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ﺳﺆاﻻت )ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪ دارد(

ﮐﺰ
ﻣﺮ

ردﯾﻒ

ﻧﻤﺮه

اﻟﻒ( ﺑﺨﺶ اﻟﺰاﻣﯽ

ﺳ

داﻧﺶآﻣﻮز ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت  1ﺗﺎ  18ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ  16ﻧﻤﺮه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

ﻨﺠ

1

1/5

درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺪون ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺶو

ﮐﺰ
ﻣﺮ

اﻟﻒ( در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي  ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﺮ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ.
ب( ﮔﺮوه ﻧﺎن و ﻏﻼت در ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺮم ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺮار دارد.

ﺳ

ﭘﺎﯾ

ج( ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺪﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

ﻨﺠ

ﺶﮐ

د( آﺳﺘﯿﮕﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ،ﻫﻢ ﺑﺮ دﯾﺪ دور و ﻫﻢ ﺑﺮ دﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﯿﻔﯿ

ﺶو

ه( اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي ازدواج ،ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾ

ﮐﺰ

در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

1/5

ﺖآ

2

ﻣﺮ

و( اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

ﻨﺠ

ﺶﮐ

ﻣﻮ

ﯿﻔﯿ

ﺶو

ب( ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارد  ................. ،اﺳﺖ.

ﺖآ

ج( ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي  ..................در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻰ

زﺷ

دارد.

ﺳ

اﻟﻒ( ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ  .................ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﭘﺎﯾ

د( زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺨﺖ ﻏﺬا ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي آن ﺣﺪاﻗﻞ  .................درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺣﺮارت دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮ

ﺶﮐ

ه( ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از اچآيوي را  ... .........ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﯿﻔﯿ

ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ را از داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﺖ

3

ﻰ

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

زﺷ

و( در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ...............از ﻗﻠﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن و دﺳﺘﺎن ﻓﺮد آﻟﻮده ،ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ را

آﻣ

اﻟﻒ( اﺻﻞ )ﺗﻌﺎدل  /ﺗﻨﻮع( ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن اﺳﺖ.

زﺷ
ﻮ

ب( ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﯿﻮهﻫﺎ در ﺣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ)ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  /ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻰ

ج( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي )واﮔﯿﺮ  /ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ( اﺳﺖ.

د( در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺗﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ )ﮐﺎﻫﺶ  /اﻓﺰاﯾﺶ( ﯾﺎﺑﺪ.
ه( ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ )ﮐﺰاز  /ﺳﺮﺧﺠﻪ( ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ اﻣﺮي اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
و( ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ) ﺗﻔﮑﺮ  /رواﻧﯽ( اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ.
»اداﻣﻪ ﺳﻮاﻻت در ﺻﻔﺤﻪ دوم«
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ﺳﺆاﻻت )ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪ دارد(

ﮐﺰ
ﻣﺮ

ردﯾﻒ

ﻧﻤﺮه

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

1

ﺳ

اﻟﻒ( »ﻗﻀﺎوت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺻﺤﯿﺢ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ« از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ؟

A (1

B (2

C (3

 (1ﮐﻮﻟﻮﻧﻮﺳﮑﻮﭘﯽ

 (2آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن

ﻨﺠ

 (1اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 (2ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

 (3رواﻧﯽ

 (4ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ

ﮐﺰ
ﻣﺮ

ﺶو

ب( وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ................ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

D (4

ﭘﺎﯾ

ج( از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽﺗﻮان از  ................در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت در ﻣﺮدان ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺳ

 (3ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ

ﺶﮐ

 (4ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ

ﻨﺠ

د( در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺷﻨﯿﺪاري و ﻫﺪﻓﻮن اﮔﺮ داﻣﻨﻪ ﺻﺪا از  1ﺗﺎ  10ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺻﺪا روي ﭼﻪ ﻋﺪدي ﺑﺎﯾﺪ
15 (3

ﮐﺰ

ﭘﺎﯾ

در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

20 (4

ﺳ

ﺶﮐ

ﻨﺠ

ﭘﺎﯾ

ﺶﮐ

ب( ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان

زﺷ

اﻟﻒ( ﮔﻮاﺗﺮ

ﺖ

اﻟﻒ( دو ﻣﻮرد از ﻋﻮارض ﭼﺎﻗﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﯿﻔﯿ

در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل وزن و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

ﻰ

8

ﯿﻔﯿ

ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺪام رﯾﺰﻣﻐﺬي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟

0 /5

ﻣﻮ

7

دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از آداب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

0 /5

ﺖآ

6

ﺶو

ج( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

0/75

آﻣ

ب( روﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد اﺳﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.
10

در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

1/75

زﺷ
ﻮ

9

از ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ دو ﻣﻮرد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .

0 /5

ﻰ

اﻟﻒ( از ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ  -ﻋﺮوﻗﯽ ،از ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان»ﻗﺎﺗﻞ ﺧﺎﻣﻮش« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ب( ﭼﺮا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺎﯾﺮ روﻏﻦ ﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ج( دو ﻣﻮرد از ﮔﺎم ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
د( دﯾﺎﺑﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد؟)دوﻣﻮرد (
»اداﻣﻪ ﺳﻮاﻻت در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮم«
٢

ﻰ

زﺷ

ب( »اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت آﻣﻮزﺷﯽ« ﺟﺰء ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ؟

0/75

ﻣﻮ

اﻟﻒ( ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( در ﺣﮑﻤﺖ  388ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن اﺳﺖ؟

ﺖآ

ﻣﺮ

ﺶو

5 (1

5

10 (2

ﯿﻔﯿ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد؟

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

رﺷﺘﻪ :ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ درس :ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ 4 :

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 90 :دﻗﯿﻘﻪ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن 1399/3/20 :
ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان روزاﻧﻪ ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮردر ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1399
http://aee.medu.ir

11

ﺟﺪول زﯾﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي واﮔﯿﺮدار و روش اﻧﺘﺸﺎرآنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﯾﮑﯽ از

ﮐﺰ
ﻣﺮ

ردﯾﻒ

ﺳﺆاﻻت )ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪ دارد(

ﻨﺠ

ﻋﺒﺎرتﻫﺎ

 -1دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ

 -2ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪن

ﮐﺰ
ﻣﺮ

ب( ﺳﻮزاك

ج( ﭘﺪﯾﮑﻠﻮزﯾﺲ

ﺶﮐ

ﺳ

ﭘﺎﯾ

 -4ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ

ﻨﺠ

ﺑﯿﻤﺎري آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

ﺶو

ﮐﺰ

ﻣﺮ

ﯿﻔﯿ

ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑﺪن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺳ

ﻨﺠ

ﺶﮐ

1/75

ﺶو

ﯿﻔﯿ

ﺖآ

ﺶﮐ

ﻫﺮ ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در دود ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ؟

ﻣﻮ

16

ﭘﺎﯾ

ج( ﺧﺸﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭼﻪ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟)دو ﻣﻮرد(

ﯿﻔﯿ

18

ﺳﻪ ﻣﻮرد از اﺛﺮات اﻟﮑﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﺖ

17

ﻣﻨﻈﻮر از دود دﺳﺖ ﺳﻮم ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻰ

ب( ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺎز ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﻪ ،ﮐﺒﺪ،ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ و ﻃﺤﺎل ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد.

0 /5

زﺷ

اﻟﻒ( اﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﺒﺐ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﺮوق داﺧﻞ ﺑﯿﻨﯽ و ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺎت ﻣﮋكﻫﺎي داﺧﻞ ﻣﺨﺎط ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻰ

ب(اﺛﺮ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف )اﺳﺘﺮس ﺳﺎﻟﻢ( و اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را در ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

زﺷ

اﻟﻒ( دو ﻣﻮرد از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﺗﺎبآوري را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

0 /5
0 /5

ﭘﺎﯾ

دو ﻣﻮرد از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎروري ﻣﺮدان را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

0 /5

ﻣﻮ

15

 -3دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش

ﺖآ

14

ﺶو

اﻟﻒ( اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ

13

0/75

ﺳ

ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ دارد .ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﺑﺮﮔﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻣﻮارد

12

ﻧﻤﺮه

0 /5

زﺷ
ﻮ

آﻣ

0/75

ب( ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
19

از اﻧﻮاع ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ دو ﻣﻮرد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

20

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻰ

داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ  4ﻧﻤﺮه از ﺳﺆاﻻت  19ﺗﺎ  34ﻓﻘﻂ  8ﺳﺆال را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
0 /5
0 /5
»اداﻣﻪ ﺳﻮاﻻت در ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻬﺎرم«

٣

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

رﺷﺘﻪ :ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ درس :ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ 4 :

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 90 :دﻗﯿﻘﻪ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن 1399/3/20 :
ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان روزاﻧﻪ ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮردر ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1399
http://aee.medu.ir

ﺳﺆاﻻت )ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪ دارد(

ﮐﺰ
ﻣﺮ

ردﯾﻒ

ﻧﻤﺮه

22

ازﻋﻼﺋﻢ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰي دو ﻣﻮرد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

0 /5

23

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ  Bﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ درآﯾﺪ  ،ﭼﻪ ﻋﻮارض ﺑﻌﺪي را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

0 /5

24

دو ﻣﻮرد از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ آﮐﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

0 /5

ﺳ

21

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

0 /5

ﻨﺠ

ﮐﺰ
ﻣﺮ

ﺶو

ﺳ

ﭘﺎﯾ

26

ﻗﻄﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟

27

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ داراي اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي اﺳﺖ؟)ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(.

ﻨﺠ

ﺶﮐ

25

دو ﻣﻮرد از روشﻫﺎي ﺧﻮد آرامﺳﺎزي در زﻣﺎن ﺧﺸﻢ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

0 /5

29

ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﮐﻪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟

0 /5

30

ﻣﻨﻈﻮر از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟

31

ﺖآ

0 /5

از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ،ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﺮ  ............و ﭘﺎﻫﺎي  ،..............روﺷﯽ اﯾﻤﻦﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻨﺠ

ﺶو

ﯿﻔﯿ

زﺷ

ﭘﺎﯾ
ﺶﮐ

ﻣﻮ

ﺖ

ﯿﻔﯿ

زﺷ
ﻰ

ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد اﺻﻮل ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد؟

0 /5

0 /5

آﻣ
زﺷ
ﻮ
ﻰ

33

در ﺳﻄﺢ  3ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣﻮادث )ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ( ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟

34

دو ﻣﻮرد از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﺳﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
» ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ«

٤

0 /5
0 /5
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮه

24

ﻰ

32

0 /5

ﺶﮐ

28

ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﺮوﺋﯿﻦ )ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ( در ﻓﺮد ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ ﺑﺪﻫﺪ؟ دو ﻣﻮرد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﻣﻮ

ﺳ

ﭘﺎﯾ

ﮐﺰ

ﻣﺮ

ﺶو

0 /5

ﺖآ

ﯿﻔﯿ

0 /5

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ درس :ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

رﺷﺘﻪ  :ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﻮم و
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن

داﻧﺶ آﻣﻮزان روزاﻧﻪ ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل

اﻟﻒ ( درﺳﺖ )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

13 99

5

اﻟﻒ ( ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

ب (آب )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

13

26

ه ( ﮐﺰاز )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

84

اﻟﻒ ( ﮔﺰﯾﻨﻪ  - 3رواﻧﯽ )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

و ( ﻧﺎدرﺳﺖ

8

اﻟﻒ ( ﺗﻘﻮاي دل )ﺳﻼﻣﺖ روان ( )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

13 3

ج ( ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

45

و ( ﺗﻔﮑﺮ

103

1/ 5

34

و ( ﻣﺸﺘﺮك )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

49

)  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ 3 1

1

87

ب ( ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ 11

3

1/ 5

)  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ 120

د ( ﮔﺰﯾﻨﻪ  ( 0/ 25 ) 5 - 1ﺻﻔﺤﻪ

62

59

1/ 5

)  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ 121

ج ( ﮔﻼﺑﯽ )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

ب ( ﮔﺰﯾﻨﻪ D - 4

ج ( ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺪداً ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ( 0/ 25 ) .ﺻﻔﺤﻪ
6

24

74

ب ( ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ)  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

