگو اعتیاد مبحث درسدر .12
دهید.الف( شرح را اعتیاد در رواني ادامهوابستگي به اختیار از خارج و دروني مفرط و شديد است.ممیل مواد صرف

چیست؟ ترک سندروم مخدرب( مواد ترک براي عاليم مجوعه
بنويسید. را ترک سندروم عالئم از مورد پاج(دو و دست چشم-لرز-دردشديد و بیني از اسهال-آبريزش

5/1

اسکلتيچ16 اختالالت در عواملي درس-ه چهارمورد( ( دارند؟ نقش 13عضالني
تحرکي مناسبنداشتن-کم بدني روزمره-وضعیت کارهاي انجام در غلط رفتاهاي و ارگونومي-عادت اصول رعايت عدم

1

برايرويازبارحملوکردنبلندصحیحريقهط17 رااشیاءزمین، 13درسمرحله(3)ذکر.دهیدتوضیحسبک
بزنیم- زانو جسم کنار زمین بگیرد.-روي قرار ديگر پاي جلوي پا کنیم.بدو-يک بلند را جسم شدن دوال ن

5/1

نیست؟18 امني محل خانه مردم عامه تصور رغم علي 14درسچرا
اي- نکات رعايت خانهمعدم تجهیز و ساخت در خانه-ني وسايل از استفاده در ايمني نکات رعايت عدم

1

سوزيازمنظور(الف19 چیست؟آتش خاکستر14درس5/0خشک گذاشتن جاي سوزيبه آتش از پس
سوزينوعاينبامبارزهراهب(بهترين آتش5/0چیست؟آتش سردکردن

1

چگونه20 هوايي راه خفیف انسداد هنگام مورد(درسکمکمصدومبهدر )دو 14نمايیم؟
سرفه- به بیمار تشويق
مکرر- سرفه با خارجي جسم نمودن خارج
لزوم- صورت در اورژانس با تماس

1

باشید.موفق







بارم سواالت ردیف
1 کنید مشخص ذکردلیل بدون زیررا عبارتهای از هریک یانادرستی درستی

است.مادهیکبهوابستگیازترخفیفحالتموادمصرفاختالالتالف( مخدر
.استدرمان وپیشگیریقابلامادارد،عودکننده ومزمنسیریاغلباعتیادب(
شودمیاسترسکاهشباعثهافعالیتمحدودکردنج(
هستندمخدرموادمصرفبهآوردنرویافسردگی،د( خشم اجتماعی آثار .از

1

5/1 کنید. کامل مناسب کلمات را خالی جای زیر های عبارت از هریک در
کردبندیطبقهدستهپنجبه.......و..............های...........شیوهاساسبرتوانمیراواگیرهایبیماریالف(
باشدسانتیدرجه70حداقلآن.......................کهاستکاملغذاپختزمانیب( دیده حرارت گراد
داردگیریشکلفراینددرکهمهمیعواملازج( اثر فرد و.............................................شخصیت
رفتاریدچارراافراداستممکننفسعزتنداشتند( نماید...........................

2

5/1 است:  مطلبی چه به مربوط زیر توضیحات از هریک
میشودالف( بدن ایمنی ضعف سبب که :بیماری
تودهبیش وغیرطبیعیتجمعب( اندامهااز در :چربی
کنیممدیریتراخودروزمرهتجربیاتج( :می
:دفعیمواد وزبالهصحیحدفعد(
:طوالنیسوءهاضمهیابلعاختالله(
:.استدیدتاری والغری وبدنوزنشدنکمزیاد،خستگیاحساسو(

3

1 کنید. انتخاب را مناسب گزینه زیر سواالت در
است؟سالمتبعدکدامهایویژگیازانتقادپذیرییروحیهداشتنالف(
معنوی(4اجتماعی(3روانی  (2جسمانی(1

باشد؟نمیتغذیهبامرتبطشایعروانیاختالالتازموردکدامب(
زیادچربی وقندمصرف(2عصبیاشتهاییبی(1

4

صبح8ساعت: دقیقه90مدت: ها رشته کلیه رشته: درس: نهایی سواالت ساز شبیه
بهداشت و سالمت

صفحه: 3تعداد امتحان: تاریخ
21/01/98
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کن1 زکیکدامدیمشخص جمالت کدامدرستریاز است؟نادرستکیو
است.85تا65بینالف( خودمراقبتی شود،محصول می منجر ما سالمت به که رفتارهایی از درصد

است.ب( منفی آزمایش نتیجه ولی هست فرد بدن در پنجره،ویروس دوران در
اس(پ طبیعی حد از تر کوچک چشم بینی،کره نزدیک ت.در

25/0

25/0

25/0

ا2 آموخته آنچه به توجه کنیخالیجاهادیبا پر .دیرا
موجبالف( روی شود............................کمبود می نوجوانان و کودکان  در

شود.(ب به............................ منجر تواند می ویتامین های مکمل از حد از بیش استفاده
وی...........................است.(پ ی اچ ویروس انتقال های راه از یکی
دارند.(ت تری ضعیف نیستند،.............................. برخوردار کافی خواب از که افرادی
و.................................................................................................................................(ث

به.................................................. توان می نوزاد بر مادر سرخجه بیماری اثرات از
کرد. اشاره .....

راج( و.............................................................................................................................................................بیشتری
منفی........................................................................ آثار باید کننده مصرف خون،فرد در الکل غلظت افزایش کند.با تحمل

است.چ( اختالالت............................. بروز از پیشگیری برای ارگونومی علم
به که دهد می رخ زمانی قادرح(خفگی دیگر نای،فرد یا گلو در جسمی گرفتن قرار علت علت.........................به

نیست. به............................

25/0

25/0

25/0

25/0
5/0

5/0

5/0

5/0

3

رانهیگز کنیددرست مورد.انتخاب نمره(25/0)هر
سالالف( ابعاد از یک کدام جز است؟تعهد مت

جسمانی(1 روانی(2سالمت اجتماعی(3عاطفی-سالمت معنوی(4سالمت سالمت
باشد.(ب دیده حرارت گراد سانتی درجه حداقل................... آن های قسمت تمام که است کامل غذا پخت زمانی
1)502)603)704)80

شود؟(پ می بینی مخاط داخل های مژک حرکات شدن فلج و بینی داخل عروق انقباض باعث زیر موارد از یک کدام
آرسنیک(4آمونیاک(3قطران(2نیکوتین(1

است؟(ت الکل مصرف مدت بلند آثار از یک  کدام

کبدی(1 مرکزی(2سیروز اعصاب سیستم در تنفس(3اختالل تعداد خون(4کاهش فشار کاهش

1

ز4 سؤاالت دهریبه کوتاه :دیپاسخ
هستند(الف غذایی واد فساد عوال از یک کدام جز موذی ؟حشرات

بنویسید.(ب را یابند می انتشار تنفسی دستگاه طریق از که ویروسی های بیماری ترین مهم
چیست؟(پ نفس عزت از منظور
بنویسی(ت را دخانی مواد در موجود سمی مواد ترین مضر از مورد(4د.)برخی
ببرید.(ث نام مصنوعی زای توهم یک و طبیعی زای توهم یک

25/0

5/0

25/0

1

5/0
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بنویسید.)5 را چاقی بروز در موثر 5/0مورد(2عوامل

کنید.6 تعریف را خون 1فشار

ببرید.)7 نام را نفس عزت بهبود های راهکار از 75/0مورد(3برخی

کنید.8 تعریف را 1افسردگی

بنویسید.9 را کند می کمک آوری تاب ارتقای و حفظ به که مواردی از مورد 1چهار

ببرید.)10 نام را آیند می وجود به مشترک شیلنگ با قلیان از استفاده طریق از که هایی 1مورد(4آلودگی

کنید.11 تعریف را اعتیاد به روانی 1وابستگی

ب12 وابستگی های نشانه از مورد ببرید.دو نام را مخدر مواد 1ه

وضع13 از 5/1ست؟یچیبدنتیمنظور

بنویسید.14 را ارگونومی اصل 1دو

بنویسید.15 را خانگی حوادث در خطرساز عوامل ترین مهم از مورد 5/1سه

عال16 از مورد بنویسید.سه را شیمیایی مواد با مسمومیت از ناشی 5/1ئم

نمراتباسربلند جمع 20شید
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تصحیحرديف نورهراهنوای
25/075/0ج(ًادسػت25/0ب(دسػت25/0الف(ًادسػت1

2
سؿذ 25/0تیب(هؼوَه25/0الف(واّؾػشػت

ّاافتی(دسج فشاٍسدُ ٍ هح25/0آلَدُیخًَیخَى دس ٍػاكیتضس25/0آلَدُیّاظیاؿتغال یتاسداس25/0هـتشنلیتا
ؿ تیدّشیٍ تِ هثتال ت(ػهی)روش25/0یواسیهادس 25/0یوٌیاؼتنیهَسد(
هشٍاسث افتادگ25/0یللثیّایواسیت25/0ذی(آب هَسد(25/0یرٌّیػمة دٍ )روش

تٌفغ5/0یػضالً-یچ(اػىلت25/0هیَلَطیضیف25/0ید(سٍاً ساُ 25/0ذىیًفغوـ25/0ح(اًؼذاد

3

هؼٌَ-4الف(3 25/01یوثذشٍصیػ-1ت(25/0يیىَتیً-1ج(0025/0-3ب(25/0یػالهت

ت4 آًفلَآًضا25/0یب(ػشهاخَسدگ25/0یىیَلَطیالف(ػَاهل اسصؿوٌذ25/0ٍ ج(احؼاع
هَاد25/0ذیاػهیذسیاًیػ25/0هیآسػ25/0ٌلغشاى)تاس(25/0يیىَتیت(25/0ًتَدى
ّا25/0انیآه25/0ًََیَاوتیساد واف25/0ذسٍطىیّیوشتَس هَسد چْاس (ؼتی)روش
صاّاث تَّن ّایهیؼیعثی(اص فشاٍسدُ (ٍؼتیوافهَسدهی)روش25/0گشاع25/0ؾیحـ25/0ؿاّذاًِاُیگیتَاى

صاّا تَّن تشد.سا25/0(L.S.D)ی.اع.د،الیهصٌَػیاص ًام

5/2  

طًت5 هح25/0هیػاهل سٍا25/0ًیغیػاهل داسٍّا25/0یجؼویّایواسیت25/0یػاهل واف25/0ٍ هَسد دٍ 5/0(ؼتی)روش

ؿشيیایتشا6 دس خَى جاسیااػضیّااىیوِ غزا25/0ؿَدیتذى هَاد اوؼ25/0ییٍ اػضا25/0ظىیٍ تِ تذىیسا هختلف
ًاصیتشػاًذ،ً دسآٍسدییشٍیتِ گشدؽ تِ سا خَى وِ ًاهشٍیًيیا25/0داسد خَى ؿَد.یهذُیفـاس

1

سيییتؼ7 تشًاهِ ٍ هـخص آًْایاتیدػتیتشایضیاّذاف تشا25/0تِ حذاللیتالؽ وشدىؿىَفاایهْاستهیوؼة
خَدهیحذالل تَاًوٌذیفْشػتِیت25/0ْاػتؼذاد هَفم25/0خَدیفشدیّایاص جولِتیوؼة اص اهَس دس
فؼال25/0لیتحص دس فؼالیاجتواػیّاتیهـاسوت دس حضَس ساتغِیتشلشاس25/0هذسػِتشًاهِفَقیّاتیّوچَى

د تا ّا0/*25گشاىیػالن آدم تا ؿذى تخؾیدٍػت الْام ٍ آؿٌاهؼاؿ25/0هخثت ٍ دٍػتاى تا 25/0تگشیحوااىیشت
تشا ؿذى دیداٍعلة تِ الضاه3)روش25/0یآساػتگ25/0گشاىیووه (ؼتیهَسد

75/0

ًاخَؿایافؼشدگ8 تشا25/0اػتیٌذیاحؼاع عَالًیوِ صهاى هیهذت تٌْا25/0اتذییتذاٍم تا ّوشاُ 25/0ٍییٍ
اػت.25/0یٌیغوگ

1

ًفغ9 ػضت است25/0داؿتي دادى دتَػؼِ تا پز25/0گشاىیثاعات اًؼغاف تغیشیداؿتي تشاتش داؿتي25/0یصًذگشاتییدس
صًذگ دس هؼٌا ٍ تغز25/0یّذف اص ػالهتِیهشالثت ّا25/0ٍ هْاست تشایوؼة هـىالتیػالن تا جادیا25/0هماتلِ

ت25/0هخثتیّایدلثؼتگ خَدتیهؼٌَتیتم25/0َیٌیخَؽ الضاه4)روش25/0دس (ؼتیهَسد

1

ج10 ااص هیآلَدگيیولِ اگضهایّا تِ ّا25/0دػتیتَاى ػفًَت لثییاًتمال شٍعی25/0ٍػللیاص
هؼذُ(یىَتاوتشیّل25/0تثخال صخن وشد.25/0)ػاهل ٍ...اؿاسُ

1
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تصحیحرديف نورهراهنوای
هفشطذیؿذلیه11 اخت25/0یدس25/0ًٍٍ اص خاسد اػت.25/0اسیٍ هَاد هصشف اداهِ 25/01تِ

تحص12 دس ػولىشد دللیاختالل تِ واس هخذسلیٍ هَاد هـىالت5/0هصشف توام ٍجَد تا هخذس هَاد هصشف تِ دادى اداهِ
آىیًاؿ ص5/0اص صهاى هخذسِیتْیتشاادیصشف هَاد هصشف تشا5/0ٍ ًاهَفك هخذسیتالؽ هَاد هصشف ذاسیپذ5/0تشن

ّا ًـاًِ ّایؿذى دسد تشن)هاًٌذ پا،ذیؿذیػٌذسم ٍ لشص،یّااصُیخودػت ٍ سهىشس ٍیٌیتضؽیآب ّا چـن ٍ
واف2)روش5/0اػْال( (ؼتیهَسد

1

حالتیتذًتیٍضؼ13 ٍ فشم اص اػت ػثاست ػادُ صتاى ه25/0یتِ خَد تِ واس اًجام دسعَل تذى ػثاست25/0شدیگیوِ تِ یٍ
ّا لؼوت گشفتي لشاس تذىیًحَُ ػش25هختلف فضا25/0ت25/0ٌِ/ؿاهل دس ّا اًذام ٍ25/0

5/1

ٍض14 وٌیؼی)عثیخٌخیتذًتیؼتا ّایتشا5/0ذی(واس سٍؽ واس تگییاًجام واس تِ ًذیشیسا صشف تاػج ووتشیشٍیوِ
دػتشػلیٍػا5/0ؿَد هحذٍدُ دس دّیسا لشاس و5/0ٌذیآػاى واس هٌاػة استفاع اضاف5/0ذیدس ّا،هچیحشوات اًگـت

دّ واّؾ واس اًجام ضوي دس سا تاصٍّا ٍ واسّا5/0ذیدػت دسهی(تاهی)اػتاتتاؼیایاًجام تا واس هاًٌذ یسٍلیػضَ
تشػاً حذالل تِ سا جضئ5/0ذیػمف اصالح فـاسضیهیتا ًماط خَد آػیواس ؿوا تِ وِ حذاللیهةیسا تِ سػاًذ

تشایوافیفضا5/0ذیتشػاً تگیسا ًظش دس واسّا فؼال5/0ذیشیاًجام سٍصاًِ اًجام تش و،ٌّگامیجؼواًیّاتیػالٍُ اساًجام
وــیعَالًیّا حشوات تشایهذت،اص خؼتگیهٌاػة وٌیسفغ اػتفادُ خَد و5/0ٌذیػضالت اهىاىذیتالؽ حذ تا

صًذگ ٍ واس هحل صظیهحهیخَد،یدس ٍ آٍسثایساحت واف2)روش5/0ذیفشاّن (ؼتیهَسد

1

وَدواى،ػالوٌذاى،ت15 هاًٌذ هٌضل دس ًاتَاى افشاد هؼلَلواساىیٍجَد 5/0ّيیٍ ٍ اشایاى؛صجیاػتشع تِظیؿشايیدس فشد
ه اًجام ووتشیآًچِ تَجِ ایدّذ ٍ افضايیداسد تاػج هؾیخَد حادحِ ٍلَع ّییهاجشاج5/0َؿَدیاحتوال جاىیٍ

هٌضلیخَاّ ػادیاػت5/0افشاد تِ هَادگاسیافشاد سػا5/0هخذسٍ اتیػذم هٌضلیوٌیاصَل سػا5/0دس اػتاًذاسدتیػذم
خاًیوٌیایّا ػاخت ایًاآگا5/0ِّدس اصَل تِ ًثَدى آؿٌا ٍ خاًِیشیـگیپیوٌیافشاد حَادث 5/0اص

(ؼتیهَسدواف3)روش

5/1

ػخت16 هجشاهیتحش5/0ذىیًفغوـیتِ ٍ پَػت،گلَ ٍ ّا پَػتشییتغ5/0یتٌفؼیچـن تاس5/0سًگ ٍ یػشدسد
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تعالی بسمه
کل پرورشاداره و کرمانشاهاستاآموزش ن

پرورش و آموزش باینگانمدیریت
)ص(دبیرستان اکرم نبی :

: خانوادگی نام و :نام :دوازدهمپایه کالس
: دبیر :رهبرینام درس ونام :بهداشتسالمت امتحان ۲/9۷/تاریخ

صبح : :نوبت صفحه :۳تعداد امتحان دقیقه۶۰مدت
خواسته سواالت به حوصله و صبر باشد،با می درسی کتاب با مطابق و استاندارد شده مطرح های عزیز،سوال دهید.دانشآموخته پاسخ شده

بارمسوالردیف

الف

نمایید: تکمیل مناسب عبارات با را خالی جاهای
انجام–۱ خانواده اعضای دیگر و فرزندان خود، برای فرد که است دار هدف و و آگاهانه اکتسابی، اعمال ...........................شامل

بماند. تندرست و سالم تا میدهد
شود............در-۲ می قلبی درد ایجاد موجب و رسد نمی قلب عضله به کافی خون که دارد....حالتی ............نام
میانسالی-۳ از و پیوندد می وقوع به چشم عدسی تصلب دلیل به که است چشم انکساری عیوب از دیگر یکی ...................................

. شود می شروع
برای......-۴ بازگشت قابل غیر و خطرناک عوارض آن به باردار مادر ابتالی صورت در که است ویروسی بیماری یک ......................

دارد. جنین
از-۵ اجتماعی و روانی های آسیب مقابل در را فرد سپری مانند تواند می که همان............................است ارزشمندی خود احساس

دفاع کندفرد
است.........................-۶ دخانیات آور اعتیاد ماده همان که است کشنده سمی

{۵/۱

ب

کنید انتخاب را گزینه بهترین
مناسب-۷ العمل عکس بروز و محیطی شرایط با تطابق قدرت ازداشتن بُعد کدام در زندگی حوادث و مشکالت برابر در فرد از

میگیرد؟ابعاد جای سالمت
جسمانی۱ روانی۲□(سالمت اجتماعی۳□(سالمت معنوی۴□(سالمت □(سالمت
شود؟-۸ می کلسترول سطح آمدن پایین باعث زیر های چربی از یک کدام
ترانس۱ چرب گلیسری۲□(اسید اشباع۳□د(تری چرب اشباع۴□(اسید غیر چرب اسید )□
۹-) جوش)آکنه تشدید عوامل جزو زیر عوامل از یک ؟نیستکدام
ها۱ دارو از زیتون۳□(قاعدگی۲□(برخی روغن از □(استرس۴□(استفاده

نیست؟-۱۰ ازدواج برای ضروری های آزمایش جزو یک کدام
ایدز۱ تاالسمی۲□(آزمایش ها۳□(آزمایش خانم برای کزاز اعتیاد۴□(واکسن عدم آزمایش )□
مقابل-۱۱ شودبرای می توصیه زیر اصول همه اضطراب و روانی های فشار با .....................بجزه
خشم۲□(بازداری۱ کردن خالی ریزی۳□( برون ها۴□( خواسته کردن □(جایگزین

پوس-۱۲ و شود می جمع ها ریه در سیگار دود در موجود که......................ذرات دهد می تشکیل را رنگ ای قهوه ضخیم ته
شود. می نامیده

اسید۲□(آمونیاک۱ آرسنیک۳□(سیانیدریک قطران۴□( )□
نیست؟-۱۳ خانگی حوادث در ساز خطر عوامل از یک، کدام

منزل۱ در ناتوان افراد مخدر۲□(وجود مواد و سیگار به افراد □(اعتیاد
منزل۳ در ایمنی اصول رعایت بنا۴□( ساخت در ایمنی های استاندارد رعایت عدم )□

۷۵/۱



2 

2 

ج

عباراتسمت از یک سمترچپهر مفهوم به کنیدراستا متصل خط، کشیدن با
L.S.D ۱۴-مصنوعی مخدر  

طبیعی-۱۵ ترامادول محرک  

مصنوعی-۱۶ کدئین محرک  

طبیعی-۱۷ کافئین زای توهم  

مصنوعی-۱۸ شاهدانه زای توهم  

طبیعی-۱۹ تریاک مخدر  

1/5

د

به توجه زیربا های دهیدشکل پاسخ سواالت .به
است-۲۰ ماده کدام مخرب آثار از و دهد؟ می نشان را کبد های بیماری از یک کدام زیر ؟شکل

میدهد-۲۱ نشان افراد توسط را اعمال انجام صحیح نحوه زیر های شکل از یک تیک؟کدام عالمت با کنید.آنرا مشخص

۱)۲)

۳)۴)

۵/۱

هـ

دهید. کوتاه پاسخ زیر سواالت به
ببرید.۲۲ نام را چاقی های الگو انواع )

از۲۳ فیزیکی عامل بردن بین از راه بهترین چیست؟( غذائی مواد فساد عوامل

ببرید.۲۴ نام را یابد می انتقال گوارش دستگاه طریق از که هایی بیماری از مورد دو )

ببرید.)۲۵ نام را نوجوانی دوران در روان سالمت حفظ برای مراقبتی خود های توصیه از مورد(۴(

مواردی۲۶ چه از مطلوب هویت گیری شکل بر عالوه آگاهی خود نماید.( می جلوگیری

ببرید.۲۷ نام را ای میوه های تنباکو مصرف به مربوط بیماری دو )

۵/۰

۲۵/۰

۵/۰

۱

۵/۰

۵/۰



3 

3 

هـ
ببرید.۲۸ نام را مورد سه شیمیایی، مواد با مسمومیت عالئم از )

ببرید.۲۹ نام را شود می مربوط فردی عوامل به که سقوط ساز خطر عوامل از مورد دو )

۷۵/۰

۵/۰

و

کنید. تعریف را زیر عبارات
خشم:۳۰ )

دوم:۳۱ دست دود )

اعتیاد:۳۲ )

اِرگونومی:۳۳ علم )

۱

۵/۰

۵/۰

۱

ز

تشریحی پاسخ با سواالت
دهید.۳۴ شرح آنرا اختصار به و برده نام را یکی بدن، نیاز مورد غذایی مواد از )

دهید.(۳۵ شرح را سرطانی بدخیم تومور آمدن وجود به نحوه

دارد.۳۶ بدن در را عوارضی چه سیگار دود در موجود هیدروژن های کربور )

تشد۳۷ باعث چگونه روانی وابستگی شود؟( می اعتیاد ید

دهید.۳۸ توضیح کرد. رعایت باید را مواردی چه پشتی کوله از استفاده مورد در )

بنویسید.۳۹ را کدام هر با مقابله شیوه و ببرید نام را سوزی آتش انواع )

دهد؟۴۰ می رخ زمانی چه خفگی )

۵/۰

۱

۱

۷۵/۰

۱

۵/۱

۵/۰

باشید.جمع مؤید و موفق دانید. می قبل از که است چیزی فهمیدن ۲۰یادگیری،



ماه خرداد امتحانات برای آمادگی ـ رشته کلیه دوازدهم پایه ـ بهداشت و سالمت درس سوال 98نمونه

ف
بارمردی

۱

نمایید. مشخص را زیر عبارتهای نادرستی و درستی
سالمت بر موثر عوامل بین در )الف( . دارد افراد سالمت بر را تاثیر بیشترین ، زندگی سبک ،..................................)

شود می ذخیره بدن در و آید درمی پروتئین شکل به دریافتی کربوهیدرات مازاد (...................................)ب(
آن قسمتهای تمام که است کامل غذا پخت زمانی .70حداکثرج( باشد دیده حرارت گراد سانتی (..................................)درجه

آسانسور از آتش از فرار برای ، هستید آپارتمان ساکن اگر .د( کنید (..................................)استفاده

1

2

از هریک کنید.در کامل مناسب کلمات با را خالی جای زیر عبارتهای
. سالمت................................است ، سالمت بعد ترین درک قابل الف(

.ب( انرژی.....................................است گیری اندازه واحد
. شود می انجام سرطان................................. تشخیص برای کولونوسکوپی ج(

کنند. از....................................مصرف سرشار غذاهای روزانه باید حاملگی از قبل ماه سه از ها خانم د(
مصرف................................ مدت بلند آثار ترین شایع از یکی است.ه( کبدی سیروز بیماری

است. مخدر.................................. مواد مصرف شروع در موثر عوامل مهمترین از یکی و(

5/1

3

باشند؟ می مطلبی چه بیانگر زیر توضیحات از یک هر
ترین شایع یکی یادالف( آن از خاموش قاتل عنوان به و است امروزی جوامع در مزمن های شود.بیماری باال(می خون )فشار

( ازدواج برای الزم شرط اولین (.......................................ب(
ناخوشایندی احساس )ج( . است غمگینی و تنهایی با همراه و یابد می تداوم طوالنی زمانی مدت برای که (.......................است

ا ناشی بیماریهای ترین شایع از یکی مید( آسیب دچار ها ماهیچه و ها استخوان ، مفاصل آن در که است جهان سطح در کار ز
( (....................................................شوند؟

1

4

کنید؟ انتخاب را مناسب گزینه زیر سواالت در
( موجب ترانس اسیدهای (افزایشالف( کاهش شوند.LDLـ می

ـب( قلیان ( جهان سراسر در دخانی مواد انواع ترین باشد.سیگارپرمصرف می )
ـ تر پایین ( کمی را ظریف و سبک کارهای انجام .باالترج( کنیم می تنظیم آرنج ارتفاع از )

)باپشتحالتدرمدتطوالنیکارکردند( .کندمیواردپشتبررازیادیفشارانگلیسی،(CـSمنحنی

1

5

قد با شخصی بدنی توده وزن156شاخص و متر فرمول(80سانتی ذکر )با کنید؟ محاسبه را کیلوگرم

5/0

6

دهید. کوتاه پاسخ زیر سواالت به
شوند؟الف( می ذخیره بدن اندام کدام در چربی در محلول های ویتامین

دارد؟ نام چه شود می آن از استفاده و سلول به قند ورود موجب و شده ترشح )پانکراس( لوزالمعده غده از که هورمونی ب(

است؟ج( قسمت کدام صدمات برابر در بدن قسمت پذیرترین آسیب عضالنی ـ اسکلتی اختالالت در
گیرند؟ می قرار پشتی کوله قسمت کدام در سبک اشیای و تر سنگین اشیای ، پشتی کوله وسایل چیدمان در د(

25/1

7

نفس عزت ضعف دچار که افرادی با را هستند نفس عزت دارای که کنید؟جوانانی مقایسه باهم هستند

1



8

کنید؟ کامل را زیر جدول
واگیر بیماری انتقالنام شیوه

خونی (...................................الف)اسهال
(..................................ب)پدیکلوزیس

تنفس(.............................ج) دستگاه
بدن(............................د) ترشحات و خون

1

9
ببرید؟ نام را پوست به رسان آسیب محیطی عوامل ترین مهم

5/0

10

دهید. پاسخ زیر سواالت به نوجوانی دوره رفتاری ـ روانی اختالالت با رابطه در
جسمیالف( اثرات ایجاد موجب )استرس( روانی فشار ببرید؟تکرار نام را آن از مورد سه شود می پایدار

)میتوصیهاصلسهرعایتاضطراب، وروانیفشارهایبامقابلهبرایب( ببرید2شود نام ) ؟مورد

. است همراه پرخاشگری از هایی جلوه به اغلب خشم ببرید؟2ج( نام را آنها از مورد

75/1

11
زمینه در خودمراقبتی توصیه ببرید؟از نام را مورد دو پرخطر رفتارهای از پیشگیری

5/0

12
ببرید؟ نام را آنها کرد تعریف سطح سه در توان می را حوادث از پیشگیری

75/0

13

. است شده آورده قلیان و سیگار جمله از دخانی مواد در موجود سمی مواد مضرترین مورد در عبارتهایی پرسش این در
نمایید؟عبارتهای مشخص ستون دو در را هم به مرتبط

الف بستون ستون
است دخانیات اعتیادآور ماده و است سمی شدیدا هیدروژنالف( کربورهای

 وموپوست،درهفتهدوازپس وشدهبدنجذبطحال وهاکبد،کلیهریه،طریقازمادهاینب(
شودمیجایگزیناستخوان

اکتیو رادیو

درسرطانبهابتالخطر وشدهبدنسراسر وخونواردجذبازپسمواداینج( بافتتمامرا
.کنندمیتشدیدتنفسیمجاریویژهبهبدنهای

نیکوتین

موادد( این پوست وخونچشم،ریه،رویبر وبودهسرطانایجاداصلیعواملازتشعشعات
.گذارندمیباقیناپذیریجبرانعوارض

ارسنیک

1

14
دارد؟ مضراتی چه قلیان در ای میوه تنباکوی از استفاده

75/0

15
چیست؟ الکل مصرف فوری آثار بارزترین

5/0

16

کنید؟ تعریف را زیر اصطالحات
: دخانی مواد سوم دست دود الف(

: روانی وابستگی ب(

: مناسب بدنی وضعیت ج(

2



17

پرسشها این مشخصدر ستون دو در را هم به مرتبط عبارتهای . است شده آورده آور اعتیاد مواد انواع مورد در عبارتهایی
نمایید.

الف بستون ستون
طبیعی محرک شاهدانه1الف( گیاه ـ
مصنوعی محرک هروئین2ب( ـ

مصنوعی مخدر کراک3ج( ـ
طبیعید( زای ترامادول4توهم ـ

1

18

نمایید؟در مشخص را بدن وضعیت نادرست و درست نحوه زیر تصاویر

ب الف

5/0

19

؟ کنیم سازی پاک محل از را مصرف کم المپ های خرده چگونه

1

20

آتش با رابطه دهید؟در پاسخ زیر سواالت به سوزی
چیست؟ خشک های سوزی آتش با مبارزه راه بهترین الف(

چیست؟ اشتعال قابل مایعات سوزی آتش با مقابله برای روش مهمترین ب(
چیست؟ برق از ناشی سوزی آتش کردن خاموش برای وسیله بهترین ج(

چیست؟ سوزی آتش از ناشی مرگ علت مهمترین د(

1

21

است؟ مانوری چه دهنده نشان مقابل شکل

5/0

باشید موفق



ف
بهداشتردي و سالمت بارمپاسخنامه

)غ(ص()الف(۱ )ص(ب( )غ(د(ج(

)جسمانی(2 )روده()کالری(ب(الف( )ج( فولیک(د( )الکل(اسید همساالن(ه( و دوستان )اصرار و(

خونالف(3 مرد(باال()فشار و زن جنسی )بلوغ عضالنی()افسردگی(ج(ب( ـ اسکلتی اختالالت ( د(

4( )(سیگار)ب((افزايشالف( (C)د((باالترج(

بدنی5 توده شاخص = کیلوگرم حسب بر وزن

متر حسب بر قد مجذور
→ بدنی توده شاخص = 802.43 = 32.92 

6
)انسولین()کبد(الف( )کمر(ج(ب(

بگیرندقرارپشتیکولهجلویدرسبکاشیای و،پشتبهنزديکپشتی،کولهعقبقسمتدرترسنگیناشیاید(

7

آنهادرونازکهدارندکار وسرمثبتدرونیهایپیامبا واندقايلاحترامخودبرایهستند،نفسعزتدارایکهجوانانی
)میخطابآنهابهمدام می،هستیداشتنیدوستتو،توانیمیتو،ارزشیباتوکند راحتیبهراخوداحساساتتوانیتو
پیامخودذهندروندرهستند،نفسعزتضعفدچارکهافرادیمقابل،در(کنیاعتمادديگرانبهتوانیمیتو،کنیابراز

.کندمیتهديدراشانعاطفی وروانیسالمت وسرکوبراآنهانفسعزتمرتبطوربهکهشنوندمیراهايی

8

واگیر بیماری انتقالنام شیوه
خونی گوارش(اسهال الف)دستگاه
(پديکلوزيس مخاط و پوست ب)
تنفسج)آنفلوآنزا( دستگاه

بدن(هپاتیتد) ترشحات و خون

خورشید9 نور و هوا آلودگی

10

بهاحتمالافزايش وايمنیسیستمضعفسردرد،گوارشی،اختالالتپوستی،هایالتهابعروقی،قلبیهایبیماریالف( ابتال
.شودمیسرطان

هاب( خواسته کردن جايگزين ـ ريزی برون ـ بازداری
تحقیرتوهین،تنفر،غضب،ورزی،کینهخشونت،عصبانیت،ج(

و.......11 خودکنترلی ـ سالم دوستان داشتن ـ مقاومتی مهارتهای ـ قوانین و ها ارزش به احترام ـ خود به احترام

حادثه(12 وقوع از )پس سه سطح حادثه( وقوع )زمان دو سطح حادثه( بروز از )قبل يک سطح

اکتیوالف(13 راديو د( هیدروژن کربورهای ج( ارسنیک ب( نیکوتین

14
 وخطرناکهایبیماریانواعسرطان،باعثتوانندمیآنهابهمضرمواد وشیمیايیافزودنیدلیلبهایمیوهتنباکوهای

.شوندحساسیت وآسمآلرژی،کشنده،

مرکزی15 اعصاب سیستم در اختالل

16

: دخانی مواد سوم دست دود محیطدرکهاستسیگاربویبلکهنیست،دودواقعدرکهداريمهمسومدستدودالف(
.شودمیپراکنده

: روانی وابستگی .استموادمصرفٔادامهبهاختیارازخارج ودرونیمفرط وشديدمیلروانی،وابستگیب(

: مناسب بدنی وضعیت عبارتی، وگیرد؛میخودبهکارانجامطولدرفردبدنکهحالتی وفرمج( گرفتنقرارٔنحوهبه
فضادرهااندام وتنهسر،شاملبدن،مختلفهایقسمت

17

الف بستون ستون
طبیعی محرک کراکالف(
مصنوعی محرک ترامادولب(

مصنوعی مخدر هروئینج(
طبیعی زای توهم شاهدانهد( گیاه



است18 صحیح ب شکل

19

جیوهسمیگازدارایکههايیالمپهایخردهکردنپاکازقبلشکست،جیوهگازحاویمهتابیيامصرفکمالمپاگر
دستمالياجاروبرقیازهرگز.کنیدجمعراهاخرده وبازگرديدسپس وکنیدترکرااتاقدقیقهچندبرایهستند،