ج ( ﮔﺰﯾﻨﻪ  - 2آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ
5

ج (ﻧﺎدرﺳﺖ )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

22

ه ( اﯾﺪز )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

اﻟﻒ ( ﺗﻌﺎدل )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

ﻧﻤﺮه

ه ( درﺳﺖ )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ 101

42

د ( ﮐﺎﻫﺶ )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ
4

ب ( درﺳﺖ )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

)  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ 8 1

د (  ( 0/ 25 ) 7 0ﺻﻔﺤﻪ
3

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ
د ( درﺳﺖ

2

13 99/ 3 / 2 0 :

http://aee.medu.ir

ردﯾﻒ
1

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 90 :دﻗﯿﻘﻪ

0/ 7 5

16

 - 1ﺧﻮردن ﻏﺬاي ﭘﺎك و ﺣﻼل  - 2ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي دﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺻﺮف ﻏﺬا و ﭘﺲ از آن  - 3ﺷﺮوع ﺧﻮردن ﻏﺬا

0/ 5

ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري در ﭘﺎﯾﺎن ﻏﺬا  - 4ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﻮردن ﻏﺬاي داغ  - 5ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﻮردن
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﯿﺮي و ﻗﺒﻞ از اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ  - 6ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﺮﺧﻮري )دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻗﺒﻞ از ﺳﯿﺮ ﺷﺪن (

 - 7ﻟﻘﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮداﺷﺘﻦ  - 8ﺧﻮب ﺟﻮﯾﺪن ﻏﺬا  - 9ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ
 - 10ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان  - 11ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا )  ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ
)  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ 3 0

ب ( ﮐﻠﺴﯿﻢ

) 28دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (

) ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ 3 0

7

اﻟﻒ ( ﯾﺪ

8

اﻟﻒ (  - 1ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ :ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰي  - 2ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ :اﺧﺘﻼﻻت ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن،
اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ،اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺰﻣﻦ  - 3ﻣﺸﮑﻼت ﻏﺪدي :دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ،2ﺑﻠﻮغ زودرس،ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽﮐﯿﺴﺘﯿﮏ در
دﺧﺘﺮان،ﮐﻢ ﮐﺎري ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ در ﭘﺴﺮان  - 4ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ :ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﭘﺮﺧﻮري ﻋﺼﺒﯽ
 - 5ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ :وﻗﻔﻪ ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﺧﻮاب ،آﺳﻢ ،ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ  - 6ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ :ﺳﻨﮓ ﺻﻔﺮا،
اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺒﺪ  - 7ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯿﻮي  - 8ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻀﻼﻧﯽ  -اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ :ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺳﺘﺨﻮان ران ،ﺻﺎﻓﯽ ﮐﻒ ﭘﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ )  ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ

) 3 5دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (

ب ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ) ( 0/ 25 ) ( BMIﺻﻔﺤﻪ

36

»اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ دوم«

١

0/ 5
0/ 7 5

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
رﺷﺘﻪ  :ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﻮم و

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ درس :ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن

داﻧﺶ آﻣﻮزان روزاﻧﻪ ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل
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ردﯾﻒ
9

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 90 :دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﻤﺮه

 - 1ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺗﻤﯿﺰ و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﻮي ﺳﺮ  - 2ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﯾﻮرآﻻت  - 3ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﯿﻨﯽ و دﻫﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ

0/ 5

- 4ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮروي ﺧﺮاشﻫﺎ و زﺧﻢﻫﺎي دﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺎن - 5ﺷﺴﺖوﺷﻮي ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺖﻫﺎ ﻗﺒﻞ
از ﮐﺎر- 6ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺎﺧﻦ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮑﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
10

اﻟﻒ ( ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

) ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ) 41دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (
1/ 7 5

53

ب ( زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮول ،ﺳﻄﺢ  LDLو ﺗﺮيﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ( 0/ 5 ) .ﺻﻔﺤﻪ

57

ج (  - 1ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ  - 2ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن و
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض دود آﻧﻬﺎ  - 3اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻓﺘﺎب  - 4ﺧﻮردن روزاﻧﻪ  5وﻋﺪه ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي  - 5ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻗﻨﺪ ،ﺷﮑﺮ ،ﻧﻤﮏ و روﻏﻦ  - 6ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﻔﻆ
وزن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب  - 7ﺣﺪاﻗﻞ  20دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎدهروي ﺗﻨﺪ روزاﻧﻪ  - 8ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
 - 9ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎنزا و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮ د ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض آﻧﻬﺎ  - 10ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺧﻮد،
دﯾﮕﺮان و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

)  ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ  ) 63دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (

د ( ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :زﻣﯿﻨﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،وﯾﺮوس ،ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﯽ و اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن )  ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ ) 64دو ﻣﻮرد
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (
11

اﻟﻒ (  - 3دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش )  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ
)  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ

12

67

ب (  - 1دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ

69

در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ،وﯾﺮوس ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻄﺮات ﮐﻮﭼﮑﯽ )  ( 0/ 25ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر در ﻫﻮا ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ( 0/ 25 ) .ﺻﻔﺤﻪ

13

0/ 5

68

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( 0/ 25 )،ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻤﯿﺮ

14

)  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ 7 0

ج (  - 4ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ

0/ 7 5

0/ 5

ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮق و ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪه و اﯾﺠﺎد ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( 0/ 25 ) .ﺻﻔﺤﻪ 90

 - 1در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري از ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ داروﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ - 2 .ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻤﺎم داغ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،ﺳﻮﻧﺎ ،ﻗﺮار

0/ 5

ﮔﺮﻓﺘﻦ در وان ﺧﯿﻠﯽ داغ  - 3ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻗﺮار دادن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻟﭗﺗﺎپ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﻨﻪ
 - 4ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﺗﻨﮓ و ﭼﺴﺒﺎن  - 5ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮐﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت و ﻣﻤﺘﺪ )  ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ ) 108دو ﻣﻮرد
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (
15

اﻟﻒ (  - 1داﺷﺘﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  - 2داﺷﺘﻦ ﻫﺪف در زﻧﺪﮔﯽ  - 3ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ  - 4ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان  - 5داﺷﺘﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻧﺪﮔﯽ  - 6ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
 - 7ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ  - 8اﯾﺠﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ  - 9ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺧﻮد )  ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ  116و
»اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮم«

٢

) 117دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (

1/ 7 5

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
رﺷﺘﻪ  :ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﻮم و

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ درس :ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 90 :دﻗﯿﻘﻪ

ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان روزاﻧﻪ ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن
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ردﯾﻒ

ﻧﻤﺮه

ب ( ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف )ﺳﺎﻟﻢ ( ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮد اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺤﺎن را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ( 0/ 25 ) ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ)ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ( ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻊ درس ﺧﻮاﻧﺪن او ﺷﺪه )  ( 0/ 25و ﯾﺎدآوري اﻃﻼﻋﺎت در
ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ( 0/ 25 ) .ﺻﻔﺤﻪ

118

ج ( ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻣﻨﻊ ﺷﺪن از ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ( 0/ 5 )...ﺻﻔﺤﻪ ) 123دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ (
)  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ 13 0

16

اﻟﻒ ( ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ

17

ﺑﻮي ﺳﯿﮕﺎري ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد )  ( 0/ 25و ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ( 0/ 25 )،دود دﺳﺖ ﺳﻮم ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﻔﺤﻪ

18

ب ( آرﺳﻨﯿﮏ

)  ( 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ 13 0

0/ 5
0/ 5

13 5

اﻟﮑﻞ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺣﺮﮐﺖ ،اﺧﺘﻼل در ﺗﮑﻠﻢ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ و ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و

0/ 7 5

ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻮﺷﯿﺎري
ﺻﻔﺤﻪ

) 13 7ﺳﻪ ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (

19

ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ  -ﻋﺎﻃﻔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮي

20

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ( 0/ 5 ) .ﺻﻔﺤﻪ21

21
22

)ﮐﻤﺎ ( و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺷﻮد.

ﺗﻐﺬﯾﻪ  0/ 25ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

)  ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ ) 14دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (

 0/ 25ﺻﻔﺤﻪ 3 8

0/ 5
0/ 5
0/ 5

ﺳﺮدرد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،از دﺳﺖ دادن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻀﻼت و ﺗﻌﺎدل ،از دﺳﺖ دادن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس در
ﺑﺎزو،ﭘﺎ ﯾﺎ ﺻﻮرت  ،ﮔﯿﺠﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و از دﺳﺖ دادن ﺗﮑﻠﻢ )  ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ

0/ 5

) 5 9دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (

23

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺒﺪي ،ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺒﺪ و ﯾﺎ ﺳﯿﺮوز ﮐﺒﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد ( 0/ 5 ) .ﺻﻔﺤﻪ ) 7 1دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (

0/ 5

24

اﺳﺘﺮس ،ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎ ،ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻖ و دﺳﺖ ﮐﺎري ﺟﻮش ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ

0/ 5

آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ( 0/ 5 ) .ﺻﻔﺤﻪ
25

) 8 9دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (

 - 1وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ - 2 .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ و آرام ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻗﺪري ﻣﮑﺚ

0/ 5

ﮐﻨﯿﺪ - 3 .ﻗﺪري آب ﺧﻨﮏ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ - 4 .اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ را ازذﻫﻨﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ - 5 .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رادر ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ.

 - 6ﻋﻀﻼت ﺧﻮد را از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻘﺒﺎض ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺷﻞ ﮐﻨﯿﺪ ( 0/ 5 ) .ﺻﻔﺤﻪ  123و  )124دو ﻣﻮرد
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (
26

ذرات رﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﮕﺎر در رﯾﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺿﺨﯿﻢ ﻗﻬﻮهاي رﻧﮕﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎوي ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎنزا اﺳﺖ )  ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ

13 0

»اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻬﺎرم«

٣

0/ 5

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ درس :ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

رﺷﺘﻪ  :ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﻮم و
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان روزاﻧﻪ ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن

13 99/ 3 / 2 0 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

13 99

http://aee.medu.ir

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ

ردﯾﻒ
27

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 90 :دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﻤﺮه

 - 1اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل آﺛﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻀﺮ و ﻣﺨﺮب ﻣﻮاد را ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و روان ﻓﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد - 2 .اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺼﺮف

0/ 5

ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات و ﺣﻮادث ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد ،ﻣﺜﻼ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻮادث
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد - 3 .اداﻣﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ( 0/ 5 ) .ﺻﻔﺤﻪ ) 142ﯾﮏ
ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (
28

ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻨﮕﯽ ،ﺑﯽﺣﺴﯽ ،ﺑﯽدردي و ﺗﺨﺪﯾﺮﮐﻨﻨﺪﮔﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺼﺮف آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
را ﮐﻨﺪ ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

29

ﻓﮑﺮى و ﺑﺪﻧﯽ او را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ( 0/ 5 ) .ﺻﻔﺤﻪ  ) 143دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎن را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﺎن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را
ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ( 0/ 5 ).ﺻﻔﺤﻪ

0/ 5

0/ 5

148

30

ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر و ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﻠﺘﯽ  -ﻋﻀﻼﻧﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ( 0/ 5 ) .ﺻﻔﺤﻪ

31

راﺳﺖ – ﺧﻤﯿﺪه )  ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ

32

ﺑﺎزوﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﺑﺪن ﻃﻮري ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( 0/ 5 ) .ﺻﻔﺤﻪ

15 6

15 8

0/ 5
0/ 5

166

33

ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﺪن او

34

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي روشﻫﺎي اﯾﻤﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻢﺧﻄﺮﺗﺮ )  ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ

)  ( 0/ 5ﺻﻔﺤﻪ 17 0

0/ 5
0/ 5

) 17 3دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (

ﻧﻈﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺳﺖ.