خطرزيراکنید،جمعراآنهاکاغذ ومصرفيکباردستکشبابلکهنکنیداستفادهالمپهایخردهکردنجمعبرایآشپزخانه
.داردوجودنیزپوستتوسطجیوهجذب

آتش20 کردن سرد اکسیژنالف( قطع کربنب( اکسید دی گاز خفگیج( د(

هوايی21 راه کامل انسداد
باشید موفق



دوازدهم پایه خانوادگی: نام و بهداشت98ماهخردادنهایینام و سالمت درس:

کنید.1 مشخص دلیل ذکر بدون را زیر های عبارت از یک هر نادرستی یا درستی
را تأثیر بیشترین زندگی سبک سالمت، بر مژثر عوامل بین در دارد.الف( افراد سالمت بر

قلبیب( های بیماری به ابتال خطر گالبی، الگوی با مقایسه در سیب الگوی با افزایش–چاقی بیشتر را عروقی
دهد. می

شبیه انسان فقرات ستون شکل است.Cج( انگلیسی
از ناشی سوختگی با مقایسه در سوزی آتش از ناشی خفگی دارد.د( همراه به بیشتری تلفات آن،

1

کنید.2 کامل مناسب کلمات با را خالی جای زیر های عبارت از یک هر در
رعایت........................................است. مستلزم سالمت تأمین الف(

داشتن غذا، توزیع و تولید تهیه، های مکان در شاغل افراد برای ازب( بهداشت رعایت .............................و
است. برخوردار زیادی اهمیت

باشند. می گوش مهم وطیفه دو و..............................، صوتی امواج دریافت ج(
شوند ویروسی......................آزمایش بیماری به نسبت ایمنی، نظر از باید بارداری از قبل ها خانم همه .د(

احساس.................................است. نفس، عزت از منظور ه(
است.و( تر ایمن روشی پاهای.....................، و راست کمر با بار کردن بلند فقرات، ستون سالمت دیدگاه از

5/1

باشند؟3 می مطلبی چه به مربوط زیر توضیحات از کدام هر
این اساس بر وزنالف( باشد، مصرفی کالری میزان از بیش غذایی مواد از دریافتی کالری چنانچه قانون،
یابد. می افزایش

شود. می یاد خاموش قاتل عنوان به بیماری این از ب(
آن به دلیل همین به شود جدا ها شریان داخلی جدار از کلسترول تا شود می باعث چربی نوع این ج(

می خوب گویند.کلسترول
است. ازدواج برای الزم شرط اولین د(

است. غمگینی و تنهایی با همراه و یابد می تداوم طوالنی زمانی مدت برای که است ناخوشایندی احساس ه(
است. بیستم قرن در میر و مرگ عامل بزرگترین و(

5/1

کنید.4 انتخاب را مناسب گزینه زیر سؤاالت در
بر حین در دیدن ضربه عذاییالف( مواد عوامل.........................فساد از غذایی مواد نگهداری و انتقال داشت،

است.
مکانیکی فیزیکیالف( شیمیاییب( بیولوژیکیج( د(

قرنیه عادی غیر شکل علت به چشم انکساری عیوب از یک کدام شود؟ب( می ایجاد
پیرچشمی بینیالف( نزدیک آستیگماتیسمب( بینیج( دور د(

روانی اختالالت ترین شایع از یک کدام محسوب-ج( نوجوانی دوره شود؟رفتاری نمی
استرس اضطرابالف( خشمب( آوریج( تاب د(

1



است؟ آور اعتیاد سیگار در موجود سمی مواد از یک کدام د(
اسید سیانیدریک آمونیاکالف( ج( آرسنیک نیکوتینب( د(

سؤال5 عالمت مقابل غذایی هرم باشد؟در می غذایی مواد از گروه کدام به مربوط

5/0

بنویسید.6 را دارد کاربرد بزرگ رودة سرطان تشخیص در که آزمایش یک
25/0

را7 زیر های بیماری از هریک به ابتال از پیشگیری راه بنویسید.بهترین
ایدز ب( پدیکلوزیس 1الف(

است؟8 چگونه ناگوار شرایط با مواجهه در آور تاب فرد نگرش و استدالل نحوه

1

ببری9 نام را آنها شود. می توصیه اضطراب و روانی فشارهای با مقابله برای اصل سه د.رعایت
75/0

بنویسید.10 مثال یک خشم منفی و مثبت آثار از یک هر برای
5/0

دارد؟11 زیانبارتری اثرات مشترک، شلنگ از استفاده با قلیان کشیدن علمی دلیل چه به

75/0

را12 دهد می سوق دخانی مواد مصرف سوی به را جوانان و نوجوانان که عواملی مهمترین از مورد بنویسید.دو
5/0

بنویسید.13 را الکلی مشروبات مصرف مدت بلند و فوری آثار بارزترین

75/0

دهید.14 پاسخ زیر های پرسش به
چیست؟ دخانی مواد سوم دست دود ار منظور 1الف(



گویند؟ می معتاد کسی چه به ب(

آور15 اعتیاد مواد انواع مورد در هایی عبارت پرسش این دودر در را هم به مرتبط های عبارت است. شده آورده
کنید. مشخص ستون

الف« ب«»ستون »ستون
دردی بی و منگی خاصیت کراک-1الف(

طبیعی زای توهم متادون-2ب(
مدت کوتاه هیجانی و خوش حالت حشیش-3ج(

75/0

در16 مخدر مواد مصرف به آوردن رو عمده موانع از مورد بنویسید.سه را نوجوانان

75/0

چیست؟17 مخدر مواد مصرف به دعوت برابر در مقاومت مهارت عنوان به صوت ضبط تکنیک از منظور
75/0

است؟18 حالتی چگونه پوسچر( مناسب) بدنی وضعیت
75/0

بنویسید.19 را نامناسب بدنی وضعیت ایجاد دالیل از مورد دو
5/0

شود؟هنگام20 رعایت باید نکاتی چه پشتی، کوله خرید
1

رعایت21 ارگونومی اصول زیر حاالت از یک کدام است؟نشدهدر

دبالف ج

25/0

22
دهید. پاسخ زیر های پرسش به حوادث از پیشگیری سطوح مورد در

سطح در شود؟1الف( می انجام اقداماتی 75/0چه



گیرد؟ می صورت زمانی چه و سطح کدام در نشانی آتش اورژانشو با تماس ب(

23

اتش از یک هر بنویسید.در را آتش کردن خاموش راه بهترین زیر های سوزی
اشتعال قابل مایعات سوزی آتش الف(

خشک سوزی آتش ب(
برق از ناشی سوزی آتش ج(

75/0

24

دهد؟ می نشان را حریق اطفای کپسول از استفاده نحوة مراحل از مرحله کدام زیر شکل

25/0

25
بنویسید. را دو آن کنند می تقسیم گروه دو به معموالً را سقوط آفرین خطر عوامل

5/0

26

کتف( دو بین ضربات با انسداد نشدن برطرف صورت در باردار) های خانم در هوایی تنفس راه کردن باز مانور
بنویسید. را

1

باشید نمراتموفق 20جمع



دوازدهمپاسخنامه بهداشت98ماهخردادپایه و سالمت درس:
مشخص1 دلیل ذکر بدون را زیر های عبارت از یک هر نادرستی یا کنید.درستی

دارد. افراد سالمت بر را تأثیر بیشترین زندگی سبک سالمت، بر مژثر عوامل بین در صفحهالف( 12درست
قلبیب( های بیماری به ابتال خطر گالبی، الگوی با مقایسه در سیب الگوی با افزایش–چاقی بیشتر را عروقی

دهد. صفحهمی 34درست
شبیه انسان فقرات ستون شکل است.Cج( صفحهانگلیسی 164نادرست

دارد. همراه به بیشتری تلفات آن، از ناشی سوختگی با مقایسه در سوزی آتش از ناشی خفگی د(
صفحه 176درست

1

کنید.2 کامل مناسب کلمات با را خالی جای زیر های عبارت از یک هر در
رعایت مستلزم سالمت تأمین است.بهداشت.........الف( 5صفحه.............

داشتن..... غذا، توزیع و تولید تهیه، های مکان در شاغل افراد برای بهداشتب( بهداشتکارت رعایت ............و
است. برخوردار زیادی اهمیت 41صفحهاز

... و صوتی امواج دریافت بدنج( تعادل باشند.حفظ می گوش مهم وطیفه دو 84هصفح......،
... ویروسی بیماری به نسبت ایمنی، نظر از باید بارداری از قبل ها خانم همه شوند.سرخجهد( .......آزمایش

109صفحه
احساس..... نفس، عزت از منظور بودنه( است.ارزشمند 112صفحه.......

.. پاهای و راست کمر با بار کردن بلند فقرات، ستون سالمت دیدگاه از است.خمیدهو( تر ایمن روشی ،......
158صفحه

5/1

باشند؟3 می مطلبی چه به مربوط زیر توضیحات از کدام هر
وزن باشد، مصرفی کالری میزان از بیش غذایی مواد از دریافتی کالری چنانچه قانون، این اساس بر الف(

یابد. می انرژیافزایش تعادل 39صفحهقانون
قات عنوان به بیماری این از شود.ب( می یاد خاموش باالل خون 53صفحهفشار

آن به دلیل همین به شود جدا ها شریان داخلی جدار از کلسترول تا شود می باعث چربی نوع این ج(
گویند. می خوب 56صفحهHDLکلسترول

است. ازدواج برای الزم شرط اولین مردد( و زن جنسی 101صفحهبلوغ
غمگینیه( و تنهایی با همراه و یابد می تداوم طوالنی زمانی مدت برای که است ناخوشایندی احساس

صفحهاست. 121افسردگی
است. بیستم قرن در میر و مرگ عامل بزرگترین صفحهو( 129دخانیات

5/1

کنید.4 انتخاب را مناسب گزینه زیر سؤاالت در
برداشت، حین در دیدن ضربه عذاییالف( مواد عوامل.........................فساد از غذایی مواد نگهداری و انتقال

45صفحهاست.
مکانیکی فیزیکیالف( شیمیاییب( بیولوژیکیج( د(

می ایجاد قرنیه عادی غیر شکل علت به چشم انکساری عیوب از یک کدام 81صفحهشود؟ب(
پیرچشمی بینیالف( نزدیک آستیگماتیسمب( بینیج( دور د(

روانی اختالالت ترین شایع از یک کدام محسوب-ج( نوجوانی دوره شود؟رفتاری 118صفحهنمی

1



استرس اضطرابالف( خشمب( آوریج( تاب د(

است؟ آور اعتیاد سیگار در موجود سمی مواد از یک کدام 130صفحهد(
اسید سیانیدریک آمونیاکالف( ج( آرسنیک نیکوتینب( د(

باشد؟5 می غذایی مواد از گروه کدام به مربوط سؤال عالمت مقابل غذایی هرم 24صفحهدر

5/0

بنویسید.6 را دارد کاربرد بزرگ رودة سرطان تشخیص در که آزمایش 62صفحهیک
و مدفوع در مخفی خون است(آزمایش کافی مورد یک ( 25/0کولونوسکوپی

بنویسید.7 را زیر های بیماری از هریک به ابتال از پیشگیری راه بهترین
پدیکلوزیس فردی-1الف( بهداشت دیگران-2رعایت شخصی وسایل گیری کار به از 70صفحهپرهیز

شده-1ایدزب( مصرف سوزن و سرنگ از استفاده خطر-2عدم پر جنسی رفتارهای از 74صفحهپرهیز
1

است؟8 چگونه ناگوار شرایط با مواجهه در آور تاب فرد نگرش و استدالل نحوه
مشکل) از ساختن فاجعه جای به آن،)25/0او تبعات در شدن گرفتار و توانایی25/0( و خود به (25/0هایش)(

کند.) می بیشتری صفحه25/0توجه )115
1

ببرید.9 نام را آنها شود. می توصیه اضطراب و روانی فشارهای با مقابله برای اصل سه رعایت
ریزی)-2(25/0بازداردی)-1 ها)-3(25/0برون خواسته کردن 75/0(25/0جایگزین

خ10 منفی و مثبت آثار از یک هر بنویسید.برای مثال یک شم
البته شود اجتماعی و گروهی فردی، بین روابط در حق احقاق باعث تواند می که این خشم مثبت آثار از
سردرد، همچون ( جسمی های ناراحتی و مشکالت بروز به منفی خشم اما کنیم. کنترل را آن اینکه به مشروط

،)... و گوارشی های ناراحتی قلبی، های بهسکته آوردن روی افسردگی، اضطراب، روانی، فشار همچون: روانی)
گردد. می منجر )... و تنهایی و انزوا درماندگی، همچون: ( اجتماعی و )... و مخدر مواد مصرف

5/0

دارد؟11 زیانبارتری اثرات مشترک، شلنگ از استفاده با قلیان کشیدن علمی دلیل چه به
از مشترک استفاده اثر )در دهان طریق از منتقله بیماری آلوده)25/0قلیان فرد دستان و سالمت25/0( )

کند.) می تهدید را دیگر صفحه25/0افراد )133
75/0

بنویسید.12 را دهد می سوق دخانی مواد مصرف سوی به را جوانان و نوجوانان که عواملی مهمترین از مورد دو
قرار-1 توجه مورد و شدن جذاب شدن-2گرفتناحساس بزرگ و رسیدن بلوغ به و شدن -3مستقل

همساالن میان در شدن محبوب و شدن معروف-4اجتماعی افراد و ها پیشه هنر از برداری مصرف-5الگو
صمیمی دوستان یا والدین توسط کشیدن-6دخانیات سیگار اینکه مثل سیگار مصرف مورد در غلط های باور

د رفع عصبانیت، رفع شود.موجب می غذا هضم و دهن تقویت اضطراب، و مورد-7لشوره در انگاری ساده
سیگار از خطرتر کم دخانی ماده یک عنوان به قلیان فکری-8مصرف های دغدغه و ذهنی در-9اشتغال

دخانی مواد انواع پایین قیمت یا و بودن خانوادگی-10دسترس های ناهنجاری و تنش بیوجود های خانواده ،
خانوادگیثبا حمایت نبود و عمومی-11ت اذهان در قلیان ویژه به دخانیات مصرف نبودن ناپسند و قبیح
)2ذکر مورد هر است کافی صفحه25/0مورد )134

5/0



بنویسید.13 را الکلی مشروبات مصرف مدت بلند و فوری آثار بارزترین
( اعصاب سیستم در اختالل فوری: آثار مرک25/0بارزترین سیروز25/0زی)( بیماری مدت: طوالنی آثار )

( صفحه25/0کبدی )136
75/0

دهید.14 پاسخ زیر های پرسش به
چیست؟ دخانی مواد سوم دست دود ار منظور الف(

( شود. می پراکنده محیط در که است سیگار بوی بلکه نیست، دود واقع در سوم دست صفحه5/0دود )135
می معتاد کسی چه به گویند؟ب(

( باشد. شده وابسته آن به دارو یا مخدر مواد مداوم و مکرر مصرف اثر بر که است کسی معتاد صفحه5/0فرد )
139

1

دو15 در را هم به مرتبط های عبارت است. شده آورده آور اعتیاد مواد انواع مورد در هایی عبارت پرسش این در
کنید. مشخص 144صفحهستون

الف« ب«»ستون»ستون
دردی بی و منگی خاصیت کراک-1متادونالف(

طبیعی زای توهم متادون-2حشیشب(
مدت کوتاه هیجانی و خوش حالت حشیش-3کراکج(

75/0

بنویسید.16 را نوجوانان در مخدر مواد مصرف به آوردن رو عمده موانع از مورد سه
خدا-1 به علم-2ایمان تحصیل به و-3اشتغال سالمکسب معنویت-4کار و مذهب به انجام-5پایبندی

ورزش سالم-6جدی تفریحات به پرداختن
)3ذکر مورد هر است کافی صفحه25/0مورد )145

75/0

چیست؟17 مخدر مواد مصرف به دعوت برابر در مقاومت مهارت عنوان به صوت ضبط تکنیک از منظور
تان) منفی شد25/0پاسخ ضبط نوار یک مثل را کنید.)( تکرار بار چندین شود25/0ه متقاعد تان مخاطب تا )

( کند. عوض را شما نظر تواند نمی صفحه25/0که )149
75/0

است؟18 حالتی چگونه پوسچر( مناسب) بدنی وضعیت
کمترین) آن در که است حالتی مناسب بدنی تنش)25/0وضعیت و فشار اسکلتی25/0( سیستم به )-

صفحه25/0عضالنی) شود. می وارد )156
75/0

بنویسید.19 را نامناسب بدنی وضعیت ایجاد دالیل از مورد دو
همچون: متفاوتی دالیل به ایستادن-1افراد هنگام غلط رفتن-2عادات خوابیدن-3راه و اعتماد-4نشستن
بودن خجالتی و پایین نفس ناپذیر-5به انعطاف و ضعیف چاقیاضاف-6عضالت و وزن و-7ه نامناسب کفش

گردند. می نامناسب بدنی وضعیت دچار ... و بلند پاشنه
)2ذکر مورد هر است. کافی صفحه25/0مورد )156

5/0

شود؟20 رعایت باید نکاتی چه پشتی، کوله خرید هنگام
بوده) تر سبک که کنید انتخاب طوری را پشتی کوله خرید قسمت25/0هنگام در و از( بندها و پشت های

باشد) شده استفاده بوده)25/0اسفنج پهن آن ای شانه بندهای نیرو، تر مناسب توزیع برای و حتما25/0ً( و )
باشد) بند دو صفحه25/0دارای )163

1

رعایت21 ارگونومی اصول زیر حاالت از یک کدام 25/0است؟نشدهدر



د ج ب الف
صفحه25/0د) )165

22

دهید. پاسخ زیر های پرسش به حوادث از پیشگیری سطوح مورد در
سطح در شود؟1الف( می انجام اقداماتی چه

( حوادث خطر عوامل کاهش روی بر (25/0تمرکز
گیرد؟ می صورت زمانی چه و سطح کدام در نشانی آتش اورژانشو با تماس ب(

حادثه)25/0)2سطح وقوع زمان صفحه25/0( )170

75/0

23

بنویسید. را آتش کردن خاموش راه بهترین زیر های سوزی اتش از یک هر در
اشتعال قابل مایعات سوزی آتش ):الف( است. اکسیژن قطع روش صفحه25/0مهمترین )176

خشک سوزی آتش است.):ب( آتش کردن سرد مبارزه، راه صفحه25/0بهترین )176
برق از ناشی سوزی آتش ):ج( باشد می کربن اکسید دی گاز از صفحه25/0استفاده )177

75/0

24

دهد؟ می نشان را حریق اطفای کپسول از استفاده نحوة مراحل از مرحله کدام زیر شکل

( ضامن صفحه25/0کشیدن )177

25/0

25
بنویسید. را دو آن کنند می تقسیم گروه دو به معموالً را سقوط آفرین خطر عوامل

از-1 )برخی اند. مربوط سقوط محیط به صفحه25/0عوامل )176
افتد.)-2 می اتفاق فردی عوامل علت به سقوط اوقات صفحه25/0گاهی )182

5/0

26

کتف( دو بین ضربات با انسداد نشدن برطرف صورت در باردار) های خانم در هوایی تنفس راه کردن باز مانور
بنویسید. را

دو و بگیرد قرار بیمار مشتپشت را دستتان یک دهید، قرار بیمار دور حلقه صورت به را خود دست
دستان25/0کنید) زیر از و گیرد( می قرار شصت دور انگشتان و شود می خم داخل به شصت انگشت ( )

دهید) قرار سینه قفسه روی سریع25/0مصدوم حرکت یک با و گذاشته قبلی دست روی را دیگر دست ،)
داخ به را سینه بفشارید)قفسه باال و پرتاب25/0ل بیرون به جسم تا کنید تکرار بار پندین را حرکت این .)

صفحه25/0شود.) )181

1

باشید نمراتموفق 20جمع
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١

عبارت1 یکاز 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 یکاز هر جايهايدر 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 یکاز سیگارکدام در بافتدرموجود تخریب و تحریک بهایجاد نقشدارد؟ها 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

شى
موز
آ ت

کیفی
یش
و پا
جش

سن ز
مرک

شى
موز
آ ت

کیفی
یش
و پا
جش

سن ز
مرک

شى
موز
آ ت

کیفی
یش
پا و
جش

سن ز
مرک



تعالی باسمه
بهداشت:درسنهاییامتحانسؤاالت و خانوادگیسالمت نام و امتحان:نام شروعدقیقه90:مدت صبح8:ساعت

متوسطهدوازدهمۀپای دوم امتحانهارشتهۀکلی:رشتهدورة صفحه10/6/1398:تاریخ 3:تعداد
روزانه، سراسرکشوردربزرگسالدانشآموزان آزاد داوطلبان شهریورو سالنوبت آموزشی1398ماه پایشکیفیت و سنجش مرکز

http://aee.medu.ir

داردپاسخ(سؤاالتردیف نمره)نامه

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

دارايعزت8 که وجوانانی رانفسعزتضعفدچارکهاديفرانفسهستند پیامهستند نظر درونیاز یکدیگرباهاي
.یدکنیسهمقا

1

بهبود9 راهکارهاي از مورد بنویسیدعزتدو 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 مهارتتکنیکضبط 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
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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 خاموشکردن 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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تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

65صفحه)25/0(تسدر)ب15صفحه)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)ب24صفحه)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 وبسرکورانهاآنفستمرتب
113صفحه)5/0(.کندیمتهدیدراشانعاطفیونیرواسالمت

1
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فرديهايتوانمندازفهرستیتهیه،خوداستعدادیکحداقلکردنشکوفایامهارتیکحداقلکسببرايتالش9
فوقهايفعالیتدرحضورهمچوناجتماعیهايفعالیتدرمشارکت،تحصیلجملهازاموردرموفقیتکسب،خود

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

1

شده)الف10 درسخواندن 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 طرفپشت 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
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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(خفیفانسداد)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



تعالیب اسمه

درس نهایی امتحان تصحیح بهداشت:راهنماي و هاۀکلی:رشتهسالمت شروعرشته امتحانصبح8:ساعت دقیقه90:مدت
متوسطهدوازدهمپایۀ دوم امتحاندورة 10/6/1398:تاریخ

آزاد داوطلبان و بزرگسال روزانه، آموزان دردانش آموزشی1398سالماهشهریورسراسرکشور پایشکیفیت و سنجش مرکز
http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

65صفحه)25/0(تسدر)ب15صفحه)25/0(ترسد)الف1
170صفحه)25/0(درست)د163صفحه)25/0(تدرسنا)ج

1

101صفحه)25/0(جواازد)ب4صفحه)25/0(يعنوم)الف2
175صفحه)25/0(هیوج)د160صفحه)25/0(یفضع)ج

1

67صفحه)25/0(گوارش)ب24صفحه)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)د130صفحه)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 وبسرکورانهاآنفستمرتب
113صفحه)5/0(.کندیمتهدیدراشانعاطفیونیرواسالمت

1
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فرديهايتوانمندازفهرستیتهیه،خوداستعدادیکحداقلکردنشکوفایامهارتیکحداقلکسببرايتالش9
فوقهايفعالیتدرحضورهمچوناجتماعیهايفعالیتدرمشارکت،تحصیلجملهازاموردرموفقیتکسب،خود

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

1

شده)الف10 درسخواندن 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 طرفپشت 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
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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(خفیفانسداد)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



توسط2از1صفحه: 12121AMفایل: ویرایش تاریM-A-Pazokiآخرین 12:22:11ساعت22/12/2112خدر

ابن کاردانش تحصیلی:سیناهنرستان امتحانی:29-29سال امتحان:خردادنوبت 11:11ساعت
خانوادگی: نام و امتحان:دوازدهمپایه:نام دقیقه01مدت

درس: بهداشت12121امتحان و دبیر:سلامت امتحان:نام 19/3/2913تاریخ

مهر درج

بارمسؤالردیف
کنید.جاهای1 پر را زیر خالی

درالف اقدام( هرگونه .پیشگیری . . . . . . . . .و. . . . . . . . . است..

داشتنب بروز( و محیطی شرایط با تطابق مشکلاتالعملعکسقدرت برابر .مناسب .. . . . نشان. .دهدمیرا

نوعج دو .اسمباپروتئین( . . . . . . . . . .وهای . . . . . . . . دارد.. وجود

1222

طبقه2 غذایی گروه ببرید؟بندیشش نام را 1شده

کنید.یچاق3 تعریف 1را

بیماریمهم4 به ابتلا خطر عوامل قلبیترین دهید.-های توضیح را 1عروقی

چربی2 بنویسید.انواع را غذایی مواد در موجود 1های

دهید.0 توضیح را 1دیابت

مییماریب9 منتقل تناسلی دستگاه طریق از که بنویسید.هایی را 1شود

وی9 آی دهید.(ایدز)اچ توضیح 1را

بنویسید.نشانه2 را شنوایی کم اولیه 1های

دهید.11 توضیح را دندان پوسیدگی عوامل 1چهار



توسط2از2صفحه: 12121AMفایل: ویرایش تاریM-A-Pazokiآخرین 12:22:11ساعت22/12/2112در

بارمسؤالردیف
ببرید.11 نام را بلوغ 1انواع

دهید.عزت12 توضیح را 1نفس

آرامیبرا13 داد.چهیسازخود انجام باید 1کارهایی

ببرید.یبرخ14 نام را دخانی مواد در موجود سمی مواد مضرترین 1از

بنویسید.شایع12 را الکل مصرف بلندمدت آثار 1ترین

دارد.10 انسان بدن روی اثراتی چه مخدر مواد یا داروها به 1وابستگی

ببرید.19 نام انسان بدن روی گزار تأثیر گروه 1292سه

دهید.یآرگونم19 توضیح 1را

بنویسید.12 را خفگی انسداد 1علائم

آتش21 بنویسید.انواع را 1سوزی

21جمع



: خانوادگي نام و تعالينام :بسمه آموز دانش شماره
بهداشت:آزمون و پرورشدیریتمسالمت و :اشتهاردشهرستانآموزش 00/00/98تاریخ

: دبير پيامبراعظم)ص(سلطانينام ای حرفه و فني سلطانيهنرستان شهيد :کاردانش دقيقه60زمان

ف
بارمردی

)غ(1 با را غلط و )ص( با را صحيح نمایيد؟عبارات مشخص
) (.دانستميخون، وبلغمسودا،صفرا،شاملچهارگانه،اخالطبينتعادلدرراسالمتبقراطالف (

کنند.ب( مي بندی طبقه بيماریزا عامل نوع اساس بر را واگير (بيماریهای (
(.داردوجودماهيچه206ازبيش واستخوان600بالغفردهربدندرج( (
.بيستمقرندرميرومرگعاملترینبزرگعنوانبهدخانيات،د( باشد (مي (

2

نمایيد؟2 کامل مناسب کلمات با را خالي جاهای پرانتز داخل کلمات به توجه با
دهدالف(.................. مي تشکيل آب را بدن ))حجم ـ80. %60)) %

نوعب( )این است تر شایع زنان بين در چاقي گالبي)الگوی ـ ((سيب
بدنج( های سلول غيرطبيعي انتشار گاهي و تکثير ، رشد یعني دیابت()سرطان)............................. (ـ
))د( . ازدواج....................................است برای الزم شرط ـاولين مرد و زن رواني جنبلوغ ((بلوغ مرد و زن سي

2

ای3 گزینه چهار سواالت
کند؟ـ1 مي آلوده را غذایي مواد ناخواسته طور به عامل کدام ، غذایي مواد در فساد ایجاد عوامل از

بيولوژیکيمکانيکيالف( شيميایيب( فيزیکيج( د(

قلبيـ2 های بيماری بروز با چربي کدام داردمقدار عکس ارتباط 56عروقي

کلسترولHDLالف( گليسریدLDLج(ب( تری د(

ویـ3 آی اچ ویروس انتقال راه گزینه باشدکدام نمی
خوني های فراورده مبتالالف( مادر شيردهي پرخطرب( جنسي رفتار تنفسج( دستگاه د(

باشد؟ـ4 مي چشم انکساری عيوب کدام به مربوط زیر توضيح
)) شود مي شروع سالي ميان از و پيوندد مي وقوع به چشم عدسي تصلب دليل به عيب این ((

دوربينيالف )آستيگماتيسم پيرچشميب( بينيد(ج( نزدیک

باشد؟ـ5 مي شخص بودن محترم و ارزشمندی مالک مورد کدام
شجاعت نفسالف( عزت جذابيتب( و زیبایي مقامج( و شهرت د(

5/2

ببرید؟3 نام را نوجواني دوره رواني اختالالت ترین شایع
1

در4 روان سالمت حفظ برای خودمراقبتي های توصيه نمایيداز بررسي را زیر مورد ، نوجواني دوره
((.باشيدداشتهسالميزندگي))سبک

5/1

دهيد؟5 توضيح دلخواه به را یکي ، باشد مي جسماني یا رواني جنبه دو دارای مخدر مواد یا داروها به وابستگي

1



چيست؟6 دوم دست دود از منظور دخاني مواد مصرف در
1

نمایيد؟7 متصل چپ سمت عبارات به را راست سمت جمالت
مضرترین غليان(دخانيمواددرموجودسميموادبررسي و )سيگار
ا سبب ماده شودناین مي بيني داخل عروق آرسنيکقباض

دارد نقش لب سرطان بروز در ماده اسيداین سيانيدریک
است تلخ بادام جوهر ماده این دیگر نيکوتيناسم

5/1

نمایيد؟8 مشخص را آور اعتياد مواد از هریک نوع پرانتز داخل کلمات به توجه با
مخدر ـ مصنوعي زای توهم ـ طبيعي زای توهم ـ مصنوعي محرک ـ طبيعي محرک مصنوعي)) مخدر ـ ((طبيعي

شاهدانهالف( گياه
تریاکب(
کراکج(
کدئيند(
ترامادوله(
دیو( اس ال

5/1

چيست؟990% کمردرد بروز علل
5/0

طوالنيبهایستادنبهمجبورفردکهمواقعيدر10 5/0................................................................بایداست،مدت
کنيد11 بيان دلخواه به را مورد سه ارگونومي اصول ؟از

5/1

بنویسيدخانگيحوادثدرخطرسازعواملترینعمدهاز12 را مورد ؟دو

1

کاهش13 برای شيميایي مواد از ناشي مخاطرات نمایيد؟درباره بيان توصيه یک زیر موارد از هریک تنفسي عوارض
:منزلدرشویندهموادباکارالف(

:مصرفکمهایالمپهایخردهسازیپاکج(
1

است؟14 سوزی آتش نوع کدام به مربوط زیر توضيحات از هریک
است آن کردن سرد سوزی آتش این با مبارزه راه بهترین الف(

برای استاکسيژنقطعروشترینمهمآنهابامقابلهب(
اکسي دی گاز از استفاده روش این برای وسيله بهترین استدج( کربن

5/1

باشيد موفق



: خانوادگي نام و تعالينام :بسمه آموز دانش شماره
بهداشت:آزمون و پرورشدیریتمسالمت و :اشتهاردشهرستانآموزش 00/00/98تاریخ

: دبير پيامبراعظم)ص(سلطانينام ای حرفه و فني سلطانيهنرستان شهيد :کاردانش دقيقه60زمان

ف
بارمردی

)غ(1 با را غلط و )ص( با را صحيح نمایيد؟عبارات مشخص
) صحيحد(غلطج(غلطب(صحيحالف

2

نمایيد؟2 کامل مناسب کلمات با را خالي جاهای پرانتز داخل کلمات به توجه با
مردد(سرطانج(گالبيب(60الف( و زن جنسي بلوغ

2

ای3 گزینه چهار سواالت
تنفسـHDL3ـ2شيميایيـ1 نفسـ5پيرچشميـ4دستگاه عزت

5/2

ببرید؟3 نام را نوجواني دوره رواني اختالالت ترین خشمشایع ـ افسردگي ـ اضطراب ـ استرس 1181صفحه()

دوره4 در روان سالمت حفظ برای خودمراقبتي های توصيه نمایيداز بررسي را زیر مورد ، 124صفحهنوجواني

((.باشيدداشتهسالميزندگي))سبک
 .بيابيداستمفيدبرایتانکهرااعصابتمددهایروش.بگذاریدوقتاعصابتمدد واستراحتبرای .بخوریدسالمغذاهای

.ببریدلذتتانزندگيازکنيدسعي .ببریدکاربهراتمرکزتمرین وسازیآرامهایتکنيکیوگا،دعا،

5/1

دهيد؟5 توضيح دلخواه به را یکي ، باشد مي جسماني یا رواني جنبه دو دارای مخدر مواد یا داروها به 140صفحهوابستگي

جسمانی مخدربهنسبتفردبدنآن،درکهاستوضعيتي:وابستگی برای ودهدمينشانمقاومتمواد بهدستيابيفرد
شودمجبورداشته،انتظارموادمصرفازکهدلخواهي ومطلوبآثارهمان مرتبهبيشترمي .کندمصرفموادقبليهایاز

: روانی روانيوابستگيدچارکهفردی .استموادمصرفٔادامهبهاختيارازخارج ودرونيمفرط وشدیدميلوابستگی
هاینشانهباوليشودميمجددمصرفبرایوسوسهدچارکند،قطعکوتاهيمدتبرایراموادمصرفاگرباشد،شده

.شودنميمواجهترکسندرم

1

چيست؟6 دوم دست دود از منظور دخاني مواد مصرف 134صفحهدر

دستدودآنبهکهگيرندميقراردخانياتدودتنفسمعرضدرولينيستنددخانياتٔکنندهمصرفخودشانافرادگاهي
.شودميگفتهدوم

1

نمایيد؟7 متصل چپ سمت عبارات به را راست سمت 130صفحهجمالت
مضرترین غليان(دخانيمواددرموجودسميموادبررسي و )سيگار

شود مي بيني داخل عروق اقباض سبب ماده ((نيکوتين))این
دارد نقش لب سرطان بروز در ماده ((آرسنيک))این

است تلخ بادام جوهر ماده این دیگر اسيد))اسم ((سيانيدریک

5/1

نمایيد؟8 مشخص را آور اعتياد مواد از هریک نوع پرانتز داخل کلمات به توجه 144صفحهبا

شاهدانهالف( ((گياه طبيعي زای توهم ((تریاکب()) طبيعي مخدر ((کراکج()) طبيعي محرک ((
((کدئيند( مصنوعي مخدر ((ترامادوله()) مصنوعي محرک دیو()) اس مصنوعيال زای توهم ((

5/1

چيست؟990% کمردرد بروز 157صفحهعلل

استروزمرههایکارازبرخينامناسبانجامعلتبهکمریفقراتستونناحيهبهحدازبيشفشار
5/0

طوالنيبهایستادنبهمجبورفردکهمواقعيدر10 159صفحه...............................................................بایداست،مدت
.باشدداشتهفاصلهدیوارازمترسانتي50تا40حدودهاپاکهدرحاليبدهدتکيهدیواربهباید