٤

0/ 5
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درس :سالمت و بهداشت

آزمون شماره 1

رشته :کلیه رشتهها
ردیف

1

مدت آزمون 90 :دقیقه

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

نوبت دوم (خرداد ماه)

درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

بارم

1

الف) در بین عوامل مؤثر بر سالمت سبک زندگی بیشترین تأثیر را بر سالمت افراد دارد.
ب) چاقی با الگوی سیب در مقایسه با الگوی گالبی ،خطر ابتال به بیماریهاای قلبای -عروقای را بیشاتر افااایش
میدهد.
ج ) شکل ستون فقرات انسان شبیه  Cانگلیسی است.
د) خفگی ناشی از آتش سوزی در مقایسه با سوختگی ناشی از آن ،تلفات بیشتری به همراه دارد.
2

در هر یک از عبارتهای زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

1/5

الف) تامین سالمت مستلام رعایت  .................است.
ب) برای افراد شاغل در مکانهای تهیه ،تولید و توزیع غذا ،داشتن  .................و رعایت بهداشت از اهمیات زیاادی
برخوردار است.
ج) دریافت امواج صوتی و  ، ................دو وظیفه مهم گوش میباشند.
د) همة خانمها قبل از بارداری باید از نظر ایمنی نسبت به بیماری ویروسی  ...... ..................آزمایش شوند.
ه) منظور از عات نفس ،احساس  ......................است.
و) از دیدگاه سالمت ستون فقرات ،بلند کردن بار با کمر راست و پاهای  ،.....................روشی ایمنتر است.
3

هر کدام از توضیحات زیر مربوط به چه مطلبی میباشند؟

1/5

الف) بر اساس این قانون ،چنانچه کالری دریافتی از مواد غذایی بیش از میاان کالری مصارفی باشاد ،وزن افااایش
مییابد.
ب) از این بیماری به عنوان قاتل خاموش یاد میشود.
ج) این نوع چربی باعث میشود تا کلسترول از جدار داخلی شریانها جدا شود به هماین دلیال باه آن کلساترول
خوب میگویند.
د) اولین شرط الزم برای ازدواج است.
ه) احساس ناخوشایندی است که برای مدت زمانی طوالنی تداوم مییابد و همراه با تنهایی و غمگینی است.
و) بارگترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم میباشد.
4

در سؤاالت زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1

الف) ضربه دیدن در حین برداشت ،انتقال و نگهداری مواد غذایی از عوامل  ...................فساد مواد غذایی است.
 )4بیولوژیکی
 )3شیمیایی
 )2فیایکی
 )1مکانیکی
ب) کدام یک از عیوب انکساری چشم به علت شکل غیر عادی قرنیه ایجاد میشود؟
 )4دوربینی
 )3آستیگماتیسم
 )2نادیک بینی
 )1پیرچشمی
ج) کدام یک از شایعترین اختالالت روانی -رفتاری دوره نوجوانی محسوب نمیشود؟
 )4تاب آوری
 )3خشم
 )2اضطراب
 )1استرس
د) کدامیک از مواد سمی موجود در سیگار اعتیاد آور است؟
 )3آمونیاک
 )2آرسنیک
 )1سیانیدریک اسید
صفحه 1

 )4نیکوتین

آزمون شماره
ردیف

درس :سالمت و بهداشت

1

مدت آزمون 90 :دقیقه

رشته :کلیه رشتهها
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

نوبت دوم (خرداد ماه)

5

در هرم غذایی مقابل عالمت سوال مربوط به کدام گروه از مواد غذایی میباشد؟

6

یک آزمایش که در تشخیص سرطان روده بارگ کاربرد دارد را بنویسید.

7

بهترین راه پیشگیری از ابتال به هر یک از بیماریهای زیر را بنویسید.

بارم

0/5

؟

الف) پدیکلوزیس

0/25
1

ب) ایدز
1

8

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

9

رعایت سه اصل برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب توصیه میشود .آنها را نام ببرید.

0/75

10

برای هریک از آثار مثبت و منفی خشم یک مثال بنویسید.

0/5

11

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

0/75

12

دو مورد از مهمترین عواملی که نوجوانان و جوانان را به سوی مصرف مواد دخانی سوق میدهد را بنویسید.

0/5

13

بارزترین آثار فوری و بلندمدت مصرف مشروبات الکلی را بنویسید.

0/75

14

به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

1

الف) منظور از دود دست سوم مواد دخانی چیست؟
ب) به چه کسی معتاد میگویند؟
15

در این پرسش عبارتهایی در مورد انواع مواد اعتیاد آور آورده شاده اسات .عبارتهاای مارتبط باه هام را در دو 0/75
ستون مشخص کنید.
«ستون ب»

«ستون الف»

16

الف) خاصیت منگی ،و بیدردی

 -1کراک

ب) توهمزای طبیعی

 -2متادون

ج) حالت خوش و هیجانی کوتاه مدت

 -3حشیش

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

صفحه 2

0/75

درس :سالمت و بهداشت

آزمون شماره 1

رشته :کلیه رشتهها
ردیف

مدت آزمون 90 :دقیقه

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

نوبت دوم (خرداد ماه)

بارم

17

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

0/75

18

وضعیت بدنی مناسب (پوسچر) چگونه حالتی است؟

0/75

19

دو مورد از دالیل ایجاد وضعیت بدنی نامناسب را بنویسید.

0/5

20

هنگام خرید کوله پشتی ،چه نکاتی باید رعایت شود؟

21

در کدام یک از حاالت زیر اصول ارگونومی رعایت نشده است؟

(الف)
22

(ب)

1
0/25

(ج)

(د)

در مورد سطوح پیشگیری از حوادث به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

0/75

الف) در سطح  1چه اقداماتی انجام میشود؟
ب) تماس با اورژانس و آتش نشانی در کدام سطح و چه زمانی صورت میگیرد؟
23

در هریک از آتش سوزیهای زیر بهترین راه خاموش کردن آتش را بنویسید.

0/75

الف) آتش سوزی مایعات قابل اشتعال
ب) آتش سوزی خشک
ج) آتش سوزی ناشی از برق
24

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

0/25

25

عوامل خطر آفرین سقوط را معموالً به دو گروه تقسیم میکنند .آن دو را بنویسید.

0/5

26

مانور باز کردن راه تنفس هوایی در خانمهای باردار (در صورت برطرف نشدن انسداد با ضاربات باین دو کتاف) را
بنویسید.

صفحه 3

1

 -1 -12احساس جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن -2
مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بارگ شدن  -3اجتماعی
شدن و محبوب شدن در میان همساالن  -4الگوبرداری از هنر
پیشهها و افراد معروف  -5مصرف دخانیات توسط والدین یا
دوستان صمیمی  -6باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل
اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت ،رفع خستگی ،رفع
دلشوره و اضطراب ،تقویت ذهن و هضم غذا میشود -7 .ساده
انگاری در مورد مصرف قلیان به عنوان یک ماده دخانی کم
خطرتر از سیگار  -8اشتغال ذهنی و دغدغه های فکری  -9در
دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی  -10وجود
تنش و ناهنجاریهای خانوادگی ،خانوادههای بیثبات و نبود
حمایتهای خانوادگی  -11قبیح و ناپسند نبودن مصرف
(ص )134
دخانیات به ویژه قلیان در اذهان عمومی

کلید آزمون شماره  1درس سالمت و بهداشت

 -1الف) درست
ج) نادرست

 -2الف) بهداشت
ج) حفظ تعادل بدن
ه) ارزشمند بودن

(ص )12

ب) درست
د) درست

(ص )۵

ب) کارت بهداشت
د) سرخجه
و) خمیده

(ص )1۶4
(ص )۸4
(ص )112

 -3الف) قانون تعادل انرژی
(ص  )۵3ج) HDL
ب) فشار خون باال
د) بلوغ جنسی زن و مرد
(ص  )121و) دخانیات
ه) افسردگی

(ص )34
(ص )1۷۶
(ص )41
(ص )1۰۹
(ص )1۵۸
(ص )3۹
(ص )۵۶
(ص )1۰1
(ص )12۹

 -4الف) گاینه  -1مکانیکی
ب) گاینه  -3آستیگماتیسم
ج) گاینه  -4تاب آوری
د) گاینه  -4نیکوتین

(ص )11۸
(ص )13۰

 -۵گروه نان و غالت

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

(ص )24

 -۶آزمایش خون مخفی در مدفوع و کولونوسکوپی

(ص )۶2

 -14الف) دود دست سوم در واقع دود نیست ،بلکه بوی سیگار
(ص )13۵
است که در محیط پراکنده میشود.
ب) فرد معتاد کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد
(ص )13۹
مخدر یا دارو به آن وابسته شده باشد.

(ص )4۵
(ص )۸1

 -۷الف) رعایت بهداشت فردی و پرهیا از به کارگیری وسایل
(ص )۷۰
شخصی دیگران
ب) عدم استفاده از سرنگ و سوزن مصرف شده و پرهیا از
(ص )۷4
رفتارهای جنسی پرخطر

 -1۵الف)  .2متادون ب)  .3حشیش ج)  .1کراک

 -1 -1۶ایمان به خدا  -2اشتغال به تحصیل علم  -3کسب و
کار سالم  -4پایبندی به مذهب و معنویت  -5انجام جدی
(ص )14۵
ورزش  -6پرداختن به تفریحات سالم

 -۸او به جای فاجعه ساختن از مشکل و گرفتار شدن در
تبعات آن ،به خود و تواناییهایش توجه بیشتری میکند.
 -1 -۹بازداری
 -3جایگاین کردن خواستهها

(ص )144

(ص )11۵

 -1۷پاسخ منفیتان را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار
تکرار کنید تا مخاطب تان متقاعد شود که نمی تواند نظر شما
(ص )14۹
را عوض کند.

 -2برون ریای
(ص )12۰

 -1۰از آثار مثبت خشم این که می تواند باعث احقاق حق در
روابط بین فردی ،گروهی و اجتماعی شود البته مشروط به
اینکه آن را کنترل کنیم .اما خشم منفی به بروز مشکالت و
ناراحتیهای جسمی (همچون سردرد ،سکتههای قلبی،
ناراحتیهای گوارشی و ،)...روانی (همچون :فشار روانی،
اضطراب ،افسردگی ،روی آوردن به مصرف مواد مخدر و )...و
اجتماعی (همچون :درماندگی ،اناوا و تنهایی و  )...منجر
(ص )123
میگردد.

 -1۸وضعیت بدنی مناسب حالتی است که در آن کمترین
فشار و تنش به سیستم اسکلتی -عضالنی وارد میشود.
(ص )1۵۶

 -1۹افراد به دالیل متفاوتی همچون -1 :عادات غلط هنگام
ایستادن  -2راه رفتن  -3نشستن و خوابیدن  -4اعتماد به
نفس پایین و خجالتی بودن  -5عضالت ضعیف و انعطاف
ناپذیر  -6اضافه وزن و چاقی  -7کفش نامناسب و پاشنه بلند
(ص )1۵۶
و ...دچار وضعیت بدنی نامناسب میگردند.

 -11در اثر استفاده مشترک از قلیان بیماریهای منتقله از
طریق دهان و دستان فرد آلوده ،سالمت افراد دیگر را تهدید
(ص )133
میکند.

 -2۰هنگام خرید ،کوله پشتی را طوری انتخاب کنید که
سبک تر بوده و در قسمت های پشت و بندها از اسفنج استفاده
شده باشد .و برای توزیع مناسبتر نیرو ،بندهای شانهای آن
(ص )1۶3
پهن بوده و حتما دارای دو بند باشد.
صفحه 4

 -21د

(ص )1۶۵

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

(ص )1۷۰

 -23الف) مهم ترین روش قطع اکسیژن است.
ب) بهترین راه مبارزه ،سرد کردن آتش است.
ج) استفاده از گاز دیاکسید کربن میباشد.

(ص )1۷۶

 -24کشیدن ضامن

(ص )1۷۶
(ص )1۷۷

(ص )1۷۷

 -1 -2۵برخی از عوامل به محیط سقوط مربوطاند.
 -2گاهی اوقات سقوط به علت عوامل فردی اتفاق میافتد.