5/0

کنيداز11 بيان دلخواه به را مورد سه ارگونومي 169تا164صفحه؟اصول

کنيد1 کار ) طبيعي ( خنثي بدني وضعيت با برای2ـ کهکاربهراهایيروشکار،انجامـ کمترنيرویصرفباعثبگيرید
وسایل3.شود قراردسترسئمحدودهدرراـ کنيد4.دهيدآسان کار مناسب ارتفاع در حرکات5ـ مچها،انگشتاضافيـ

5/1



سقف6.دهيدکاهشکارانجامضمندررابازوها ودست روی دریل با کار مانند عضو یک با )استاتيک( ایستا کارهای انجام ـ
برسانيد حداقل به را

بنویسيدخانگيحوادثدرخطرسازعواملترینعمدهاز12 را مورد 172و171صفحه؟دو
اعتياد2منزلافرادخواهيهيجان وماجراجویيـ1 منزلدرایمنياصولرعایتعدمـ3موادمخدر وسيگاربهافرادـ

1

تنفسي13 عوارض کاهش برای شيميایي مواد از ناشي مخاطرات نمایيد؟برای،درباره بيان توصيه یک زیر موارد از هریک
173صفحه:منزلدرشویندهموادباکارالف(

اینکردنترکيباز.استخطرناکبسيارهاریه وپوستچشم،برایوایتکس ونمکجوهرترکيبازشدهمتصاعدبخار
.بپرهيزیدجداًمواد

175صفحه:مصرفکمهایالمپهایخردهسازیپاک(ب
جيوهسميگازدارایکههایيالمپهایخردهکردنپاکازقبلشکست،جيوهگازحاویمهتابيیامصرفکمالمپاگر

.کنيدجمعراهاخرده وبازگردیدسپس وکنيدترکرااتاقدقيقهچندبرایهستند،

1

است؟14 سوزی آتش نوع کدام به مربوط زیر توضيحات از 177و176صفحههریک
است آن کردن سرد سوزی آتش این با مبارزه راه بهترین (الف( خشک سوزی آتش (

برای قابلاستاکسيژنقطعروشترینمهمآنهابامقابلهب( مایعات سوزی آتش () اشتعال
اکسي دی گاز از استفاده روش این برای وسيله بهترین استدج( (کربن برق از ناشي سوزی آتش (

5/1

باشيد موفق



1

وبهداشتدرس: امتحان:سالمت کاردانشتاريخ غیردولتی وايمانبزرگسالهنرستان علم
خانوادگی: ونام امتحان:نام ظهر6ساعت از آموزشگاهمهربعد

: دقیقه60زمان:رشته

کنید.الف( مشخص را زیر های گزاره یانادرستی درستی

ها،احساسات-1 ها،ضعف توانایی خوداست.ونیازهاخودشناسی،شناخت  ⃝غلط⃝صحیح  وآرزوهای

شوند. -2 می منتقل تنفس دستگاه طریق وایدزاز هپاتیت  ⃝غلط⃝صحیح             بیماری

شود. -3 می محدود کار محیط به فقط ارگونومی علم  ⃝غلط⃝صحیح             کاربردی

است -4 کرده اورادچارتهدیدوناکامی که است شرایطی به فردنسبت طبیعی واکنش ⃝غلط⃝صحیحخشم
2

کنید.ب( پر مناسب عبارت با را خالی جای

است.وابس-1 و..................................... جنبه دو دارای مخدر مواد به تگی

باشد. -2 از..............................می استفاده برق از ناشی سوزی آتش کردن خاموش برای وسیله بهترین

3- 

.. کند می دچاراختالل را انسان تندرستی احساس که آوری ناخوشایندورنج حالت هرگونه به
شود. می گفته ..............

پیشرفت-4 نامند.HIVمرحله را............................می

2

کنید.ج( تعریف را زیر اصطالحات

غذایی: -1 هرم

 :خطر-2

اعتیاد:-3

بدنی: -4 وضعیت

4

دهید. کوتاه پاسخ زیر سواالت به د(

بنویسید) -1 را است شده توصیه برآنها اسالمی فرهنگ در که وآشامیدن خوردن مورد(2آداب

؟)-2 دهد می سوق مواددخانی مصرف سوی به را وجوانان نوجوانان عواملی مورد(2چه

شوند -3 می نامناسب بدنی وضعیت دچار دالیلی چه به مورد(3)؟افراد

بنویسید؟ -4 را موثرهستند زوجین باروری بر که مورد(4)عواملی

اند؟ -5 شده سرطان بیماری افزایش سبب دالیلی چه

را -6 سالمت ببرید؟ابعاد نام

5/0

5/0

75/0

1

1

1



2

وبهداشتدرس: امتحان:سالمت کاردانشتاريخ غیردولتی وايمانبزرگسالهنرستان علم
خانوادگی: ونام امتحان:نام ظهر6ساعت از آموزشگاهمهربعد

: دقیقه60زمان:رشته

) دهید.هـ کامل پاسخ زیر سواالت

و-1 ببرید نام را دیابت مختلف راانواع مورد دهید؟یک توضیح

یابند؟ -2 می وتکثیر انتقال هایی راه چه از دار واگیر های بیماری

آتش-3 وانواع ببرید نام را دهید.سوزی شرح را مورد یک

سازسه -4 زمینه که عواملی از درمورد بنویسید؟افسردگی را هستند نوجوانی ی دوره

مخدر -5 مواد تاثیرانواع نوع براساس عملکردبررا وروی عصبی ودستگاه برده نام کننده مصرف موردبدن شرحیک را

دهید.

5/1

25/1

5/1

5/1

5/1



1

وبهداشت سالمت کاردانشغیردولتی هنرستان تشریحی پاسخنامه

الف(
(122)صفحهصحیح-4(162)صفحهغلط-3(70)صفحهغلط-2(112)صفحهصحیح-1

ب(
)صفحه -1 وروانی (140جسمانی
اکسید)صفحه -2 دی کربن (177گاز
(49بیماری)صفحه -3
(73ایدز)-4

ج(
در ودهدمینشانرامختلفغذاییهایگروهبهمانیازکهاستایسادهبندیتقسیمغذاییهرم-1

و (23)صفحهکندمیکمکمابهروزانهسالمغذایییبرنامهتنظیمانتخاب
تجهیزاتبهخسارتآمدنواردیاافراد،بهرسیدنآسیبامکانآندرکهاستشرایطیمعنیبهخطر-2
(171)صفحهداردوجودآنمانند وهاساختمان و
 وجسمیسالمتبرنامطلوبیتبعاتکهاستادیمومکررمصرفمواد،بهوابستگییااعتیادازمنظور-3

(140)صفحهکندمیمختلرااوروزمرهزندگی وروابط وداردکنندهمصرففردروانی
قرارٔنحوهعبارتی،به وگیرد؛میخودبهکارانجامطولدرفردبدنکهحالتی وفرمازاستعبارت-4

فضادرهااماند وتنهسر،شاملبدن،مختلفهایقسمتگرفتن
د(
،شست وپاکغذایخوردن-1 ،شروعازپس وغذاصرفازپیشهادستوشویحالل نامباغذاخوردنآن

بهپایاندرسپاسگزاری وخدا پرهیزغذایخوردنازپرهیز وخوردنغذاآرامیغذا، ، هنگامبهخوردنازداغ
،پرهیز ،خوبکوچک،لقمهپرخوریازسیری ،پرهیزویدنجبرداشتن  وعصبانیتهنگامبهغذاخوردنازغذا

،صرف ،پرهیزباغذاناراحتی است()صفحه2غذا)ذکرصرفهنگامگفتنسخنازدیگران کافی (28مورد
مستقلقرارتوجهمورد وشدنجذاباحساس-2 ،اجتماعیبزرگ ورسیدنبلوغبه وشدنگرفتن، شدنشدن
،مصرفافراد وهاهنرپیشهاز،الگوبرداریهمساالنمیاندرشدنمحبوب و یاوالدینتوسطدخانیاتمعروف

،باورهایدوستان رفععصبانیت،رفعموجبکشیدنسیگاراینکهمثلسیگارمصرفمورددرغلطصمیمی
عنوانبهقلیانمصرفمورددرانگاریساده.شودمیغذاهضم وذهنتقویتاضطراب، ودلشورهخستگی،رفع

،درهایدغدغه وذهنیسیگار،اشتغالازخطرترکمدخانیادهمیک انواعپایینقیمتیا وبودندسترسفکری
،وجودمواد ،قبیحهایحمایتنبود وثباتبیهایخانوادهخانوادگی،هایناهنجاری وتنشدخانی خانوادگی

است()صفحهمور2عمومی)ذکراذهاندرقلیانویژهبهدخانیاتمصرفنبودنناپسند و کافی (134د
عضالتبودن،خجالتی وپایین،نفساعتمادبهخوابیدن، ونشستنرفتن،راهایستادن،هنگامغلطعادات-3

(156)صفحهبلندپاشنه ونامناسبکفشچاقی، ووزنناپذیر،اضافهانعطاف وضعیف
دا-4 ورزش، ، تغذیه ، مناسب وزن ، سیگاروسایرمواددخانی کشیدن ، آلودگیسن ، استرس محرک، روهای

، روانگردان وداروهای الکی مشروبات ، جنسی راه از منتقله های بیماری کلر، حاوی های سفیدکننده ، محیط
مزمن)صفحه بیماری به (108ابتال

سنافزایشباسرطانبروزچراکهزندگی،بهامیدسنرفتنباالبهتوجهباسالمندانتعدادافزایشالف(-5



2

وبهداشت سالمت کاردانشغیردولتی هنرستان تشریحی پاسخنامه

تغییر .یابدمیافزایش کم وپرکالری وچربغذاهایدخانیات،مصرفافزایشمانندزندگیشیوهدرب(
عوامل.تحرکی کشاورزی،هایفعالیتدرشیمیاییکودهایازاستفادهآلوده،هوایهمچونمحیطیج(
)صفحه2غذایی)ذکرمواددرموجودشیمیاییهایافزودنی (60مورد(

جسمانی-6 )صفحهسالمت معنوی سالمت ، اجتماعی سالمت ، روانی سالمت ،9)
د(
نوع-1 نوع1دیابت دیابت ،2

نوع رخمیسنیهردربیماریاین:1دیابت از وشودمیدیدهپایینسنیندرعمدتاًولیدهدتواند
.گویندمینیزجواناندیابتآنشودبهمیدیدهنوجوانان وکودکاندربیشترکهآنجا

نوع این2دیابت استنوعترینشایعدیابت،: دلیلهمینبهشود،میآغازسالیبزرگسنیندر ودیابت
است()صفحهگویندمیساالنبزرگدیابتآنبهپزشکانازبرخی کافی مورد یک (64.)توضیح

گوا-2 خوندستگاه طریق از ، تناسلی دستگاه طریق ،از ومخاط پوست ، تنفس دستگاه ، وترشحاترش
(70بدن)صفحه

ازناشیسوزیآتشبرق؛ازناشیسوزیآتشاشتعال؛قابلمایعاتازناشیسوزیآتشخشک؛سوزیآتش-3
شود()صفحهاشتعالقابلگازهای داده توضیح مورد (176)یک

بیماریبهدهخانوااعضایازیکیابتالیوالدین،طالقمانندخانوادهکانوندرانگیزغمحوادثوقوعالف(-4
. …وعزیزانازیکیمرگالعالج،صعب

صرع،مغزی،ٔسکتههمچون(خاصپزشکیمشکلکهنوجوانانیجسمی،مثالًاختالالت وهابیماریب(
 .بیشتراستافسردگیبهآنهاابتالیاحتمالدارند، )هاسرطانازبرخی وخونیکمسر،بهشدهواردآسیب

افسردگیمعرضدررانوجواناناستممکنBهایویتامینکمبودمانندیاتغذیهمشکالتازبرخیج(
 .دهدقرار

بیماریاینکهنوجوانانیبهنسبتدارد،وجودشانخانوادهدرافسردگیبهابتالٔسابقهکهوجوانانید(
است()ص3)ذکر.هستندافسردگیبهابتالمعرضدربیشترندارد،سابقهشانخانوادهدر (121فحهموردکافی
مخدرها-5 ، زاها توهم ، ها محرک

فکری های فعالیت ودرنتیجه گذارند می تاثیر بدن های وسایردستگاه عصبی های سیستم برروی : ها محرک
آورد. می هیجان به را واو کرده بیشتر را کننده مصرف وبدنی

است وممکن شود می وبصری حسی اوهام دچار فرد مواد این :بامصرف زاها راببیندویابشنودکهتوهم چیزهایی
ندارند. وجودخارجی

فعالیت آنها دارندومصرف را وتخدیرکنندگی دردی بی حسی بی منگی خاصیت که است موادی شامل : مخدرها
کافی مورد یک کنند)توضیح می اوراسست وبدنی فکری وفعالیت کرده کند را کننده مصرف عصبی دستگاه های

(145است()صفحه



ناحيه:نام پرورش و آموزش ماه2اداره خرداد : آزمون 98تاريخ

خانوادگی: فاطمهنام حضرت :دبيرستان آزمون دقيقه80مدت

درسی بهداشت:ماده و دوازدهمسالمت نظريپايه هاي رشته خردادكليه امتحانات در آموزان دانش آمادگی جهت (98)

ف
ارمبردي

1

اي گزينه چهار سواالت
دهد؟الف( می نشان را سالمت بعد كدام بدن مختلف بخشهاي درست عملكرد

روانی1 سالمت )2اجتماعی سالمت )3)جسمانی معنوي4سالمت سالمت )

توسب( انسولين شود؟هورمون می ترشح بدن در غده كدام ط

هيپوفيز1 )2تيروئيد )3كليه فوق )4)پانكراس

چيست؟ج( ازدواج براي الزم شرط اولين

مرد1 و زن روانی بلوغ )2مرد و زن اجتماعی بلوغ )

مرد3 و زن رفتاري بلوغ )4)مرد و زن جنسی بلوغ

دهد؟د( قرار افسردگی معرض در را نوجوانان است ممكن زير هاي ويتامين از كداميك كمبود

ويتامينB2ويتامين(1 )C3ويتامين )A4ويتامين )K

جه( زير اعتيادآور موارد از يك نيست؟كدام طبيعی زاهاي توهم زء

حشيش1 )2)كراك3شاهدانه گياه )4گراس )

25/1

2

نماييد. مشخص را غلط و صحيح جمالت
دارند.الف( تري سالم رفتارهاي و ها انتخاب همواره ، باالتر آموزش و درآمد از برخوردار غلطصحيحافراد

نب( آفرين مشكل اضطرابی نوع هر و بوده طبيعی واكنشی زندگی هاي وضعيت از برخی در .اضطراب يست

غلطصحيح

شج( نمی تقويت محيط با تعامل در و است درونی قابليت يك آوري صحيحتاب غلطود.

يكسد( تاثيرات فرد هر بدن در منفالكل تاثيرات اين همه البته و گذارد می مشخصی و صحيحان هستند. غلطی

است.ه( تر ايمن روشی خميده پاهاي و راست كمر با بار كردن غلطصحيحبلند

شود.و( نمی انجام بازدم و دم ، هوايی راه خفيف انسداد غلطصحيحدر

5/1

3

نماييد. كامل مناسب كلمات با را خالي جاهاي
صورت...........الف( به بدن در مصرف از بعد غذايی شوند........مواد می استفاده انرژي توليد براي سپس و آيند .....................درمی

اصطالح.................ب( با بينايی حس توانايی سطح و و چشم سالمت شود..................ميزان می بيان .

ازج( ها از................3خانم سرشار غذاهاي روزانه بايد حاملگی از قبل مص...........ماه كنند.............. رف

دليلد( به قليان اي ميوه هستند.............................داشتنتنباكوهاي زا سرطان ..............

،..................ه( آنها...........و..................................وزن از استفاده در ارگونومی نكات اگر كه هستند مواردي از پشتی .......................كوله

شود. می عضالنی ـ اسكلتی اختالالت موجب نشود رعايت

...............................................و( آتش كننده سرد بهترين و است خشكآتش هاي سوزي آتش با مبارزه راه .................است...بهترين

2



4

نماييد. مشخص را صحيح كلمه ، پرانتز داخل كلمات به توجه با زير جمالت در
بيشترالف( ( غذايی هاي گروه حجم كنيم می حركت پايين سمت به غذايی هرم باالي از (ـهرچه شود.كمتر می

كدامب( به عضالنی هاي بافت حفظ و ترميم ، رشد براي )بدن دارد؟ نياز غذايی مواد از هادسته (پروتئين ها كربوهيدارت ـ

اسيديج( ( ميكروبی پالك محيط ، قندي مواد حاوي غذاي خوردن بار هر شود.باـبا می ) زي

)روانید( هاي نارحتی و مشكالت دسته در كه باشد می انزوا خشم منفی آثار از گيرد.اجتماعیـيكی می قرار )

شود....................استه( می پراكنده محيط در كه سيگار ـ.بوي دوم دست دود سوم) دست (دود

ابتدايو( ( در و كرد استفاده دار پشتی هاي صندلی از امكان حد تا بايد صندلی روي نشستن نشست.(انتهايـهنگام صندلی

آسانسورز( ( از بايد آپارتمان در سوزي آتش از فرار اضطراريـبراي فرار كرد.پله استفاده )

75/1

5
بنويسيد؟ را وزن سريع كاهش جانبی عوارض از مورد دو

5/0

6
كنيد؟ بيان را غذايی مواد فساد و آلودگی از جلوگيري در بهداشتی اصل دو

5/0

7
بنويسيد؟ را سرطان از پيشگيري هاي گام از مورد دو

5/0

8
( بنويسيد؟ را افسردگی دهنده هشدار مورد(2عالئم

5/0

9
چيست؟ خودشناسی از منظور

5/0

10
ميان در هايی آسيب )چه است؟ بيشتر كودكان ديگر با مقايسه در دارند سيگاري والدين كه (مورد2كودكانی

5/0

11
( بنويسيد؟ را گفتن نه مهارت در توانايی عدم در افراد داليل ترين مورد(2رايج

5/0

12
كنيد؟ بيان كند می نامناسب بدنی وضعيت دچار را افراد كه داليلی از مورد دو

5/0

13
چه خفگی از پيشگيري )نكاتیبراي شود؟ رعايت مورد(2بايد

5/0

14
( ببريد؟ نام را خانگی حوادث در خطرساز عوامل ترين مورد(2عمده

5/0

15
شكسته هاي خرده كردن جمع كرد؟براي بايد چه مصرف كم المپ

5/0

16
ببريد؟ نام را قليان و سيگار جمله از دخانی مواد در موجود سمی مواد مضرترين از مورد سه

75/0

17
بنويسيد؟ را نوجوانان در مخدر مواد مصرف به آوردن روي عمده موانع از مورد سه

75/0

18
است؟ شكل چه به بدنی وضعيت ترين مناسب ايستاده حالت در ميز از استفاده با نوشتن مثل كارهايی انجام براي

75/0



19

بزنيد مثال مورد يك زير بيماريهاي از هركدام ؟براي

) ..................................( شوند می منتقل گوارش دستگاه طريق از كه هايی بيماري الف(

) ..................................( شوند می منتقل تنفس دستگاه طريق از كه هايی بيماري ب(

......................( شوند می منتقل مخاط و پوست طريق از كه هايی بيماري (ج( ............