(ص )1۸1

(ص )1۸2

 -2۶پشت بیمار قرار بگیرید و دو دست خود را به صورت
حلقه دور بیمار قرار دهید ،یک دستتان را مشت کنید
(انگشت شصت به داخل دست خم میشود و انگشتان دور
شصت قرار می گیرد) و از زیر دستان مصدوم روی قفسه سینه
قرار دهید ،دست دیگر را روی دست قبلی گذاشته و با یک
حرکت سریع قفسه سینه را به داخل و باال بفشارید .این
حرکت را چندین بار تکرار کنید تا جسم به بیرون پرتاب شود.
(ص )1۸1

صفحه ۵

٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌي :
آصٔ : ٖٛػالٔز  ٚثٟذاؿز
٘بْ دثيش :

ثؼٕ ٝسؼبِي
ْدیشیز آٔٛصؽ  ٚدشٚسؽ ؿٟشػشبٖ اؿشٟبسد
ٙٞشػشبٖ فٙي  ٚحشف ٝای ديبٔجشاػظٓ(ف)  وبسدا٘ؾ ؿٟيذ ػّغب٘ي 

سبسیخ 98/03/00 :
صٔبٖ  70 :دليمٝ

سدیف
1

2

ثبسْ
عثارات صحیح و غلط را مشخص نماییذ؟
)
اِف) سمشیجب  54دسكذ ػُّ ٔشي ٔ ٚيش دس ایشاٖ ٔشثٛط ث ٝثيٕبسی ٞبی غيشٚاٌيش اػز( .
)
اػز.
ة) ديـٍيشی اص اػشيبد  ،ثٔ ٝشاست ٔؤثشسش  ٚوٓ ٞضی ٝٙسش اص دسٔبٖ (
)
ػالٔز
(
ج) ثٟذاؿز ػجبسر اػز اص سأٔيٗ ،حفظ  ٚثبالثشدٖ ػغح
)
د) فـبسخ ٖٛثبال یىي اص ؿبیغ سشیٗ ثيٕبسی ٞبی ٔضٔٗ دس خٛأغ أشٚصی اػز (
)
 )ٜحذاوثش وبٞؾ ٚصٖ ٔدبص دس ع َٛیه ٞفش 600 ٝسب ٌ 900شْ ٔي ثبؿذ ( .
)
اػز.
 )ٚػمٛط  ٚصٔيٗ خٛسدٖ ؿبیغ سشیٗ حبدث ٝدٚساٖ ٘ٛخٛا٘ي  ٚخٛا٘ي (
)
ص) اص دیذٌب ٜػالٔز ػش ٖٛفمشار ،ثّٙذ وشدٖ ثبس ثب وٕش خٕيذ ٚ ٜدبٞبی ساػز  ،سٚؿي ایٕٗ سش اػز( .
ح) ٍٙٞبْ ٘ـؼشٗ سٚی كٙذِي ثبیذ سب حذ أىبٖ اص كٙذِي ٞبی دـشي داس اػشفبد ٜوشد  ٚدس ا٘شٟبی كٙذِي ٘ـؼز  ٚػشٖٛ
)
فمشار سا دس حبِز ػٕٛدی ٍ٘ ٝداؿز( .
)
ط) خـٓ ث ٝػٛٙاٖ یه ٞيدبٖ ٔلٛٙػي داسای آثبس ٔثجز ٙٔ ٚفي اػز (
)
ی) خفٍي ٔ ٟٓسشیٗ ػّز ٔشي ٘بؿي اص آسؾ ػٛصی اػز (
تا توجه ته کلمات داخل پرانتز جواب جای خالی را تا کلمات مناسة کامل نماییذ؟
اِف) دس ا٘ذاصٌ ٜيشی فـبسخٔ 120 ٖٛيّي ٔشش خي٘ ٜٛـبٖ دٙٞذ ٜفـبس ٔ .......................ي ثبؿذ ( .ػيؼشِٛي ـ دیبػشِٛي )
ة)  .....................یؼٙي فؼبِيز ٞبیي و ٝخٛد یب خب٘ٛادٔ ٜبٖ ثشای حفظ  ٚاسسمبی ػالٔز ٔبٖ ا٘دبْ ٔي دٞيْ  ( .ػالٔز
خؼٕب٘ي ـ خٛدٔشالجشي )
ج)  .....................................ؿبُٔ ٔدٕٛػ ٝای اص ظشفيز ٞبی فشدی  ٚسٚا٘ي اػز و ٝفشد ث ٝوٕه آٟ٘ب ٔي سٛا٘ذ دس ؿشایظ
دؿٛاس ٔمبٔٚز وٙذ  ٚدچبس آػيت دیذٌي ٘ـٛد ( .ػشػخشي ـ سبة آٚسی)
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د)  ........ ............یؼٙي ٔلشف ٔمبدیش وبفي اص ٔٛاد غزایي ٔٛسد ٘يبص ثشای حفظ ػالٔز ثذٖ اػز ( .اكُ سؼبدَ ـ اكُ سٛٙع )
 )ٜص٘ذٌي سٛأْ ثب ٚلبیغ ،سٚیذادٞب ٔ ٚـىالسي اػز وٕٛٞ ٝاس ٜثش خؼٓ  ٚسٚاٖ افشاد سأثيش ٔي ٌزاسد و ٝث ٝآٖ .......................
ٌفشٔ ٝي ؿٛد ( اضغشاة ـ افؼشدٌي ـ اػششع )
سواالت چهارگزینه ای

3

1ـ وذاْ ٌضی ٝٙثيبٍ٘ش دشٚسئيٗ ٘بلق ٔي ثبؿذ؟
د) ػٛیب 
ج) حجٛثبر 
ة) ؿيش 
اِف) ٌٛؿز
2ـ دسثبس ٜػٛأُ ٔٛثش ثش ثبسٚسی صٚخيٗ  ،سؼشیف صیش ثيبٍ٘ش وذاْ ٔف ْٟٛاػز؟
(( احؼبع خٛثي ایدبد ٔي وٙذ ،خٛاة سا ثٟجٛد ٔي ثخـذ ،ػٛخز  ٚػبص ثذٖ سا افضایؾ ٔي دٞذ ))
د) آسأؾ 
ج) ٚسصؽ 
اِف) سغزی  ٝة) داسٞٚبی ٔحشن ٔ ٚىُٕ 
3ـ ٔشبد ٖٚدس وذاْ ٌش ٜٚاص ٔٛاد ٔخذس صیش لشاس ٔي ٌيشد؟
د) ٔخذس ٔلٛٙػي 
ج) س ٓٞٛصای ٔلٛٙػي 
ة) ٔحشن عجيؼي 
اِف) ٔخذس عجيؼي 
4ـ سعٛثز ٔحيظ صیشٔدٕٛػ ٝوذأيه اص ػٛأُ ایدبد فؼبد دس ٔٛاد غزایي ٔي ثبؿذ .
د ) ٔىب٘يىي 
ج) ثيِٛٛطیىي 
اِف) ؿيٕيبیي  ة) فيضیىي
5ـ وذاْ ٌضی ٝٙاص ساٞىبسٞبی ثٟجٛد ػضر ٘فغ ٕ٘ي ثبؿذ؟
اِف) ػذْ اػشٕبد ث ٝدیٍشاٖ  ة) ثشلشاسی ساثغ ٝػبِٓ  ج) آساػشٍي  د) وؼت ٔٛفميز دس أٛس 
6ـ وذاْ ٔٛسد آػيت دزیشسشیٗ لؼٕز ثذٖ دس اخشالالر اػىّشي ـ ػضال٘ي ٔي ثبؿذ؟
اِف) وٕش  ة) ٔچ دػز  ج) ؿب٘  ٝد) ٌشدٖ 
7ـ وذاْ آصٔبیؾ غشثبٍِشی ٔخلٛف سـخيق ػشعبٖ سٚدٔ ٜي ثبؿذ؟
د) دبح اػٕيش
ج) وِٛٛ٘ٛػىٛدي
اِف) ٔبٌٔٛشافي  ة) آصٔبیؾ خ ٖٛ

2

8ـ ؿىُ صیش ٘ح ٜٛؿؼز  ٚؿٛی چـٓ ٍٙٞبْ آِٛدٌي ثب وذاْ ػبُٔ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ؟
اِف) ٌشد  ٚغجبس 
ة) ٔٛاد ؿيٕيبیي
ج) فش ٚسفشٗ خؼٓ خبسخي 

د) ثشق ٌشفشٍي 

4

5
6
7
8
9

10

11
12

ثب سٛخ ٝث ٝوّٕبر داخُ دشا٘شض خٛاة ػٛاِٟبی صیش سا ٔـخق ٕ٘بیيذ؟
اِف) وذاْ ٔٛسد ثيبٍ٘ش ؿبخق سٛد ٜثذ٘ي ٔي ثبؿذ؟ (  BMIـ ) MBI
ة) ث ٝسٛإ٘ٙذی الصْ ثشای اداس ٜأٛس ٕٞؼش  ٚفشص٘ذاٖ اعالق ٔي ٌشدد ( .ثّٛؽ سٚا٘ي ـ ثّٛؽ اخشٕبػي )
ج) دشٔلشف سشیٗ ا٘ٛاع ٔٛاد دخب٘ي دس ػشاػش خٟبٖ وذاْ اػز ( ػيٍبس ـ لّيبٖ )
د) یه غزای داؽ دس چٔ ٝحذٚد ٜدٔبیي ٔي سٛا٘ذ ثٔ ٝذر عٛال٘ي ػبِٓ ثٕب٘ذ (  50دسخ ٝث ٝثبال ـ  70دسخ ٝث ٝثبال )
 )ٜدس وذاْ ػيٛة ا٘ىؼبسی چـٓ  ،وش ٜچـٓ افشاد ٔؼٕٛال وٛچىشش اص حذ ٔي ؿٛد ( ٘ضدیه ثيٙي – دٚسثيٙي )

1/25

دس اثش اػشفبدٔ ٜـششن اص لّيبٖ ثيٕبسی ٞبی ٔٙشمّ ٝاص عشیك دٞبٖ  ٚدػشبٖ فشد آِٛد ،ٜػالٔز افشاد دیٍش سا سٟذیذ ٔي وٙذ.
دٛٔ ٚسد اص آٟ٘ب سا ٘بْ ثجشیذ؟
اص ػالئٓ ٘بؿي اص ٔؼٕٔٛيز ثب ٔٛاد غزایي ٛٔ 2سد ٘بْ ثجشیذ؟

0/5
0/5

اص ٔٛا٘غ ػٕذ ٜسٚآٚسدٖ ثٔ ٝلشف ٔٛادٔخذس دس ٘ٛخٛا٘بٖ ثٛٔ 2 ٝسد ٘بْ ثجشیذ؟
دسثبس ٜآثبس ٔلشف اِىُ  ،خٛاة ػٛاالر صیش سا ٔـخق ٕ٘بیيذ؟
ثبسصسشیٗ آثبس فٛسی ٔلشف اِىُ (
(
ثبسصسشیٗ آثبس عٛال٘ي ٔذر ٔلشف اِىُ

0/5
0/5

)
)

دس آسؾ ػٛصی ٘بؿي اص ٌبصٞبی لبثُ اؿشؼبَ چٍ ٝ٘ٛاص ؿؼّٚ ٝس ؿذٖ آسؾ خٌّٛيشی وٙيٓ؟

0/5

ٚاثؼشٍي ث ٝداسٞٚب یب ٔٛاد ٔخذس داسای د ٚخٙج ٝسٚا٘ي یب خؼٕب٘ي ٔي ثبؿذ ٞ ،ش یه اص خٕالر صیش ثيبٍ٘ش وذاْ خٙج ٝآٖ
ٔي ثبؿذ؟
اِف) فشدی و ٝثشای اِٚيٗ ثبس ٔٛاد ٔلشف ٔي وٙذ ،آثبس ٔلشف ٔٛاد سا سدشثٔ ٝي وٙذ  ٚاٌش دٚثبس ٜثخٛاٞذ ٕٞبٖ آثبس سا سدشثٝ
)
وٙذٔ ،دجٛس اػز ٔمذاس ثيـششی ٔٛاد ٔلشف وٙذ( .
)
ة) فشدی ٔلشف ٔٛاد سا ثشای ٔذر وٛسبٞي لغغ وشد ٚ ٜدچبس ٚػٛػ ٝثشای ٔلشف ٔدذد ؿذ ٜاػز ( .
دس ٔلشف ٔٛاد دخب٘ي ٔٙظٛس اص دٚد دػز ػ ْٛچيؼز؟

0/5

0/5

ٕٟٔششیٗ ػٛأّي وٛ٘ ٝخٛا٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ سا ث ٝػٛی ٔلشف ٔٛاد دخب٘ي ػٛق ٔي دٞذ  ،ثٛٙیؼيذ ؟ (ٛٔ2سد)

0/5

13

ثب سٛخ ٝث ٝخٕالر داد ٜؿذٛ٘ ٜع ٔٛاد ػٕي ٔٛخٛد دس ٔٛاد دخب٘ي سا ٔـخق ٕ٘بیيذ؟
)
اِف) رسار سیض ٔٛخٛد دس ػيٍبس دس سیٞ ٝب خٕغ ٔي ؿ٘ٛذ  ٚدٛػش ٝضخيٓ ل ٜٟٛای سٍ٘ي سا سـىيُ ٔي دٞذ (
)
ة) یىي اص ػٛأُ ٔ ٟٓدس ایدبد سحشیه  ٚسخشیت ثبفز ٞب ثٚ ٝیظ ٜسی ٝدس خشیبٖ اػشؼٕبَ دخب٘يبر اػز (
ج) ایٗ ٔبد ٜوـٙذٍٙٞ ٜبْ اػشؼٕبَ دخب٘يبر سجخيش ؿذٚ ٚ ٜاسد سیٞ ٝب  ٚػذغ خٔ ٖٛي ؿٛد  ٚسٙفغ سا ٔخشُ ٔي وٙذ.
)
(