) ..................................( شوند می منتقل بدن ترشحات و خون طريق از كه هايی بيماري د(

1

20

دهيد؟ توضيح نفس عزت و آگاهی خود بين ارتباط درباره

1

21
سوق دخانی مواد مصرف سمت به را جوانان و نوجوانان كه عواملی مهمترين از مورد كنيد؟میچهار بيان دهد

1

22

؟الف( چيست اعتياد از منظور

است؟ب( كسی چه معتاد 1فرد

23

چرا؟ است؟ مناسب كار ميز ارتفاع مقابل هاي شكل از كداميك در

75/0

24
سطح ، حوادث از پيشگيري سطوح دهيد2از توضيح ؟را

1

باشيد موفق



خردادماه بهداشت و سالمت بارم98پاسخنامه

جسماني(3الف(1 مرد(4ج(پانكراس(4ب(سالمت و زن جنسي كراك(2ه(Bويتامين(1د(بلوغ

(غلط)و()صحيح(ه((غلط)د((غلط)ج((صحيح)ب((غلط)الف(2

3
گلوكز(الف( يا بينايي)ب()قند فوليك)ج((حدت شيميايي)د((اسيد هاي (افزودني

(ه( حمل زمان مدت ـ حمل نحوه (و() آب ـ كردن )سرد

4
هاب(بيشترالف( اجتماعيد(اسيديج(پروتئين

سومه( دست اضطراريز(انتهايو(دود فرار پله
و.........(5 يبوست ـ صفرا كيسه سنگ بروز ـ فشار افت ـ اعصاب ضعف ـ پوست شدن شل و چروك و چين ـ موها )ريزش

محيط(6 بهداشت رعايت ـ مصرف تا تهيه از غذايي مواد بهداشت رعايت ـ غذا توليد فرآيند در موثر افراد فردي بهداشت )رعايت

7
دهنده هشدار هاي پرهيز)نشانه غيره و قليان ، سيگار مصرف از ـ كنيد مراجعه پزشك به موقع به و بگيريد جدي را سرطان

ـ كنيد محافظت آفتاب برابر در خود پوست از مناسب پوشش و آفتاب ضد كرم با ـ نگيريد قرار آنها دود معرض در و كنيد
و............(5روزانه بخوريد سبزي و ميوه وعده

انرژي8 فقدان و مفرط خستگي ـ اشتها تغيير يا وزن تغيير ـ خواب اختالل ـ مداوم غمگيني

9
، آرزها ، نيازها ، ها مسئوليت ، ها ارزش ، احساسات ، ها ضعف ، ها تواناي شامل خويشتن از فرد شناخت همان يا خودشناسي

است. و............................................................................................................................................................................................................ اهداف
10) صدا گرفتگي ـ سرفه ـ گلودرد ـ مياني گوش عفونت ـ سرماخوردگي (

ديگران11 شدن ناراحت از ترس و خجالت

12
انعطاف و ضعيف عضالت ـ بودن خجالتي و پايين نفس به اعتماد ـ خوابيدن و نشستن ، رفتن راه ، ايستادن هنگام غلط عادت

چاقي و وزن اضافه ـ ناپذير

13
آن بلغ تا كرده تقسيم كوچك هاي تكه به را غذا ـ كنيد اجتناب خنديدن و كردن صحبت از پر دهان با يا خوردن غذا هنگام

نپيچيد ديگري يا خود گردن دور ريسماني يا طناب هرگز ـ نماييم مراقبت خواب هنگام نوزادان و كودكان از ـ شود آسان
كود14 مثل منزل در ناتوان افراد ايمنيوجود اصول رعايت عدم ـ ماجراجويي ـ هيجان و استرس ـ سالمندان و كان

دارد15 وجود پوست راه از جيوه جذب خطر زيرا كرد. جمع را آنها كاغذ يا مصرف بار يك دستكش با بايد

هيدروژن16 كربورهاي ـ اسيد سيانيدريك ـ آمونياك ـ آرسنيك ـ قطران ـ نيكوتين

به17 ورزشايمان جدي انجام ـ سالم تفريحات ـ معنويت و مذهب به پايبندي ـ سالم كار و كسب ـ علم تحصيل به اشتغال ـ خدا

شود.18 انجام كار اين هستند باز شانه عرض اندازه به پاها كه حالي در ميز لبه به دست دادن تكيه با و پشت كردن خم بدون بايد

خوني19 اسهال آنفلوآنزاالف( پديكلوزيسب( هپاتيتج( د(

20
اوارزش واستمحترم وارزشمندبودن،انساندليلبهدريابدتاكندميكمكانسانبهآگاهيخود هيچبهوابستهذاتي
استعزتهماندرونيخودارزشمندياحساساين .نيستشدهيادهايويژگيازيك قوي،سپريمانندتواندميكهنفس

.كنددفاعفردازاجتماعي وروانيهايآسيبمقابلدر

21
در شدن محبوب و اجتماعي ـ شدن بزرگ و رسيدن بلوغ به و شدن مستقل ـ قرارگرفتن توجه مورد و شدن جذاب احساس

و معروف افراد و ها هنرپيشه از برداري الگو ـ همساالن .........ميان

22
م مواد استعمال مثل نكوهيده عادتي وقف را خود و گرفتن خو و كردن شودعادت مي تلقي اعتياد ، كردن خدر

باشد. شده وابسته آن به دارو يا مخدر مواد مكرر و مداوم مصرف اثر بر كه است كسي معتاد فرد

23

در ها شانه شكل اين در زيرا ـ راست سمت داردشكل قرار استراحت حال

24
)آمادگي حادثه وقوع شدتمنظوربهحادثهوقوعزماندرمناسبتدابيراتخاذبرايزمان نهادهايباتماس وآنكاهش

نشاني(آتش واورژانسهمچونامدادرسان



نام:صندليشماره
خانوادگي: نام

:پدرنام
:رشته
:دبيرنام

ناحيها پرورش و آموزش 4داره
تحصيلي ارزشيابي و سنجش کارشناس

دانش و کار هنرستان
)ع( الرضا موسي بن علي

: درس بهداشتوسالمتنام

: امتحان دقيقه60مدت
30/9:شروعساعت
18/3/1398:امتحانتاريخ

: تحصيلي 97-98سال

عدد با حروفنمره عددبا با حروفنمره با
امضاء مصحح: خانوادگي نام و امضاءنام کننده: نظر تجديد خانوادگي نام و نام

سوال: :يتشريحنوع حساب ماشين به نويس:نداردنياز چک به سفيد،تعداد:نيانداردنياز برگه به 0ز

دلهاست«رديف بخش آرام خدا ياد بارم»
نمایید.1 تکمیل شده داده کلمات از استفاده با را زیر های عبارت

دوستان جنسی-خشم-اصرار شنوایی-بلوغ فرزند-کم آب-داشتن
است. افراد................ در گوش مشکالت ترین شایع از یک الف(

اولین باشد.ب( می ازدواج................... برای الزم شرط
است. مشترک................... زندگی و ازدواج مهم اهداف از یکی ج(

شود. می ابراز هیجانی و بدنی صورت به که است احساسی د(.......................
مخدر................. مواد مصرف شروع در مؤثر عوامل ترین مهم از یکی است.ه(

کننده سرد بهترین است.آز( تش.....................

3

ببرید.2 نام را چشم انکساری های عیب
ب( الف(
د( ج(

1

ببرید.3 نام را شود می آکنه تشدید باعث که عواملی از مورد چهار
(ب(الف

(د(ج

1

ها4 دندان پوسیدگی ایجاد باعث که مورد(عواملی )سه ببرید. نام را شود می
الف(

ب(
ج(

5/1

ببرید.5 نام را زوجین باروری بر مؤثر عوامل از مورد چهار
(ب(الف

(د(ج

1

چیست؟6 نفس عزت از 1منظور

ببرید.7 نام را افسردگی ساز زمینه عوامل از مورد سه
الف(

ب(
ج(

5/1



مورد(8 )چهار ببرید. نام را قلیان و سیگار در موجود سمی مواد مضرترین
(ب(الف

(د(ج

1

بنویسید.9 را آن از ناشی پیام و چیست؟ الکلی مشروبات مصرف مدت بلند آثار ترین شایع از 1یکی

است.کدام10 غلط یک کدام و صحیح عبارت
L.S.D به توان می طبیعی زای توهم از صالف( نمود. غاشاره

باشد. می طبیعی محرک تریاک غصب(

کوکائین غص.باشدیمیعیطبمحرکج(

اسکلتی اختالالت ترین شایع از یکی درد کمر است.-د( غصعضالنی

2

چیست؟11 جهان سطح در کار از ناشی های بیماری ترین شایع از 1یکی

از12 مورد بنویسید.چهار را کردن کار ارگونومی اصول
الف(

ب(
ج(
د(

2

ببرید.13 نام را شیمیایی مواد با مسمومیت از ناشی عالیم از مورد چهار
(ب(الف

(د(ج

1

چیست؟14 خشک سوزی آتش با مبارزه راه 1بهترین

ببرید.15 نام را اشتعال قابل مایعات
(ب(الف

(د(ج

1

باشید 20موفق



نام:صندليشماره
خانوادگي: نام

:پدرنام
:رشته
:دبيرنام

ناحيها پرورش و آموزش 4داره
تحصيلي ارزشيابي و سنجش کارشناس

دانش و کار هنرستان
)ع( الرضا موسي بن علي

: درس نامهنام بهداشتوسالمتپاسخ

: امتحان دقيقه06مدت
:شروعساعت
:امتحانتاريخ

: تحصيلي 97-98سال

عدد با حروفنمره عددبا با حروفنمره با
امضاء مصحح: خانوادگي نام و کننده:نام نظر تجديد خانوادگي نام و امضاءنام

سوال: :يتشريحنوع حساب ماشين به نويس:نداردنياز چک به سفيد،تعداد:نداردنياز برگه به 6نياز
دلهاست»رديف بخش آرام خدا بارم«ياد
جنسیب(ییشنواکمالف(1 3آبز(دوستاناصراره(خشمد(فرزندداشتنج(بلوغ

بینیالف(2 چشمید(آستیگماتیسمج(دوربینیب(نزدیک 1پیر

داروها(باسترس(الف3 خورشید(دقاعدگی(جبرخی 1نور

قندیب(میکروبالف(4 دندانج(مواد و شخص 5/1مقاومت

دخانیات(بسن(الف5 مصرف و سیگار 1استرس(دتغذیه(جکشیدن

است.6 بودن ارزشمند 1احساس

والدینالف(7 اقوامب(طالق ایج(فوت تغذیه 5/1مشکالت

1آمونیاک(دآرسنیک(جقطران(بنیکوتین(الف8

شود.9 می انسان کبد افتادن کار از باعث کبدی؛ سیروز 1بیماری

2غد(صج(غب(غالف(11

اسکلتی11 1عضالنی-اختالالت

کنید.الف(12 کار طبیعی بدنی وضعیت با
شود.ب( کمتر نیروی صرف باعث که بگیرید کار به را هایی روش کاره انجام برای
دسترسیج( ی محدوده در را دهید.آوسایل قرار سان
کنید.د( کار مناسب ارتفاع در

2

کشیدهبه(الف13 نفس پوست(بسختی رنگ درد(جتغییر گیجه(دسر 1سر

آتش14 کردن 1سرد

ها(دگازوئیل(جنفت(ببنزین(الف15 1روغن

باشید 21موفق



تعالي باسمه
: خانوادگي نام و :نام شروع :سبح8ساعت امتحان دقيقه75مدت

: درس امتحان بهداشتسؤاالت و رشتهرشته:سالمت کليه
ها

صفحات: کل ص3تعداد 1فحه:شماره

: متوسطهدوازدهمپايه دوم دوره
فني

امتحان: ماهنوبت :خرداد امتحان 18/3/9813تاريخ

: طراح:کوشاهنرستان
تحصيلي ناح97-98سال پرورش و استان2هيآموزش

کرمانشاه

نمرهسؤاالترديف
 
کن1 زکیکدامدیمشخص جمالت کدامدرستریاز است؟نادرستکیو

هپاتیتالف( آنهاست.،Bنوع ترین جدی
هستند.ب( زا دهان،پوسیدگی در موجود های میکروب همه
شود.(پ می دخانیات،تبخیر استعمال هنگام که است سیگار گاز هیدروژن،نوعی کربور

درت( بدن قسمت پذیرترین است.کمر،آسیب صدمات برابر

25/0

25/0

25/0

25/0

ا2 آموخته آنچه به توجه کنیخالیجاهادیبا پر .دیرا
است.الف( سالمت........................... های ویژگی زندگی،از در داشتن هدف و اخالقیات به پایبندی

خویش،.....................(ب سالمت حفظ در اول است.گام ..........
گویند.(پ می نیز یک،دیابت.......................... نوع دیابت به
دارند.(ت تری ضعیف نیستند،سیستم........................ برخوردار کافی خواب از که افرادی
هستند.(ث عالئم............................ روانی،از عالئم و تفکر بدنی،عالئم عالئم
دیج( است.از تر ایمن ،روشی پاهای.............................................. کمرو با بار فقرات،بلندکردن ستون سالمت دگاه
خود،چ( از معموالً که هستند سوزی...................... آتش نوع و...،از ای چوبی،پنبه های فراورده از ناشی سوزی آتش

برج گذارند............................ می ای

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

5/0
5/0

نماحیصحینهیگز3 انتخاب چپ سمت جدول از .دییرا

سرطان دهنده هشدار عالئم ریزی-1الف(از برون

ویب( آی اِچ ویروس حیات ادامه برای مکان سوم-2تنها دست دود

اضطرابپ( و روانی فشارهای با مقابله های راه بهبود-3از بدون های زخم

سیگارت( پوست-4بوی رنگ تغییر

مخدر مواد به وابستگی های نشانه اول-5ث(از دست دود

شیمیایی مواد با مسمومیت از ناشی عالئم ترک-6ج(از سندرم های نشانه پدیدارشدن

سفید-7 های گلبول

5/1



تعالي باسمه
: خانوادگي نام و :نام شروع :سبح8ساعت امتحان دقيقه75مدت

: درس امتحان بهداشتسؤاالت و رشتهرشته:سالمت کليه
ها

صفحات: کل ص3تعداد 2فحه:شماره

: متوسطهدوازدهمپايه دوم دوره
فني

امتحان: ماهنوبت :خرداد امتحان 18/3/9813تاريخ

: طراح:کوشاهنرستان
تحصيلي ناح97-98سال پرورش و استان2هيآموزش

کرمانشاه

نمرهسؤاالترديف

رانهیگز4 کنیددرست نمره(5/0مورد)هر.انتخاب
محسوبالف( موادغذایی در فساد عوامل زیر،از موارد از شودکدامیک ؟نمی

شیمیایی(1 بیولوژیکی(2عوامل پتانسیلی(3عوامل مکانیکی(4عوامل عوامل
قلبی(ب های بیماری بروز سطح...................خون،خطر افزایش یابد.عر-با می وقی،افزایش
1)HDL2)LDL3)گلیسیرید کلسترول(4تری
نوجوانی(پ دوره در روان سالمت حفظ برای خودمراقبتی های توصیه زیر،جزء موارد از باشدکدامیک ؟نمی
ها(1 خواسته کردن سالم2بررسی زندگی سبک (داشتن
زندگی(3 از جزئی عنوان به تغییرات نشدن(4پذیرفتن کودک
که(ت اند کرده اعالم به90محققان سنین............................شروع دارند،از اعتیاد دخانی مواد به که افرادی درصد

ک مواد این اند.استعمال  رده

سال20زیر(4سال18زیر(3سال17زیر(2سال15(1
پشتی کوله از استفاده ارگونومی نکات زیر،از موارد از ؟نیستث(کدامیک

از1 بیشتر باید محتویات همراه به پشتی باشد.10(کوله شما وزن درصد
بگیرند.(اشیای2 قرار پشتی کوله عقب قسمت در باید تر سنگین
شود.3 بسته پشت،شل روی نباید پشتی (کوله
2و1(گزینه4