14

سا ٜا٘شمبَ ٞشیه اص ثيٕبسیٟبی صیش سا ٔـخق ٕ٘بیيذ؟
ة) اػٟبَ خ٘ٛي (
)
اِف) آ٘فّٛآ٘ضا (

15

ػالئٓ اضغشاة ػجبسسٙذ اص ( ػالئٓ ثذ٘ي ـ ػالئٓ سفىش ـ ػالئٓ سٚا٘ي )
دس ٞش یه اص ٔٛاسد صیش ٘ٛع ػالئٓ سا ٔـخق ٕ٘بیيذ؟
) ج) ثي خٛاثي (
) ة) حٛاع دشسي (
اِف) سٟٛع (

)

ج) دذیىّٛصیغ (

)

) د) ٞذبسيز (

0/75

1
1

) د) ثي سبثي (

)

16

17

18

19

اص سٛكيٞ ٝبی خٛدٔشالجشي ثشای حفظ ػالٔز سٚاٖ دس دٚسٛ٘ ٜخٛا٘ي ٛٔ ،سد صیش سا ثشسػي ٕ٘بیيذ
((صٔبٖ اػششاحز  ٚسفشیح داؿش ٝثبؿيذ ))

1

دس صیش دٛٔ ٚسد اص سٛكيٞ ٝبی خٛدٔشالجشي دس صٔي ٝٙديـٍيشی اص سفشبسٞبی دشخغش ( اػشؼٕبَ دخب٘يبر  ٚاخشالالر ٔلشف ٔٛاد
) آٔذ ٜاػز  .یىي سا ث ٝدِخٛا ٜسٛضيح دٞيذ؟
اِف) داؿشٗ دٚػشبٖ ػبِٓ
ة) سٚاثظ خب٘ٛادٌي ٔغّٛة

دس ؿىُ سٚثش٘ ٚح ٜٛكحيح ٘ ٚبدسػز
٘ـؼشٗ سٚی كٙذِي سا ٔـخق ٕ٘بیيذ؟
ؿٕبس: 1 ٜ
ؿٕبس: 2 ٜ
ؿٕبس: 3 ٜ

3

2

1/5

1
0/75

ثب سٛخ ٝثٔ ٝف ٚ ْٟٛاك َٛاسٌٔٛ٘ٛي كحيح یب غّظ ثٛدٖ ػجبسار صیش سا ٔـخق ٕ٘بیيذ؟
اِف)ٍٙٞبْ دٚچشخ ٝػٛاسی سٛكئ ٝي ؿٛد صاٚی ٝثيٗ ساٖ  ٚػبق دبٚ ،لشي سوبة دبیيٗ اػز حذٚد 25سب  30دسخ ٝثبؿذ) ( .
ة) ا٘دبْ وبسٞبی ػٍٙيٗ سا وٕي ثبالسش اص اسسفبع آس٘ح سٙظيٓ ٕ٘بیيٓ ( )
ج) و ِٝٛدـشي ثٕٞ ٝشأ ٜحشٛیبر آٖ ٘جبیذ ثيـشش اص  20دسكذ ٚصٖ ؿٕب ثبؿذ) ( .
د) وبسوشدٖ عٛال٘ي ٔذر دس حبِز دـز ثب ٔٙحٙي  Cاٍّ٘يؼي ،فـبس صیبدی سا ثش دـز ٚاسد ٔي وٙذ ( )

1

اٌش الٔخ وٓ ٔلشف یب ٟٔشبثي حبٚی ٌبص خي ٜٛؿىؼز  ،ثشای دبن ػبصی اسبق چٍ ٝ٘ٛثبیذ ػُٕ ٕ٘بیيٓ
20

21

1
ثب سٛخ ٝثٔ ٝف ْٟٛا٘ؼذاد ساٛٞ ٜایي ٞ ،ش وذاْ اص ػالئٓ صیش ٔشثٛط ث ٝوذاْ ٘ٛع ا٘ؼذاد ساٛٞ ٜایي ٔي ثبؿذ؟
ا٘ؼذاد خفيف  ا٘ؼذاد وبُٔ 
اِف) ثي لشاسی  ٚاضغشاة ؿذیذ
ا٘ؼذاد خفيف  ا٘ؼذاد وبُٔ 
ة) ػذْ سٛا٘بیي دس كحجز وشدٖ
ج) سً٘ كٛسر ٔبیُ ث ٝخبوؼششی ٕٞشا ٜثب وجٛدی ِت ٞب ا٘ؼذاد خفيف  ا٘ؼذاد وبُٔ 
ا٘ؼذاد خفيف  ا٘ؼذاد وبُٔ 
د) سٙفغ كذاداس  ٚػخز
ٔٛفك ثبؿيذ

1

نام و نام خانوادگي :
آزمون  :سالمت و بهداشت
نام دبير :

بسمه تعالي
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشتهارد
هنرستان فني و حرفه ای پيامبراعظم(ص)  کاردانش شهيد سلطاني 

تاریخ 97/03/00 :
زمان  70 :دقيقه

ردیف

بارم

1

الف) (غ)
ب) (ص)
ج) (ص)
د) (ص)
ه) (غ)
و) (غ)
ز) (غ)
ح) (ص)
ط) (غ)
ی) (ص)

2

الف) سيستولي
ب) خودمراقبتي
ج) تاب آوری
د) اصل تعادل
ه) استرس

3

سواالت چهارگزینه ای
1ـ ج) حبوبات
2ـ ج) ورزش
3ـ د) مخدر مصنوعي
4ـ ب) فيزیکي
5ـ الف) عدم اعتماد به دیگران
6ـ الف) کمر
7ـ ج) کونولوسکوپي
8ـ ب) مواد شيميایي

4

الف) BMI

5

از جمله این آلودگي ها مي توان به اگزمای دست ،انتقال عفونت هایي از قبيل سل ،ویروس تبخال ،هليکوباکتری اشاره کرد

6

1ـ به سختي نفس کشيدن 2ـ تحریک چشم ها و پوست ،گلو و مجرای تنفسي 3ـ تغيير رنگ پوست 4ـ سردرد و تاری دید
5ـ سرگيجه و عدم تعادل و فقدان هماهنگي 6ـ دردهای شکمي و اسهال

7

ایمان به خدا ،اشتغال به تحصيل علم ،کسب و کار سالم ،پایبندی به مذهب و معنویت ،انجام جدّی ورزش و پرداختن به
تفریحات سالم

8

بارزترین آثار فوری مصرف الکل (اختالل در سيستم اعصاب مرکزی )
(بيماری سيروز کبدی ) 136
بارزترین آثار طوالني مدت مصرف الکل

9

منبع گاز ،مانند لوله یا کپسول گاز را قطع کنيد و با بستن در و پنجره ها از شعله ور شدن آتش جلو گيری کنيد.

10

الف) فردی که برای اولين بار مواد مصرف مي کند ،آثار مصرف مواد را تجربه مي کند و اگر دوباره بخواهد همان آثار را تجربه
کند ،مجبور است مقدار بيشتری مواد مصرف کند ( .جسماني )
ب) فردی مصرف مواد را برای مدت کوتاهي قطع کرده و دچار وسوسه برای مصرف مجدد شده است  ( .رواني )

11

دود دست سوم هم داریم که در واقع دود نيست ،بلکه بوی سيگار است که در محيط پراکنده مي شود.

12

ب) بلوغ اجتماعي

ج) سيگار

1ـ احساس جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن

د)  70درجه به باال

ه) دوربيني

2ـ مستقل شدن و به بلوغ رسيدن و بزرگ شدن

3ـ اجتماعي شدن و محبوب شدن در ميان همساالن
5ـ مصرف دخانيات توسط والدین یا دوستان صميمي
13

4ـ الگوبرداری از هنرپيشه ها و افراد معروف
6ـ اشتغال ذهني و دغدغه های فکری

ذرات ریز موجود در سيگار در ریه ها جمع مي شوند و پوسته ضخيم قهوه ای رنگي را تشکيل مي دهد ( قطران )
یکي از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها به ویژه ریه در جریان استعمال دخانيات است ( آمونياک )
این ماده کشنده هنگام استعمال دخانيات تبخير شده و وارد ریه ها و سپس خون مي شود و تنفس را مختل مي کند( .
سيانيدریک اسيد )

14

الف) تنفس

15

الف) تهوع ( بدني ) ب) حواس پرتي ( تفکر ) ج) بي خوابي ( بدني ) د) بي تابي ( رواني )

16

برای کارهایي که نياز به تمرکز دارند یک زمان متوالي و بي وقفه در نظر نگيرید .قرار مالقات ،جلسه ها و کالس های درسي
را پشت سر هم برنامه ریزی نکنيد .وقت استراحت برای خود بگذارید.

17

الف) داشتن دوستان سالم
جواناني که دوستاني سالم دارند که اهل مصرف مواد ناسالم نيستند ،کمتر به مصرف موادمخدر گرایش پيدا مي کنند .از سوی
دیگر ،دوستان سالم نيز هرگز اطرافيان و دوستان خود را تحت فشار منفي نمي گذارند و به انجام کارهای ناسالم دعوت نمي
کنند.
ب) روابط خانوادگي مطلوب
نوجوانان و جواناني که با اعضای خانواده شان رابطه مطلوبي داشته باشند ،کمتر از سایر همساالن خود به مصرف موادمخدر
روی مي آورند .داشتن روابط مطلوب با والدین موجب تشویق نوجوانان به رفتارهای سالم و معقول مي شود .پيروی از ارزش
های خانوادگي به حفظ احترام و اعتماد خانواده نيز کمک مي کند .فردی که خانواده اش از او به خوبي حمایت نمي کند،
باید یک مربي یا معلم مطلوب پيدا کند و با راهنمایي های او سالمت خود را به خوبي حفظ کند .مدرسه باید در این زمينه
به او کمک کند.

18

در شکل روبرو نحوه صحيح و 157
نادرست نشستن روی صندلي را مشخص نمایيد؟
شماره  : 1نادرست
شماره  : 2نادرست
شماره  : 3درست

19

الف)هنگام دوچرخه سواری توصيه مي شود زاویه بين ران و ساق پا ،وقتي رکاب پایين است حدود  25تا  30درجه باشد( .ص)
ب) انجام کارهای سنگين را کمي باالتر از ارتفاع آرنج تنظيم نمایيم (غ)
ج) کوله پشتي به همراه محتویات آن نباید بيشتر از  20درصد وزن شما باشد( .غ)
د) کارکردن طوالني مدت در حالت پشت با منحني  Cانگليسي ،فشار زیادی را بر پشت وارد مي کند (ص)

20

اگر المپ کم مصرف یا مهتابي حاوی گاز جيوه شکست ،قبل از پاک کردن خرده های المپ هایي که دارای گاز سمي جيوه
هستند ،برای چند دقيقه اتاق را ترک کنيد و سپس بازگردید و خرده ها را جمع کنيد.

21

ب) گوارش

ج) پوست و مو

د) خون

3

الف) بي قراری و اضطراب شدید
ب) عدم توانایي در صحبت کردن
ج) رنگ صورت مایل به خاکستری همراه با کبودی لب ها
د) تنفس صدادار و سخت

انسداد خفيف 
انسداد خفيف 
انسداد خفيف 
انسداد خفيف 

موفق باشيد

2

انسداد کامل 
انسداد کامل 
انسداد کامل 
انسداد کامل 

1

تؿوِ تؼالي
هسیطیت آهَظـ ٍ پطٍضـ قْطؾتاى اقتْاضز
ٌّطؾتاى فٌي ٍ حطفِ ای پياهثطاػظن(ل)  کاضزاًف قْيس ؾلغاًي 

ًام ٍ ًام ذاًَازگي :
آظهَى  :ؾالهت ٍ تْساقت
ًام زتيط  :ؾلغاًي

تاضید 98/03/00 :
ظهاى  70 :زقيقِ

ضزیف

تاضم
عثارات صحیح ي غلط را مشخص وماییذ؟
کٌٌسُ کثس ،تيواضی ّپاتيت ضا تِ اًَاع ً C ، B ، Aام گصاضی هي کٌٌس) .........( .
ٔ
الف) تا تَرِ تِ ًَع تاکتطی آلَزُ
ب) ذَزهطاقثتي قاهل اػوالي اکتؿاتي ،آگاّاًِ ٍ ّسف زاض اؾت () .........
د) هؼوَال  90زضنس اظ افطازی کِ اػتياز تِ هَاز زذاًي زاضًس  ،اؾتؼوال زذاًيات ضا اظ تاالی  18ؾال آغاظ کطزُ اًس) .........( .

1

ز) ّط فطز هؼوَالً زض  5ؾالگي تِ  11ؾاػت ذَاب ٍ زض ًَرَاًي تِ  8الي  9ؾاػت ذَاب ًياظ پيسا هي کٌس ) .........( .

2

ُ) زاٍعلة قسى تطای کوک تِ زیگطاى یکي اظ ضاّکاضّای تْثَز ػعت ًفؽ هي تاقس) .........( .
ٍ) زضز ظاًَ یکي اظ قایغ تطیي اذتالالت اؾکلتي ـ ػضالًي اؾت) .........( .
ظ) قطاض گطفتي زض هؼطو ًَض ذَضقيس تطای تَليس ٍیتاهيي  Dزض تسى ضطٍضت زاضز ) .........( .
ح) تِ اظای ههطف ّط گطم کطتَّيسضات  9کيلَکالطی اًطغی ایزاز هي قَز) .........( .
سًاالت چهار گسیىه ای
1ـ قاتل زضک تطیي تؼس ؾالهت ،ؾالهت  .................اؾت
الف) ضٍاًي 

ب) هؼٌَی 

د) رؿواًي 

ز) ارتواػي 

2ـ کوثَز کسام هازُ تاػج کاّف ؾطػت ضقس زض کَزکاى ًٍَرَاًاى هي قَز؟
2

الف) ضٍی 

ب) آّي 

د) کلؿين 

1

ز) یس 

3ـ کسام گعیٌِ اظ ػالئن ًاقي اظ هؿوَهيت تا هَاز قيويایي ًوي تاقس؟
الف) تغييط ضًگ پَؾت 

ب) یثَؾت 

د) تاضی زیس 

ز) ؾطگيزِ 

4ـ اظ تيي ػَاهل ذغط اتتال تِ تيواضی ّای قلثي ػطٍقي کسام هَضز اظ هْوتطیي ػَاهل ذغط هي تاقس؟
الف) کَْلت ؾي 

ب) ؾاتقِ ذاًَازگي تيواض 

د) اذتالالت چطتي ذَى 

ز) اؾتؼوال زذاًيات 

جاهای خالی را تا کلمات مىاسة کامل وماییذ؟
الف) الظم اؾت ّوِ افطاز ،ترهَل  ..................... ..... ....کِ زض هطحلِ حؿاؼ َّیت یاتي زض ظًسگي ّؿتٌسّ ،وَاضُ فطنتي ضا
3

تطای کاٍیسى زض زضٍى ذَز ٍ قٌاذت ذَز ٍاقؼي قاى فطاّن آٍضًس .
ب)  ...... ......... ..........هازُ ای قيويایي اؾت کِ ّن تط ػولکطز رؿوي ٍ ّن تط ػولکطز ضٍاًي افطاز احط هي گصاضز.
د) ػازت کطزى ،ذَگطفتي ٍ ذَز ضا ٍقف ػازتي ًکَّيسُ یؼٌي .................. ...............
اؾتفازُ ًاهٌاؾة ػثاضت اؾت اظ ههطف یک زاضٍ تطای ّسفي کِ زاضٍ تطای آى ؾاذتِ ًكسُ اؾت.
ٔ
ز)  ..... ............ ...........یا ّواى

1

تا تًجه ته کلمات داخل پراوتس  ،جًاب سًاالت زیر را مشخص وماییذ؟
الف) ایي ًَع زیاتت زض ّط ؾٌي هي تَاًس ضخ زّس ٍلي ػوستاً زض ؾٌيي پایيي زیسُ هي قَز ٍ اظ آًزا کِ تيكتط زض کَزکاى ٍ
4

ًَرَاًاى زیسُ هي قَز تِ آى زیاتت رَاًاى ًيع هي گَیٌس ( .زیاتت ًَع یک ـ زیاتت ًَع زٍ )
ب) احؿاؾي کِ تِ نَضت تسًي ٍ ّيزاًي اتطاظ هي قَز .ایي احؿاؼ ٍاکٌف عثيؼي فطز ًؿثت تِ قطایغي اؾت کِ اٍ ضا

0/75

زچاض تْسیس ٍ یا ًاکاهي کطزُ اؾت ( افؿطزگي ـ ذكن )
د) زض ایي ٍضؼيت اظ ضطتِ ظزى تِ پكت ارتٌاب قَز چَى هوکي اؾت تاػج راتِ رایي رؿن گيط کطزُ قَز
( اًؿساز ذفيف ضاُ َّایي ـ اًؿساز کاهل ضاُ َّایي )
قاذم تَزُ تسًي قرهي تا قس  172ؾاًتي هتط ٍ ٍظى  88کيلَگطم ضا هحاؾثِ ًوایيس (شکط فطهَل العاهي اؾت)
0/5

5
تِ عَض کلي چْاض زؾتِ اظ ػاهل ٍرَز زاضز کِ ؾثة ایزاز فؿاز زض هَاز غصایي هي قًَس  .زٍ هَضز آى ضا ًام تثطیس؟

0/5

6
هْن تطیي ػالهت تاليٌي زض ؾکتِ قلثي چيؿت؟
7
8

0/5
تٌا تط زیسگاُ ضٍاًكٌاؾي ،آهازگي تطای اظزٍاد ًياظهٌس ؾِ ًَع تلَؽ هي تاقس  ،زٍ هَضز ًام تثطیس؟

0/5

ؾط ؾرتي ٍ تاب آٍضی ضٍاًي زض هَضز چِ افطازی تِ کاض تطزُ هي قَز .اظ ٍیػگيْای آًْا زٍ هَضز تٌَیؿيس؟
9
10
11
12
13
14

0/5
اظ هضطات ههطف تٌثاکَّای هيَُ ای زٍ هَضز تٌَیؿيس؟
اظ ًكاًِ ّای ؾٌسضم تطک هَاز هرسض زٍ هَضز ًام تثطیس؟
ّطیک اظ تَضيحات ظیط هطتَط تِ کسام ًَع آتف ؾَظی اؾت؟
الف) تطای ذاهَـ کطزى ای ًَع آتف ؾَظی ّ ،طگع ًثایس اظ آب اؾتفازُ قَز ) ............................................................( .
ب) ایي ًَع حطیق هؼوَالً اظ ذَز  ،ذاکؿتط تط رای هي گصاضز ) ............................................................( .
اظ ػَاهل هحيغي ٍ فطزی ؾقَط ّط کسام یک هَضز ًام تثطیس؟
افطاز تِ زالیل هتفاٍتي زچاض ٍضؼيت تسًي ًاهٌاؾة هي قًَس  .زٍ هَضز اظ آًْا ضا ًام تثطیس؟

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5

روالت ظیط زضتاضُ ضایذ تطیي حطکات ضٍظهطُ زض ظًسگي هي تاقس  .نحيح یا غلظ تَزى آًْا ضا هكرم ًوایيس؟
15

الف) تطای تويع کطزى کف آقپعذاًِ یا ضاّطٍ تایس اظ زهپایي ّایي ػاد زاض اؾتفازُ کٌين () .........
ب) تطای اًزام کاضّایي هخل ًَقتي تا اؾتفازُ اظ هيع زض حالت ایؿتازُ  ،تایس تِ ؾوت هيع ذن قس ٍ تا تکيِ زازى زؾت تِ

0/5

لثِ هيع ،زض حالي کِ پاّا تِ اًساظُ ػطو قاًِ تاظ ّؿتٌس ایي کاض ضا اًزام زاز) .........( .
زض زٍضُ تيواضی ایسظ هٌظَض اظ زٍضاى پٌزطُ چيؿت؟
16

0/75

تطای هقاتلِ تا فكاضّای ضٍاًي ٍ اضغطاب ،ضػایت ؾِ انل تَنيِ هي قَز کِ ػثاضتٌس اظ :

(جایگسیه کردن خًاسته ها ـ تازداری ـ ترين ریسی )

17

18

19

ّط یک اظ ػثاضات ظیط تا انل ؾاظگاضی زاضز؟
الف) هسیطیت ٍ کٌتطل اضغطاب ٍ فكاض ضٍاًي ( ) ...........................................................
ب) تاظگَ کطزى اضغطاب ٍ حطف ظزى زضتاضُ ًگطاًي ّای ذَز ( ) ...........................................................
د) قطکت زض فؼاليت ّای لصت ترف ٍ پطت کطزى حَاؼ ذَز ( ) ...........................................................

0/75

الکل تا هرتل کطزى ؾيؿتن اػهاب هطکعی ذَز ضا چگًَِ ًكاى هي زّس؟ (3هَضز)

0/75

تا تَرِ تِ روالت ظیط ًَع ّط کسام اظ هَاز اػتيازآٍض ظیط ضا هكرم ًوایيس؟
الف) ایي هَاز تط ضٍى ؾيؿتن ػهثي ٍ ؾایط زؾتگاُ ّای تسى تأحيط هي گصاضًس ٍ زض ًتيزِ فؼاليت ّای فکطى ٍ تسًى ههطف
کٌٌسُ ضا تيكتط کطزُ ٍ اٍ ضا تِ ّيزاى هي آٍضًس) ......................( .
ب) تا ههطف ایي هَاز فطز زچاض اٍّام حؿى ٍ تهطى هي قَز ٍ هوکي اؾت نساّایي ضا تكٌَز ٍ یا چيعّایي ضا تثيٌس کِ
ٍرَز ذاضري ًساضًس) ......................( .
د) ایي گطٍُ اظ هَاز قاهل توام هَازی اؾت کِ ذانيت هٌگي ،تي حؿي ،تي زضزی ٍ ترسیطکٌٌسگي زاضًس ٍ ههطف آًْا
فؼاليت ّای زؾتگاُ ػهثي ههطف کٌٌسُ ضا کٌس کطزُ ٍ زض ًتيزِ فؼاليت فکطى ٍ تسًى اٍ ضا ؾؿت هي کٌٌس) ......................( .

0/75

یکي اظ هْاضت ّای هقاٍهتي زض تطاتط زػَت تِ ههطف هَاز اؾتفازُ اظ تکٌيک ضثظ نَت هي تاقس .هٌظَض اظ آى چيؿت؟

0/75

20
1

اظ تَنيِ ّای ذَزهطاقثتي تطای حفظ ؾالهت ضٍاى زض زٍضُ ًَرَاًي  ،هَضز ظیط ضا تطضؾي ًوایيس
((تِ ظًسگي هؼٌَی ذَز غٌا تثركيس)).
21

22

23

زضتاضُ هضطتطیي هَاز ؾوي هَرَز زض هَاز زذاًي تِ ؾَاالت ظیط پاؾد زّيس؟
الف) گاظ آضؾٌيک زض تطٍظ کسام تيواضی ًقف زاضز؟
ب) هازُ اػتياز آٍض زذاًيات چِ ًام زاضز؟
د) ؾياًيسضیک اؾيس چگًَِ تِ تسى آؾية هي ضؾاًس؟
تا تَرِ تِ ػلن ٍ انَل اضگًََهي تِ ؾَاالت ظیط پاؾد زّيس؟
الف) کاضکطزى تا گَقي تلفي ّوطاُ یا تثلت چگًَِ اؾت؟
ب) تٌسّای کَلِ پكتي چِ تؼساز ٍ چگًَِ تایس تاقٌس؟
د) قکل ؾتَى فقطات اًؿاى قثيِ تِ کسام حطف اًگليؿي هي تاقس؟
ز) زضتاضُ هيعکاض کسام قکل نحيح هي تاقس؟
ُ) زضتاضُ اضتفاع ؾغح کاض  ،اًزام کاضّای ؾثک ٍ ؾٌگيي چگًَِ تایس تاقس؟

1/25

الف

ب

الف) ؾِ ؾغح پيكگيطی اظ حَازث ضا ًام تثطیس؟

0/25
0/5
0/25
0/25
0/5
0/75

24
ب) آهازگي تطای اتراش تساتيط هٌاؾة هطتَط تِ کسام ؾغح هي تاقس؟

0/25

زضتاضُ هراعطات ًاقي اظ ههطف هَاز قيويایي تطای کاّف ػَاضو تٌفؿي آًْا زض هَضز اؾتفازُ نحيح اظ اؾپطی حكطُ کف
زض هٌعل زٍ تَنيِ تياى ًوایيس؟
25