5/2

ز5 سؤاالت دهریبه کوتاه صحیحدیپاسخ پاسخ دارد(5/0)هر نمره

و(الف چند سال بزرگ فرد یک برای ها میوه گروه روزانه مصرف شده توصیه است؟میزان احد
وزن،چیست؟(ب اضافه دارای چاق افراد برای وزن کاهش دوم اصل
کنند؟(پ می بندی طبقه اساس چه بر را واگیردار های بیماری
است؟(ت سنینی چه بین بارداری برای مناسب سن
دارد؟(ث نام چه دخانیات، اعتیادآور ماده
چیست(ج الکلی مشروبات مصرف بلندمدت آثار ترین شایع از ؟یکی

معناست؟چ( چه نامناسب(،به مصرف)استفاده اختالالت
چیست؟ح( از دهد،ناشی می رخ کمر ناحیه در اوقات اکثر در که صدماتی
چیزیخ( چه تختخواب،موجب های میله بین سر گیرکردن یا طناب توسط گلو بر مدت طوالنی و شدید بیرونی فشار

شود؟ می

5/4



تعالي باسمه
: خانوادگي نام و :نام شروع :سبح8ساعت امتحان دقيقه75مدت

: درس امتحان بهداشتسؤاالت و رشتهرشته:سالمت کليه
ها

صفحات: کل ص3تعداد 3فحه:شماره

: متوسطهدوازدهمپايه دوم دوره
فني

امتحان: ماهنوبت :خرداد امتحان 18/3/9813تاريخ

: طراح:کوشاهنرستان
تحصيلي ناح97-98سال پرورش و استان2هيآموزش

کرمانشاه

نمرهسؤاالترديف

به6 راهکارهای از مورد بنویسید.چهار را نفس عزت 1بود

شود؟7 می برده کار به افراد کدام روانی،درمورد آوری تاب و 1سرسختی

است؟8 قلیان،اعتیادآور متناوب مصرف 1چرا

کنید.9 تعریف را روانی 75/0وابستگی

ذکرکنید.10 را مخدر مواد مصرف به روآوردن عمده موانع از مورد 1چهار



تعالي باسمه
: خانوادگي نام و :نام شروع :سبح8ساعت امتحان دقيقه75مدت

: درس امتحان بهداشتسؤاالت و رشتهرشته:سالمت کليه
ها

صفحات: کل ص3تعداد 4فحه:شماره

: متوسطهدوازدهمپايه دوم دوره
فني

امتحان: ماهنوبت :خرداد امتحان 18/3/9813تاريخ

: طراح:کوشاهنرستان
تحصيلي ناح97-98سال پرورش و استان2هيآموزش

کرمانشاه

نمرهسؤاالترديف
چه؟11 یعنی بدنی 25/1وضعیت

معناست؟12 چه به خانگی 75/0حوادث

بنویسید.13 را خانگی حوادث در خطرساز عوامل ترین عمده از مورد 5/1سه

نمراتشیدباسربلند 20جمع



تعالي باسوه
تصحیح :راهنوای درس اهتحاى بهداشتسؤاالت و ها:رشتهسالهت رشته کلیه

: هتوسطهدوازدهنپايه دوم :فنيدوره اهتحاى 18/3/1398تاريخ
روزانه آهوزاى سالخردادنوبت–دانش کرهانشاهطراح:1398هاه استاى پرورش و آهوزش کل اداره

 

تصحیحرديف نورهراهنوای
25/01ت(دسست25/0دسستًاج(25/0دسستًاب(25/0دسستالف(1

25/0ایوٌیت(25/0جَاًاىج(25/0خَدهشاقثتیب(25/0هعٌَیالف(2
25/0،خاکستش25/0خطکچ(25/0،خویذ25/0ُساستج(25/0اضغشابث(

25/2

تْثَد-3الف(3 تذٍى ّای سفیذ-7ب(25/0صخن ّای سیضی-1ج(25/0گلثَل 25/0تشٍى
سَم-2ت( دست تشک-6ث(25/0دٍد سٌذسم ّای ًطاًِ 25/0پذیذاسضذى
پَست-4ج( 25/0تغییشسًگ

5/1

پتاًسیلی-3الف(4 ًطذى-4ج(LDL5/0-2ب(5/0عَاهل 5/0کَدک
اص-1ث(5/0سال18صیش-3(ت تیطتش تایذ آى هحتَیات ّوشاُ تِ پطتی تاضذ10کَلِ ضوا ٍصى 5/0دسصذ

5/2

ٍصىب(5/0ٍاحذ4تا2الف(5 کاّص دس ًکشدى اًتطاسج(5/0افشاط ٍ اًتقال ّای ضیَُ اساس 5/0تش
کثذیج(5/0ًیکَتیيث(5/0سالگی35تا18(ت سشٍص 5/0تیواسی
استچ( ًطذُ ساختِ آى تشای داسٍ کِ ّذفی تشای داسٍ یک کوشح(/5هصشف عضالت تَدى 5/0ضعیف
5/0خفگیخ(

5/4  

ضک6َ یا یکهْاست حذاقل کسة تشای آًْا،تالش تِ دستیاتی تشای سیضی تشًاهِ ٍ هطخص اّذاف حذاقلتعییي فاکشدى
تحصیل، جولِ اص اهَس دس هَفقیت خَد،کسة فشدی ّای تَاًوٌذی اص فْشستی خَد،تْیِ استعذاد دسیک هطاسکت

تا ضذى دیگشاى،دٍست تا سالن ساتغِ هذسسِ،تشقشاسی تشًاهِ فَق ّای فعالیت دس حضَس ّوچَى اجتواعی ّای فعالیت
آض ٍ دٍستاى تا تخص،هعاضشت الْام ٍ هثثت ّای دیگشاى،آساستگیآدم تِ کوک تشای ضذى گش،داٍعلة حوایت ٌایاى

هَسد4)رکش است()ّش کافی (25/0هَسد

1

تش7 هقاٍم سٍاًی فطاس تشاتش دس کِ ضَد هی تشدُ کاس تِ افشادی افشاد5/0دسهَسد تیطتش تِ ًسثت هستعذ25/0ٍ ،کوتش
ّستٌذ 25/0تیواسی

1

قلیاى8 هصشف اص حاصل دٍد دس هَجَد ًیکَتیي کِ آًجایی است5/0اص اعتیادآٍس هَاددخاًی سایش ،هصشف5/0،ّواًٌذ
کٌذ. هی اعتیاد ایجاد کٌٌذُ هصشف فشد دس ًیض آى هتٌاٍب

1

دسًٍی9 هفشط ٍ ضذیذ سٍاًی،هیل است.5/0ٍاتستگی هَاد هصشف اداهِ تِ اختیاس اص خاسج ٍ25/075/0

خذاایواى10 علن-25/0تِ تحصیل تِ سالن-25/0اضتغال کاس ٍ هعٌَیت-25/0کسة ٍ هزّة تِ جذی-25/0پایثٌذی اًجام
سالن تفشیحات تِ پشداختي ٍ است(4)رکش25/0ٍسصش کافی هَسد

1

اص11 است عثاست سادُ صتاى تِ تذًی حالتی»ٍضعیت ٍ فشد25/0فشم تذى گیشد25/0کِ هی خَد تِ کاس اًجام عَل ؛25/0ٍدس
تذى هختلف ّای قسوت گشفتي قشاس عثاستی،ًحَُ فضا25/0تِ دس ّا اًذام ٍ سش،سش،تٌِ «25/0،ضاهل

25/1

است12 سَاًحی هعٌای دّذ25/0تِ هی سخ آى اعشاف هحیظ اعشاف یا دسخاًِ قاتل25/0کِ آسیة ٍاسدآهذى هَجة ٍ
ضَد هی افشاد تِ 25/0تطخیص

1

ها13 هٌضل دس ًاتَاى افشاد خَاّیٍجَد ّیجاى ٍ ّیجاى،هاجشاجَیی ٍ هعلَلیي،استشس ٍ کَدکاى،سالوٌذاى،تیواساى ًٌذ
ًثَدى آضٌا ٍ افشاد خاًِ،ًاآگاّی ساخت دس ایوٌی اصَل سعایت هخذس،عذم هَاد ٍ سیگاس تِ افشاد هٌضل،اعتیاد دس افشاد

خاًگی)رکش حَادث اص پیطگیشی ایوٌی اصَل هَسد3تِ است()ّش کافی وشُ(5/0ًهَسد

5/1

است صائة اٍساق تصحیح دس هحتشم ّوکاساى نوراتًظش 20جوع
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نام
خانوادگی نام

پدر نام
آموزی دانش شماره

درس: بهداشتنام و سالمت

تعالي باسمه
فارس پرورش و آموزش سازمان

و سنجش تحصیلیکارشناسی ارزشیابی
پرورش و آموزش شیراز2ناحیهاداره

اهورا هنرستان
)مهرآموزشگاه(

امتحانی 98ماهخردادنوبت
شعبه..............................پایه /

امتحان........................... تاریخ
شروع ساعت

امتحان دقیقه60مدت

دبیر: خانوادگی نام و قاسمپورنام
امضا: و تاریخ

عدد: به نمره
حروف: به بارمنمره

غلط.1 صحیح سواالت
•. دانست می خون و بلغم سودا صفرا شامل گانه چهار مزاج بین تعادل در را سالمت بقراط
است• اجتماعی سالمت های نشانه از روحیه داشتن دیگران و خودش با فرد سازگاری
نیست.• بیماری مقابل نقطه و میزند سر درستی به بدن اعمال آن در که است حالتی و سرشت سالمت
•Whoعضو نقص و بیماری نداشتن فقط نه و اجتماعی و روانی جسمی رفاه تامین از برخوداری را سالمت

میداند.
ندارد.• افراد سالمت بر تاثیری زندگی سبک
حف• تامین از است عبارت .بهداشت سالمت سطح باالبردن و ظ
ندارد.• ضرورتی برنامه داشتن مراقبتی خود برای
است.• اسالمی فرهنگ در شده توصیه های عادت از غذا صرف هنگام گفتن سخن

2

ببرید..2 نام را جسمانی سالمت نشانه چهار
1

جاخالی.3 سواالت
و• حفظ برای مان خانواده یا خود که هایی میدهیم.....فعالیت انجام سالمتی .................................ارتقای

میشود. نامیده
بازی.......................................• ها ماهیچه و عصبی سیستم درونی های اندام عملکرد در مهمی نقش ......

میکنند.
•... گیری شکل در موثر عوامل ترین مهم از یکی غذایی های است....................................عادت افراد ...
•

های چربی
شود................................................... می یافت مرغ و گوشت و لبنی محصوالت .......در

حفظ...............................• و ترمیم و رشد برای که هستند مغذی مواد از یکی آنها... به عضالنی های بافت
داریم. نیاز

•... ها پروتئین سازنده باشد..................................واحد ......می
•

چه اگر
است....................... انسان غذایی نیاز ترین حیاتی اما نیست زا انرژی ماده ...

کمبود.......• از ناشی گواتر باشد...............بیماری می .....

2

ببرید. .4 نام را بدن نیاز مورد مغذی مواد
1

ببرید. .5 نام دارد وجود گروه چند غذایی هرم در
1.5



2

ببرید) .6 نام را اسالمی فرهنگ در غذایی عادت مورد(4چند
1

ببرید. .7 نام را چاقی های عامل
1

ای.8 گزینه چهار سواالت
که• هدفدار و آگاهانه اکتسابی بمانند......اعمالی تندرست همه تا میدهد انجام خانواده و خود برای فرد

میگویند
مراقبتی-الف ج-بخود روانی د-سالمت نگری-بهداشت آینده

•
دارد. آنها در زمینه......چاقی از حکایت نزدیک افراد سایر و فرزندان در چاقی ب-الفبروز روانی-دژنتیکی-ججسمی-محیطی

شود• چاقی موجب میتواند زیر داروی کدام
ب-الف ج-آستومینوفن کورتن-درانیتیدین-ژلوفن

باشد.• می غذایی مواد فساد بیولوژیکی عوامل جزء زیر گزینه کدام
ب-الف حشرات و ج-جوندگان ها ها-میکروب موارد-دانگل همه

است.• کدام گردد می غذایی مواد شدن فاسد موجب که فیزیکی عوامل
ب-الف باکتری-دحرارت-جفشار-ضربه

ب• می مزمن های بیماری افزایش علل از یک اشد.کدام
تحرکی-الف ج-بکم زیاد د-کار سن ارثی-باالرفت زمینه

1.5

دارد؟.9 بدن بر تاثیری چه سالم تغذیه
0.5

ای .10 گزینه چهار سواالت

میکند؟• استفاده شریانی چه از خود وظایف انجام برای قلب عضله
کرونر-الف ج-بشریان ها د-سرخرگ ها ها-سیاهرگ مویرگ

دهد؟• می رخ زمانی چه مغزی و قلبی سکته
ب-الف باال باال-کلسترول خون خونی-جقند عروق قلبی-دتنگی ایست

دارد؟• قرار رنجی چه در نرمال خون فشار
روی6-الف روی9-د6روی13-ج 8روی12-ب9به 6به

زیر• افراد در نمک مصرف است؟50سرانه روز در گرم چند سال
ب3-الف ج10-گرم گرم5-دگرم6-گرم

خوب• کلسترول زیر گزینه .کدام است ضروری بدن برای و باشد می
THL-دTDL-جHDL-بLDL-الف

شود.• می خون در کلسترول سطح کاهش باعث زیر گزینه کدام
ب-الف اشباع چرب گلیسرید-اسید اشباع-جتری غیر چرب ترانس-داسید چرب اسید

1.5

غلط .11 صحیح 1.5سواالت



3

ویتامین• از سرشار منابعی ساالمون و برون هستند.اوزون د
گردد.• می افراد در استخوان پوکی بروز باعث روی کمبود
باشند.• می ید طبیعی منبع ترین مهم دریایی جلبک و صدف
باشند.• می سرطان و قلبی های بیماری معرض در نوجوانی در چاق افراد
آ• شود.بیشترین می ایجاد عرضه و نگهداری و تولید مراحل در احتیاطی بی اثر بر غذایی مواد در لودگی
•. کند اخالل دچار را تندرستی احساس که شود می گفته آوری رنج و ناخوشایند حالت هرگونه به بیماری

شود؟ .12 می اطالق چیزی چه به غذایی مواد بهداشت
0.5

ایسواالت .13  چهارگزینه

باشد؟• می مغزی سکته عوامل از یک کدام
ب-الف تعادل ج-عدم شدید ناگهانی ناگهانی-سردرد موارد-دگیجی همه

دهد• می نشان را عالیمش زردی بروز با بیماری کدام
د-جهپاتیت-بیرقان-الف اس خونی-ام کم

باشد.• می تناسلی دستگاه بیماری کدام
ج-بسوزاک-الف د-هپاتیت اس سیروز-ام

زیر• گزینه کدام کرده روبرو چالش با را اجتماعی و فردی زندگی که ویروسی اکتسابی ایمنی نقص سندروم
باشد می

ب-الف اس-سرطان وی-جام آی پروستات-داچ
باشد.• نمی ایدز بیماری انتقال های راه از یک کدام

ب-الف مشترک ج-سرنگ آلوده خونی خطر-فرآورده پر پشه-درفتار نیش
در• مهمی نقش بدن عضو کندکدام می دفع بدن از را سموم داردو سالمت

ج-بپوست-الف د-گوش گوارش-دهان دستگاه

1.5

ببرید؟ .14 نام را شوند می منتقل تناسلی دستگاه طریق از که زایی بیماری عوامل
1

غلط .15 صحیح سواالت
•. جوارح از مراقبت و سالمت ارتقای و حفظ برای است اقداماتی و ها فعالیت کلیه فردی بهداشت
•. است ضروری آن بهداشت و مداوم مراقبت و است بدن عضو ترین حساس چشم
باشد.• می چشم سوزش و خشکی شامل انکساری عیوب
دارد• عهده بر را بدن تعادل حفظ و امواج دریافت وظیفه دو .گوش
گردد.• روانی و جسمی سالمت ارتقای باعث تواند نمی استراحت و خواب
است.• ساز سرنوشت نیز بعد های نسل تداوم برای است انسان زندگی از مهم بسیار مرحله یک ازدواج
است.• ازدواج برای شرط تنها مرد و زن جنسی بلوغ
•

اعتیاد و تاالسمی آزمایش باید حتما ازدواج از قبل
گیرد. انجام زوجین

ص• . باشد می جوانان بین در دخانی مواد ترین مصرف پر سیگار
ص• است. سرطان و کبدی سیروز بیماری الکلی مشروبات مصرف مدت بلند آثار ترین شایع از یکی

2.5

» باشيد موفق «
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نام
خانوادگی نام

پدر نام
آموزی دانش شماره

درس: بهداشتنام و سالمت

تعالي باسمه
فارس پرورش و آموزش سازمان

تحصیلی ارزشیابی و سنجش کارشناسی
و آموزش شیراز2ناحیهپرورشاداره

اهورا هنرستان
)مهرآموزشگاه(

امتحانی ماهنوبت 98خرداد
شعبه.............................پایه /

امتحان.......................... تاریخ
شروع ساعت

امتحان دقیقه60مدت

نام و دبیر:نام قاسمپورخانوادگی
امضا: و تاریخ

عدد: به نمره
حروف: به بارمنمره

2غ-غ-ص-غ-ص-ص-غ-ص.1

طبیعی.2 و خوب مناسب–ظاهر کافی–وزن راحت–اشتهای مزاج–خواب متناسب–اجابت –اندام
مناسب خون فشار و نبض بودن 1طبیعی