1

بسمه تعالي
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشتهارد
هنرستان فني و حرفه ای پيامبراعظم(ص)  کاردانش شهيد سلطاني 

نام و نام خانوادگي :
آزمون  :سالمت و بهداشت
نام دبير  :سلطاني

تاریخ 98/03/00 :
زمان  70 :دقيقه

ردیف

بارم

1

الف) (غلط)
ه) (صحيح)

2

1ـ ج) جسماني 

3

الف (نوجوانان)

4

الف) ( دیابت نوع یک)

5

ج) (غلط)
ز) (صحيح)

ب) (صحيح)
و) (غلط)
2ـ الف) روی 
ب) (الکل)

3ـ ب) یبوست 

ج) (اعتياد)

ب) (خشم )

88
= 29.83
2.95

د) (صحيح)
ح) (غلط)
4ـ ج) اختالالت چربي خون 

د) (اختالالت مصرف )
ج) ( انسداد خفيف راه هوایي)

= شاخص توده بدني →

وزن بر حسب کيلوگرم
مجذور قد بر حسب متر

= شاخص توده بدني

6

شيميایي ـ بيولوژیکي ـ مکانيکي ـ فيزیکي

7

احساس فشار آزاردهنده ،سنگيني یا درد در وسط قفسه سينه که معموالً به طور ناگهاني شروع مي شود و بيش از چند دقيقه
ادامه مي یابد

8

بلوغ جسماني ـ بلوغ رواني ـ بلوغ اجتماعي

9

این افراد 1ـ در برابر فشار رواني مقاوم تر 2ـ نسبت به بيشتر افراد ،کمتر مستعد بيماری هستند 3 .ـ معموالً بر زندگي
خود کنترل بيشتری احساس مي کنند 4 .ـ نسبت به آنچه انجام مي دهند ،تعلق خاطر بيشتری دارند 5ـ در قبال تغييرات
پذیرا هستند.

10

تنباکوهای ميوه ای به دليل افزودني شيميایي و مواد مضر به آنها مي توانند باعث سرطان ،انواع بيماری های خطرناک و
کشنده ،آلرژی ،آسم و حساسيت شوند.

11

دردهای شدید دست و پا ،خميازه های مکرر و لرز ،آب ریزش بيني و چشم ها و اسهال
ب) آتش سوزی خشک

12

الف) آتش سوزی مایعات قابل اشتعال

13

محيطي ( سطوح ناصاف و لغزنده ـ نور بد و روشنایي ناکافي در محيط ـ قاليچه های سرخورنده ـ دمپایي یا کفش نامناسب
فردی ( مشکالت بينایي  ،عصبي و قلبي ـ افت فشار خون ـ داروها ـ مشکالت مفصلي )

14

عادات غلط هنگام ایستادن ،راه رفتن  ،نشستن و خوابيدن ،اعتمادبه نفس پایين و خجالتي بودن ،عضالت ضعيف و انعطاف
ناپذیر،اضافه وزن و چاقي ،کفش نامناسب و پاشنه بلند
ب) (غلط)

15

الف) (صحيح)

16

از زمان ورود ویروس به بدن تا زماني که گلبول های سفيد آنتي بادی ترشح کنند و سطح آنتي بادی به حد قابل تشخيص
برسد ،مدتي بين دو هفته و گاهي تا سه ماه طول مي کشد به این مدت زمان دوران پنجره مي گویند.
ب) ( برون ریزی )

17

الف) ( بازداری )

18

خود را به صورت عدم تعادل در حرکت و تکلم ،کاهش تعداد تنفس و کاهش ضربان قلب و فشار خون نشان مي دهد.
ب) (توهم زاها)

ج) ( جایگزین کردن خواسته ها )
ج ( مخدرها )

19

الف) (محرک ها )

20

پاسخ منفي تان را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار تکرار کنيد تا مخاطب تان متقاعد شود که نمي تواند نظر شما را عوض
کند.

21

مذهب و معنویت ما را به منبعي فراتر و بزرگ تر از خودمان وصل مي کند .کساني که اعتقادات مذهبي قوی تری دارند
اذعان دارند که این اعتقادات به آنها قدرتي دو چندان در مقابله با مشکالت مي دهد .کساني که توکل مي کنند ،در مقابله با
مشکالت با آرامش و اعتماد به کمک های الهي به حل مسئله مي پردازند .دعا و مناسک مذهبي منظم روزانه  ،خود منبع
مهمي در کاهش تجربه استرس و افزایش توان مقابله است.

22

ب) نيکوتين
الف) سرطان لب
ج) این ماده کشنده هنگام استعمال دخانيات تبخير شده و وارد ریه ها و سپس خون مي شود و تنفس را مختل مي کند.

23

ج) S
ب)  2عدد و بندهای شانه ای پهن باشد
الف) با استفاده از دو دست باشد
د) شکل الف ه) کارهای سنگين تر کمي پایين تر از ارتفاع آرنج و کارهای سبک تر کمي باالتر از ارتفاع آرنج

24

الف) سطح  ( 1قبل از بروز حادثه ) سطح  ( 2زمان وقوع حادثه ) سطح  ( 3پس از وقوع حادثه )
ب) سطح 2

25

1ـ قبل از مصرف اسپری ،حتماً دستورالعمل آن را مطالعه کنيد.
2ـ همه افراد از اتاق خارج شوند و در و پنجره ها بسته شود .روی ظرف غذاخوری ،مواد غذایي و وسایل کودک با نایلون
پوشانده شود یا در صورت امکان ظروف از محيط خارج شوند.
3ـ برای استفاده از اسپری حشره کش ،قوطي اسپری را طوری در دست بگيرید که از شما فاصله داشته باشد .بعد از اسپری
کردن حشره کش ،فوراً از اتاق خارج شوید و در را ببندید و دست هایتان را بشویيد.
4ـ بعد از گذشتن حدود نيم تا یک ساعت ،درها را باز و هوای اتاق را تهویه کنيد ،سپس وارد اتاق شوید.
موفق باشيد

درس :سالمت و بهداشت

آزمون شماره 4

رشته :کلیه رشتهها
ردیف

1

مدت آزمون 90 :دقیقه

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

نوبت دوم (خرداد ماه)

درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

بارم

1

الف) خودمراقبتی شامل اعمالی انتسابی ،آگاهانه و هدفدار است.
ب) شاخص توده بدنی بیشتر از  40بیانگر چاقی درجه  3است.
ج) بروز سرطان با افزایش سن افزایش مییابد.
د) اثرات زود گذر استرس چندان مشکل آفرین نیست ولی تکرار آن موجب ایجاد اثرات جسمی پایدار میشود.
2

در هر یک از عبارتهای زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

1/5

الف) چاقی با الگوی سیب در مقایسه با الگوی گالبی خطر ابتال به بیماریهای  ................را بیشتر افزایش میدهد.
ب) تنها راه قطعی تشخیص کمشنوایی ..................... ،است.
ج) در حوالی بلوغ ،افزایش ناگهانی هورمونها باعث تحریک غدههای چربی میشود و به این ترتیب ،چربی بیشتری
در سطح پوست تولید و زمینه ساز بروز  ...............میشود.
د) برخی از مشکالت تغذیهای مانند کمبود  ................ممکن است نوجوانان را در معرض افسردگی قرار دهد.
 ............به جای مواد سفید کننده قوی برای تمیز کردن سینک ظرفشویی
..
هـ) بهتراست از مواد کمخطرتر نظیر ........
استفاده شود.
و) از دیدگاه سالمت ستون فقرات ،بلند کردن بار با کمر راست و پاهای  .................روشی ایمنتر است.
3

هر کدام از توضیحات زیر مربوط به چه بیماری میباشند؟

1/5

الف) در این حالت خون کافی به عضله قلب نمیرسد و این وضعیت سبب ایجاد آنژین صدری خواهد شد.
ب) یک بیماری ارثی است که از والدین حامل ژن معیوب به فرزندان منتقل میشود.
ج) در صورت ابتالی مادر در دوران بارداری به این بیماری ،عوارض خطرناکی مانند آب مروارید و عقب افتادگی
ذهنی برای جنین خواهد داشت.
د) رویدادها و مشکالتی است که همواره بر جسم و روان افراد تأثیر میگذارد.
هـ) احساس ناخوشایندی است که برای مدت زمانی طوالنی تداوم مییابد و همراه با تنهایی و غمگینی است.
و) واکنش شیمیایی و خطرناک است که متعاقب ورود ماده ای از جمله داروها ،شوینده های خانگی و  ...در بدن رخ
میدهد.
4

در سؤاالت زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1

الف) فردی که به طور ارثی از دندان های سالم و محکم برخوردار است ،کدام عامل تقویت کننده سالم ت دهان و
دندان اوست؟
 )1سبک زندگی
 )3عوامل محیطی

 )2ژنتیک
 )4دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

ب) کدام مورد از روشهای خود آرامسازی در هنگام خشمگین شدن نیست؟
 )1وضعیت بدن خود را تغییر دهید.
 )3عضالت خود را منقبض کنید.

 )2قدری آب خنک بنوشید.
 )4افکار منفی را از ذهنتان بیرون کنید.
صفحه 1

درس :سالمت و بهداشت

آزمون شماره 4

رشته :کلیه رشتهها

مدت آزمون 90 :دقیقه

ردیف

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

نوبت دوم (خرداد ماه)

بارم

ج) در کدامیک از موارد زیر الگوی صحیح وضعیت بدن رعایت شده است؟

)1

)3

)2

)4

)4

د) در کدامیک از حاالت زیر اصول ارگونومی رعایت نشده است؟

)1

5

)2

)3

)4

گزینه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

1

الف) ماده سمی (نیکوتین | آرسنیک) در دود سیگار اعتیاد آور است.
ب) به بوی سیگارکه در محیط پراکنده میشود( ،دود دست اول | دود دست دوم) گفته میشود.
ج) چه مدت بعد از اسپریکردن حشرهکش میتوان وارد اتاق شد؟ ( 30تا  60دقیقه |  15تا  30دقیقه)
د) گرفتگی گلو در هنگام غذا خوردن که منجر به خفگی میشود ،بیشتر در (سالمندان | خردساالن) اتفاق میافتد.
6

هر یک از مواد موجود در دخانیات را به عبارت مناسب وصل کنید.

1

الف)خطر ابتال به سرطان در تمام بافتهای بدن به ویژه مجاری تنفسی را تشدید میکند -1 .مواد رادیواکتیو
 -2آمونیاک
ب) ذرات ریزی که در ریهها جمع میشوند و پوسته قهوهای رنگی را تشکیل میدهند.
 -3آرسنیک
ج) ذراتی که از طریق ریه ،کبد ،کلیهها و طحال جذب بدن میشود.
 -4قطران
د) از عوامل سرطان زا بوده و بر روی ریه ،چشم ،خون و پوست عوارض جبران ناپذیری
 -5کربورهای هیدروژن
دارد.
به پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهید.
7

منظور از پروتئین کامل و ناقص چیست؟

0/5

8

برای سالم بودن غذا در مرحله طبخ و نگهداری ،توجه به چه نکاتی الزم است؟

0/5

صفحه 2

درس :سالمت و بهداشت

آزمون شماره 4

رشته :کلیه رشتهها
ردیف

مدت آزمون 90 :دقیقه

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

نوبت دوم (خرداد ماه)

بارم

9

فشار خون طبیعی سیستولی و دیاستولی برابر چه مقداری هستند؟

0/5

10

چرا همراه با بیماری ایدز ،عفونتهای دیگری ،از جمله بعضی بدخیمیها و سرطان در فرد بروز پیدا میکند؟

0/25

11

یکی از آثار مثبت خشم را بیان کنید؟

0/5

12

چرا برای جمعآوری خردههای المپهای کممصرف فقط بایستی از دستکش یکبار مصرف و کاغذ استفاده کرد؟

0/5

13

در بیماری سیروز کبدی چه اتفاقی در بدن میافتد؟

0/5

14

بارزترین اثر فوری و اثر طوالنی مدت مصرف مشروبات الکلی را بنویسید.