مراقبتی.3 ها-خود غذایی-کربوهیدرات شده-الگوی ها-اشباع آمینه-پروتئین 2ید-آب-اسید

آب .4 و معدنی مواد و ها ویتامین ها پروتئین ها چربی ها 1کربوهیدرات

غالت .5 و ها–نان ها–سبزی لبنیات-میوه و مرغ–شیر تخم و مغزها-گوشت و 1.5حبوبات

حالل .6 و پاک غذای آن–خوردن از بعد و غذا صرف از پیش ها دست و–شستشوی خوردن غذا آرامی به
داغ غذای از پرخوری-پرهیز از برداشتن–پرهیز کوچک 1لقمه

جسمی–روانی–محیطی–ژنتیک.7 های 1داروها-بیماری

تحرکی-الف–حرارت-ج-مواردهمه-د-کورتن-د-یکیژنت-ج-یمراقبتخود-الف.8 1.5کم

و.9 ها واکنش انجام ها بافت ترمیم نمو و رشد روزمره کارهای انجام برای بدن نیاز مورد انرژی تامین
حیاتی 0.5فرآیندهای

خونی-ج-کرونرانیشر-الف .10 عروق چربدیاس-ج-HDL-ب-گرم5-د-8یرو12-ب-تنگی
1.5اشباعریغ

1.5ص-ص-غ-ص-غ-ص .11

و .12 نگهداری نقل و حمل تولید مراحل کلیه در اعمال سری یک انجام یا بهداشتی موازین و اصول رعایت
برای که حدی تا بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی آلودگی کاهش منظور به غذایی مواد مصرف و فروش

غ مواد بهداشت نباشد بار زیان انسان گویند.سالمت ذایی
0.5

1.5پوست-الف-پشهشین-د-یویآاچ-ج-سوزاک-الف-تیهپات-ب-مواردهمه-د .13

ها .14 قارچ و ها یاخته تک ها باکتری ها 1ویروس

2.5ص-ص-ص-غ-ص-غ-ص-غ-ص-ص .15



 

تشادهبو تم سال ییاهن نومزآ زربلا ناتسا شرورپو شزومآ تیریدم : مان
اه هتشر هیلک مهدزاود لا س جرک ۳ هیحان شرورپ و شزومآ : یگداوناخ مان

هقیقد ۷۰ : نامز تدم قداصرفعج ماما ناتسریبد : یلیصحت هتشر
هامدادرخ تبون یرهوگ : حارط ( ملا س ندب رد ملا س لقع ) : یزومآ شناد .هرامش ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ ( دراد هحفص جنپ __ د وش هداد هگرب نیمهرد خساپ ) __ __ __ __ . ___ . ___ __
هدننک بایشزرا اضما فورحو ددع هب هرمن ناگدننک بایشزرا یگداوناخ مان و .مان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : لوا .بایشزرا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : مود .بایشزرا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : موس بایشزرا

)فیدر لوا هحفص ) االت مرابوس

۱

۲

دینک صخشم (غ) ابار طلغو (ص) ابار حیحص )تارابع ). تسناد یم ، نوخ و مغلب ، ادوس ، ارفص هناگراهچ الط خا لداعت ار تم ال سانیس نبا ( )فلا ) دوش یمدایز یفرصم یاذغ مجح نییاپ هب اال بزا ، ییاذغ مره قبط )ب) ) دوش یم هتفگ HDL اح ال طصادب لورتسلک هب )پ) ) دوش یم گرزب یعیبط دحزا شیب مشچ هرک ، ینیب کیدزنرد )ت) ) دوش یم بوسحم مود تسد دود ، طیحمردراگیس هدش هدنکارپ یوب )ث) ) دشاب یم ندرگ ، ین ال ضع _ یتلکسا تامدصرباربرد ندب تمسق نیرتریذپ بیسآ __________________________________________________________________________________ج)
دینک باختنا ار بسانم هنیزگ

دراد هراشا تم سال هناگراهچ داعبا زا کی مادک هب ، تم ال سدعب نیرت کرد لباق (۱
یونعم ت_ یناور پ_ یعامتجا ب_ ینامسج _ فلا
دوش یم بوسحم یقاچ ینامسج یاه یرامیب لماوعزادروم مادک (۲

نوتروک فرصم ت_ نوخراشف پ_ گنیشوک ب_ تباید _ فلا
دنک یم هراشا (۱) عون تباید هب هنیزگ مادک (۳

دهد یم ناشن تمواقم نیلوسنا هب ندب ب_ االن سگرزب تباید _ فلا
تسا نآ لماوع زا یکی یکرحت مک ت_ ناناوج تباید پ_

۱.۵

۱.۵



 

۳

۴

( مود هحفص ) . دشاب یمندازونرب ردام هجخرس یرامیب تارثازا هنیزگ مادک (۴
تباید ت_ ینهذ یگداتفا بقع پ_ یبلق یاهیرامیب ب_ دیراورم بآ _ فلا

دنک یم هراشا هنیزگ مادک هب خلت مادابرهوج (۵
ویتکاویدارداوم ت_ ژن وردیه یاهروبرک پ_ دیسا کیردینایس ب_ کاینومآ _ فلا

تسا لماک باوج هنیزگ مادک ، شتآ ندرک شوماخرد بآزا هدافتسا مدعاب طابترارد (۶
کشخ شتآ ب_ لا عتشا لباق تاعیامزا یشان شتآ _ فلا

پو فلا دراوم ث_ لا عتشا لباق یاهزاگ زا یشان شتآ ت_ قربزا یشان شتآ ________________________________________________________________________________پ_
دینکرپ بسانم هملک ابار یلا خ یاهاج

تسا و و و و و و مرگرهرباربودابیرقت ، یبرچ مرگ ره یازا هب هدش دازآ ژی رنا نازیم ( فلا
نآ لماع هکدنیوگ و و و و و و اح ال طصا ، دسر یمن بلق هلضع هب یفاک نوخ هک یتلا ح هب ب)

دشاب یم و و و نایرش هراوید رد لورتسلک اصوصخم اه یبرچ بوسر
طاقن رد و و و ت طسو تسوپو قرعرددوجومداوم یریمخت تیلا عف زا یشان عوبطمان یوب پ)

تسا ندب بوطرم و مرگ
سرت ، ینوردراشف ساسحا اب هک ، صاخ تلا ح کی فیصوت رد امومع هک یا ژه او و و و ت)

تسا هارمه سارهو
تسا و و و و و ب یرامی ، یلکلا تابورشم فرصم تدمدنلب تاعیاشزا یکی ث)

تسا و و و و ردخم داوم فرصم عورشردرثؤم لماوع زا یکی ج)
دراد مان و و و دریگ یمدوخ هب راک ماجنا ماگنه هب ندب هک بسانم یتلا حو مرف چ)

دشاب یم یدنملا س و یکدوک نارود ثداوح نیرت عیاشزا و و و و __________________________________________________________________________________ح)
دیهدب هاتوک خساپ ریز االت وس )هب هرمن ۰/۵) دینکرکذار هنومنود ییاذغداومرد داسفداجیا یکی ژ ولویب لماوعزا (۱. . . . . . . . . .( هرمن ۰/۲۵) تسا عیاش نادرم ردرتشیب یقاچ یوگلا عون مادک (۲

و و و و و و و و .و . . . . . . . . . . ( هرمن ۰/۵) دیربب مانار روموت عاونا (۳

۲.۲۵

۶.۷۵



 

همادا
۴

( موس هحفص )
یت ال کشم هچداجیا ببس ، ندش نمزم تروصردو ، هدرب مانار تیتاپه عون نیرت یدج (۴. . . . . . . . . . . . . . . ( هرمن ۰/۵) دوش یم

( هرمن ۰/۲۵ دراد هدهعرب ار یرگید هفیظو هچ ، یتوص جاوما تفایرد رب هو عال شوگ (۵
و و و و و و و و )و هرمن ۰/۵) دینکرکذار درومود ، ندوبدنمشزرا هابتشا یاه ک ال مزا (۶
و و و و و و و و

یگدنزرد یلماع هچ بسک دنمزاین ، ینورد یدنمشزرا ساسحا رب هو عال سفن تزع نتشاد (۷( هرمن ۰/۲۵). تسا
و و و و )و هرمن ۰/۷۵) دیربب مانار یگدنز الت کشم رد روآ باتو تخسرسدارفا مهم یگ ژ یو هس (۸

و و و و و و و و و و و
هرمن ۰/۵) تسیچ یگدرسفا _ فلا (۹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( هرمن ۰/۲۵) دوشداجیا ، تسا نکمم ینیماتیو عون هچدوبمکرثارد یگدرسفا ب_

و و و )و هرمن ۰/۵) دیربب مانار درومود ، مسجرب ، سرتسا تدم ین ال وط تارثازا (۱۰. . . . . . . . . . .( هرمن ۰/۵) دیربب ماناردرومود ، یناخد داوم عاونازا (۱۱
و و و و و و و و و و )و هرمن ۰/۵) تسیچدایتعا (۱۲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( هرمن ,۰/۵) تسیچ یمونوگرا (۱۳. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( هرمن (۰/۵) تسیچ تیمومسم (۱۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



 

۵

۶

۷

( مراهچ هحفص )
دینک صخشمار B نوتسو A نوتس نیب Bطابترا نوتس A نوتس

نایلق ( فلا . روآدایتعا هدامو هدنشک ًادیدش یمس (۱
دبک ب) . دنک یم داجیا هیر رد گنر یا هوهق میخض هتسوپ (۲

لکلا فرصم یروفراثآ پ) . کرتشم گنلیش هدافتسازا یشان یگدولآ (۳
نیتوکین ت) . تایناخد دود ضرعم رد دارفا (۴( رات ) نارطق ث) . یزکرم باصعا متسیس رد الل تخا (۵

مود تسد دود ج) و هدرک یبرچ هب لیدبت ار ندب یفاضا یاه یرلا ۶)ک
دنک یم هریخذدوخرد

تسد ی ام و زگا چ) . دراد ررضراگیس خن ۲۰۰ ات ۱۰۰ هزادنا هب نآ فرصم (۷___ ____________________________________________________________________________
دیهدرارق ترابع یلا خ یاجردو باختنا ار زتنارپ لخاد بسانم هملک ، ترابع هب )هجوتاب نمزم _ داح ) دراد هدننکدوع و و و یریس بلغا دایتعا (A( یگتسباو _ دایتعا ,) دنک یم تکرح و و تمس هب ال ومعم ردخمداوم فرصم الالت تخا ریس (B( دیدش _ فیفخ ) تسا ردخم هدام کی هب یگتسباو زا رت و و و تلا حداوم فرصم تل اال تخا (C( یعیبط _ یعونصم ) تساردخمداوم و و ا عاوناز نوداتم (D( لودامرت _ کارک ) دشاب یم از کرحم یعیبط عاونزا و و و (E
تسا د ردخمداومرباربر یتمواقم یاه تراهمزا یریگ هرهب یاهراکهار زا (F( ندرک اوعد _ نتفگ هن )( از کرحم _ از مهوت ) دن راذگ یمریثأت ندب یاه هاگتسدریاسو یبصع متسیس ىور رب و و ( G_________________________________________________________________________________

دیهد هاتوک )باوج هرمن ۰/۵) تسادادعت هچ غلا ب ناسنا ندب رد ، اه هچیهامدادعتو اه ناوختسا دادعت ( .فلا . . . . . . . . . . . . . . . .( هرمن ۰/۵) دینکرکذار درومود ، دنراد شقن ین ال ضع __ یتلکسا الالت تخارد هک یددعتم لماوعزا .ب) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱ .۷۵

۱.۷۵

۱



 

۸

۹

( مجنپ هحفص )
دینک باختن ، فلتخم یاه تلا حردار ندب تیعضو حیحص یوگلا ریواصت هب ب⬇هجوتاب ⬇ فلا

ت⬆ پ⬆. _________________________________________________________________________________ هثداح نامز B_ هثداحزا لبق A) هثداح حطس هس زا کی مادک هب ، نییاپ تارابع زا مادکره (۱( هرمن ۰/۷۵) دنک یم هراشا ( هثداح زادعب C
هدید بیسآدرف یشخبناوت پ_ . رطخ شهاک یورربزکرمت ب_ . بسانم ریبادت ذاختا _ )فلا هرمن ۰/۵) دنک یم هراشا طوقس لماوعزا کی مادک هب ریزدراومزا کیره (۲( ) بسانمان شفکاب ییاپمدزا هدافتسا _ )فلا ) اهوراد )ب_ هرمن ۰/۵) دیسیونبار دادسنا عون ، هصخشم هب هجوتاب (۳( ) یرتسکاخ هب لیام تروص گنر ب_ ( ) ادص تنوشخو هفرس _ فلا

( هرمن ۰/۵) تسیچ یگناخ ثداوحزاروظنم _ فلا (۴
( هرمن ۰/۲۵) تسیچ یزوس شتآ زا یشان گرم تلع نیرت مهم )ب_ دیشاب قفوم )

۱

۲.۵



 

ه مان خساپ
۱

۲

۳

۴

ث)غ ث)غ ت)ص پ)غ ب)ص. غ ( فلا _____________________________________________________________________________________________________
۶)ث ۵)ب ۴)ت ۳)پ ۲)ب فلا _______________________________________________________________________ا) ______________________________

یدبک زوریس ث) بارطضا ت) یرتکاب پ) رنورک __ بلق یمکسیا ب) تاردیهوبرک ( فلا
طوقس خ) . رچسو چ)پ ناتسود رارصا ____________________________________________________________________________________________________ج) ( هرمن ۰/۵ درومود طقف ) ناگدنوج و تارشح ، اهلگنا ، اهبورکیم ((۱( هرمن ۰/۵) میخدبروموت __ میخ شوخ روموت (۳ .( هرمن ب(۰/۲۵ یس یوگلا ۲( هرمن ۰/۵)( یدبک زوریس ای و دبک ناطرس ، یدبک تلا کشم ) ____ B تیتاپه (۴( هرمن ۰/۲۵) ندب لداعت ظفح (۵

، تعاجش ، تردق ، ماقم و ترهش ، یلیصحت کردم ، تیباذج و ییابیز ، تورث ، بسن و لصا (۶( هرمن ۰/۵ درومود طقف ) )تراسج هرمن ۰/۷۵) یریذپ شلا چ و لر تنک ، دهعت (۸ .( هرمن ۰/۲۵) براجت بسک (۷
و دبای یم موادت ینلا وط ینامز تدم یارب هک تسا یدنیاشوخان ساسحا یگدرسفا _ فلا (۹( هرمن ۰/۲۵)B نیماتیو __ ب ( هرمن ۰/۵) تسا ینیگمغو ییاهنت اب هارمه
متسیس فعض ، دردرس ، یشراوگ تل اال تخا ، یتسوپ یاه باهتلا ، یقورع ـ یبلق یاه یرامیب (۱۰( هرمن د۰/۵ روم ۲ طقف ) ناطرس هب ال تبا لا متحا شیازفا و ینمیا

ریظن دود نودب یناخد داوم ای و قپچ ، نایلق ، پیپ رد هدافتسا دروم یوکابنت و نوتوت (۱۱( هرمن ۰/۵ دروم ۲ طقف ) یناخد هدام زین یقاشنتسا ای و یندیکم ، یندیوج یوکابنت
، ندرک ردخم داوم لا معتسا لثم هدیهوکن یتداع فقو ار دوخ و نتفرگوخ ، ندرک تداع (۱۲( هرمن ۰/۵) دوش  یم یقلت دایتعا

تل اال تخا زورب زا یریگشیپ یارب یناسنا لماوع یسدنهم نامه ای یمونوگرا ملع (۱۳ یم ماجنا وا هک تسا یراک عون و ناسنا یاهیدنمناوت بسانت مدع زا یشان هک ینلا ضع ــ )یتلکسا هرمن ۰/۵) دهد
، اهوراد هلمج زا یا هدام دورو بقاعتم هک تسا کانرطخ و ییایمیش یشنکاو تیمومسم (۱۴
ندب رد و... جنرب صرق ، شوم گرم ، شکهرشح ، خی دض ، نککاپ الک ، سکاو ، یگناخ یاه )هدنیوش هرمن ۰/۵) دهد  یم _____________________________________________________________________________________________________خر

۱.۵
۱.۵

۲.۲۵

۶.۷۵



 

۵

۶

۷

۸

۹

فلا ۷و __ بو ۶ __ پو ۵ __ جو ۴ __ چو ۳ __ ثو ۲ __ تو ۱______________________________________________________________________________________________________
از کرحم G __ نتفگ هن F __ کارک E __ یعونصم D __ رت فیفخ C __ یگ تسباو B __ نمزم A_____________________________________________________________________________________________________ ( هرمن ۰/۵) هچیهام و۶۰۰ . ناوختسا ۲۰۶( فلا

هرمزور یاهراک ماجنا رد طلغ یاهراتفر و تاداع ، بسانم یندب تیعضو نتشادن ، یکرحت مک )ب) هرمن ۰/۵ دروم ۲ طقف ) یمونوگرا لوصا تیاعر مدع ____________________________________________________________________________________________________
باال رفنودره ت) . تسار تمسرفن پ) . طسورفن ب) تسار تمس رفن ( فلا ____________________________________________________________________________________________________ ( هرمن ۰/۷۵) Cپ فلا B Aب ا)

( هرمن ۰/۵) . تسا یدرف لم اع ب . تسا یطیحم لماع فلا (۲
( هرمن ۰/۵ . لماکدادسنا ب_ . فیفخدادسنا _ فلا .(۳

لباق بیسآ ندمآ دراو بجوم و دهد  یم خر نآ فارطا طیحم ای هناخ رد هک یحناوس __ فلا .(۴( هرمن ۰/۵) دوش  یم دارفا هب )صیخشت هرمن ۰/۲۵) یگفخ __ ب

۱.۷۵
۱.۷۵

۱

۱

۲.۵
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