0/5

15

به چه کسی معتاد میگویند؟

0/5

16

در صورت قطع کوتاه مدت مصرف مواد مخدر چه اتفاقی برای فرد معتاد میافتد؟

0/5

17

منظور از وضعیت بدنی مناسب (پوسچر) چگونه حالتی است؟

0/5

18

نحوه تنظیم سطح کار با نوع کار انجام داده به چه شکلی انجام میگیرد؟

0/5

19

در مواقعی که مجبور به ایستادن به مدت طوالنی هستیم ،با چه راهکاری میتوان از بروز کمردرد جلوگیری کرد؟

0/5

به پرسشهای زیر پاسخ کامل دهید.
20

0/75

روش انتقال هر یک از بیماریهای واگیردار زیر را تعیین کنید.
الف) سرماخوردگی و آنفلوآنزا

ب) پدیکلوزیس

ج) هپاتیت و ایدز

21

دو مورد از راهکارهای بهبود عزت نفس را بیان کنید؟

0/5

22

برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب ،رعایت سه اصل توصیه میشود .آنها را نام ببرید.

0/75

23

نیکوتین موجود در سیگار چه عوارضی را میتواند در افراد مصرف کننده داشته باشد؟ ( 2مورد)

0/5

24

چرا برخی از نوجوانان در دوران نوجوانی خود دچار مشکالت رفتاری و تحصیلی میشوند؟

0/5

صفحه 3

درس :سالمت و بهداشت

آزمون شماره 4
ردیف

25

رشته :کلیه رشتهها

مدت آزمون 90 :دقیقه

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

نوبت دوم (خرداد ماه)

نمودار زیر را برای مواد اعتیاد آور کامل کنید.

بارم

1
مواد اعتیاد آور

طبیعی

الف) توهم زا مانند ........

مصنوعی

ب) مخدر مانند .......

ج) توهم زا مانند .......

د) مخدر مانند .......

26

بر اساس اصل ارگونومی ،چه نکاتی را باید در چیدمان وسایل کوله پشتی رعایت کرد؟

0/75

27

دو مورد از عواملی که خانه را مستعد بروز حوادث مختلف میکند ،را نام ببرید.

0/5

28

در صورت استفاده از مواد شوینده در منزل رعایت چه نکاتی از بروز آلرژیها جلوگیری میکند؟ ( 2مورد)

0/5

29

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

الف) ............................

ب) ............................

ج) ............................

صفحه 4

1

د) ............................

 -18انجام کارهای سنگین را کمی پایینتر از ارتفاع آرنج و
کارهای سبک و ظریف را کمی باالتر از ارتفاع تنظیم کنید.

کلید آزمون شماره  4درس سالمت و بهداشت

 -1الف) نادرست
ج) درست

ب) درست
د) درست

 -2الف) قلبی -عروقی

ب) آزمایش شنوایی

ج) آکنه
هـ) جوش شیرین

د) ویتامینهای B

و) خمیده

 -3الف) ایسکمی قلب
ج) سرخجه
هـ) افسردگی

ب) بیماری تاالسمی
د) فشار روانی (استرس)
و) مسمومیت

 -4الف) گزینه 2
ج) گزینه 3

ب) گزینه 3
د) گزینه 3

 -5الف) نیکوتین
ج)  30تا  60دقیقه

ب) دود دست دوم
د) خردساالن

 -19باید به دیوار تکیه بدهیم و در حالی که پاها  ۴0تا ۵0
سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد.
 -20الف) دستگاه تنفسی ب) پوست و مخاط ج) خون و
ترشحات بدن
 -21تعیین اهداف مشخص و برنامهریزی برای دستیابی به
آنها ،تالش برای کسب حداقل یک مهارت یا شکوفا کردن
حداقل یک استعداد خود ،تهیه فهرستی از توانمندیهای
فردی خود ،کسب موفقیت در امور از جمله تحصیل ،مشارکت
در فعالیتهای اجتماعی ،برقراری رابطه سالم با دیگران
 -22بازداری ،برونریزی و جایگزین کردن خواستهها
 -1 -23تشدید سینوزیت  -2التهاب نواحی گوش و حلق و
بینی  -3افزایش بروز سکته قلبی  -۴افزایش قند خون

 -6الف) ( )۵کربورهای هیدروژن
ب) ( )۴قطران
د) ( )1مواد رادیواکتیو
ج) ( )3آرسنیک

 -1 -24عدم دانش و مهارتهای مقابلهای موثر  -2عدم
دسترسی به حمایت الزم در خانواده و جامعه
 -25الف) فرآوردههای شاه دانه -حشیش -گراس
ب) تریاک -شیره تریاک

 -7پروتئین کامل مشتمل بر تمامی آمینواسیدهای ضروری
است و پروتئینهای ناقص واجد تمام آمینواسیدهای ضروری
نیستند.

ج) ال .اس .دی ()L.S.D
د) هروئین -متادون -انواع قرص مسکن

 -8پختن کامل غذا و نگهداری غذا به صورت داغ یا سرد
 -9فشار سیستولی (ماکزیمم) برابر  120و فشار دیاستولی
(مینیمم) برابر  80میلیمتر جیوه هستند.

 -26اشیای سنگینتر در قسمت عقب کوله پشتی و نزدیک به
پشت -اشیای با وزن متوسط در قسمت میانی -اشیای
سبکتر در جلوی کوله پشتی قرار بگیرد.

 -11میتواند باعث احقاق حق در روابط بین فردی ،گروهی و
اجتماعی شود.

 -1 -27عدم رعایت نکات ایمنی در ساخت و تجهیز خانه -2
عدم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل خانه  -3زندگی
افراد مختلف از نظر سن ،میزان آگاهی ،تحصیالت ،توانایی
جسمانی

 -10به دلیل سرکوب سیستم ایمنی

 -12چون خطر جذب جیوه توسط پوست دست وجود دارد.
 -13کبد کالریهای اضافی بدن را تبدیل به چربی کرده و در
خود ذخیره میکند.

 -1 -28تهویه مناسب محل با استفاده از هواکش  -2باز
کردن پنجرهها  -3استفاده نکردن از محلولهای غلیظ مواد
پاک کننده  -۴بستن دستمال ضخیم مرطوب بر روی دهان و
بینی

 -14بارزترین اثر فوری :اختالل در سیستم اعصاب مرکزی،
بارزترین اثر طوالنی مدت :سیروز کبدی

 -29الف) تمرکز بر روی آتش ب) کشیدن ضامن
د) فشار آوردن بر روی اهرم
ج) اسپری کردن

 -15کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد مخدر یا
دارو به آن وابسته شده باشد.
 -16ایجاد وسوسه برای مصرف مجدد بدون مواجه با سندرم
ترک مواد
 -17حالتی که در آن کمترین فشار و تنش به سیستم
اسکلتی -عضالنی وارد میشود.
صفحه 1

باسمه تعالي

نام:

نامخانوادگي:

نام درس :سالمت و بهداشت
پايه دوازدهم
رديف
1

2

3

سنجش و ارزشیابي تحصیلي

مديريت آموزش و پرورش استان فارس
سال تحصیلي 1397-98

کلید -تامین نظر صحیح شما کفايت مي نمايد

تاريخ امتحان:

مدت امتحان60 :

تعداد صفحه 2 :صفحه
دبیر:

درست يا نادرست بودن عبارات زير را بنويسید
 -1بقراط سالمت را در تعادل بین بي عیب شدن و رهايي يافتن مي داند .درس اول – غ
 -2خود مراقبتي گام اول حفظ سالمت خويش است .درس  -2ص
 -3اکثر عوامل خطر اصلي در بیماري هاي غیر واگیر شناخته شده اند .درس  -6غ
 -4پديکولوزيس از طريق وسیل شخصي مانند برس،کاله،روسري،لباس به ديگرا منتقل مي شود.درس -7ص
 -5عیوب انکساري چشم که به علت بروز تغییراتي در ساختار کره چشم به وجود مي آيند از جمله عواملي هستند که
مي توانند شدت بینايي را دچار اختالل کنند.درس -8ص
 -6در مردان  ،به طور طبیعي با افزايش سن ،تولید هورمون مردانه به تدريج افزايش مي يابد .درس -9غ
 -7نیکوتین همان ماده اعتیادآور دخانیات است.درس -11ص
 -8مسیر اعتیاد با امتحان کردن يک ماده مخدر آغاز میشود و ادامه اين روند موجب قطع مصرف و بهبود عملکرد مغز
میشود .درس  -12غ

به سواالت چهار گزينه اي زير به درستي پاسخ دهید.
)1کدام بیماري در کودکان داراي والدين سیگاري  ،نسبت به ساير کودکان شیوع کمتري دارد؟
الف)سرما خوردگي ب)گلو درد ج) کبد چرب )4سرفه
 )2براي انجام کارهايي از قبیل نوشتن با استفاده از میز در حالت ايستاده  ،کدام مورد صحیح است؟
الف )بدون خم کردن پشت باشد
ب)با تکیه دادن دست به لبه میز به عوان تکیه گاه صورت گیرد.
ج) پا ها به اندازه عرض شانه باز باشد.
د) الف -ب -ج
 )3براي خاموش کردن آتش سوزي ناشي از مايعات ،کدام مورد اشتباه است؟
ب) حرکت دادن و دور نمودن ظروف مشتعل
الف) هرگز نبايد از آب استفاده شود
د) استفاده از کپسول اطفاي حريق
ج) استفاده از نمک

جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1سالمت کیفیتي از زندگي است که در آن فرد از سالمت جسمي،رواني -عاطفي،خانوادگي –احتماعي و
.......معنوي.....برخوردار است .درس 1
 -2به ازاي مصرف هر گرم کربوهیدرات .. ... 4،کیلوکالري انرژي و به ازاي مصرف هر گرم چربي  ....9 .،کیلوکالري انرژي
تولید مي شود درس 3
 -3تنوع بیماري هپاتیت با توجه به نوع......ويروس ......آلوده کننده کبد است .درس 7
 -4زياد گوش کردن به موسیقي از طريق پخش کننده هاي قابل حمل موسیقي ،احتمال ابتال به ......کم شنوايي
اکتسابي ......را افزايش مي دهد .درس 8
 -5تخمک گذاري در خانم هايي که وزن خیلي زياد يا وزن خیلي کم دارند ....نامنظم ....است و اين افراد ممکن است با
مشکل عدم تخمک گذاري رو به رو شوند .درس 9
 -6آشفتگي هاي هیجاني ،معموالً طبیعي بوده و در رفتار هاي روزمره افراد قابل مشاهده اند ولي .....دوام چنداني ......ندارند.
درس10
 -7کاربرد علم ارگونومي فقط به محیط کار محدود نمي شود بلکه .....کل زندگي .........افراد را در بر مي گیرد .درس 13

بارم
2

0/75

2/25

 -8هنگام انسداد کامل راه تنفسي در افراد خیلي چاق و خانم هاي باردار به جاي شکم  .......روي قفسه سینه  ......فشرده مي
شود .درس 14

4

BMIمخفف چیست؟ چه کاربردي دارد؟چگونه محاسبه مي شود(فرمول آن را بنويسید)؟درس4
شاخص توده بدني – BMIوزن بر مجذور قد

6

امروزه از کدام بیماري مزمن به عنوان قاتل خاموش ياد مي شود؟ چرا؟ درس 6فشار خون -زيرا عالمتي ندارد

5

منظور از فساد مواد غذايي چیست و عوامل ايجاد آن کدامند؟( دو مورد) درس 5
تغییر در رنگ -بو -مزه مواد غذايي-عوامل آن حمله يا رشد باکتري -قارچ يا کپک

7

اهمیت دوران پنجره در بیماي ايدز چیست؟ در س 7-علي رغم وجود ويروس در بدن ،نتیجه آزمايش منفي است.

9

شايع ترين اختالالت رواني-رفتاري دورة نوجواني را بنويسید (.دو مورد) درس 10
استرس -اضطراب-خشم-افسردگي

8

0/75
0/75

چرافردي که از تاب آوري برخوردار است چگونه در مواجهه با ناماليمات و دشواري هاي زندگي  ،مي تواند موفق عمل کند؟
درس -10چون موقعیت پرخطر را يک فرصت مي داند  -در دشواري ها به جاي اضطراب به موفقیت فکر مي کند

10

منظور از عزت نفس چیست؟ دوراه افزايش عزت نفس را بیان نمايید  .درس 10
عزت نفس،احساس ارزشمند بودن است.تعیین هدف مشخص -تهیه فهرستي از توانمندي خود-برقراي ارتباط سالم -معاشرت
با دوستان و آشنايان حمايت گر -آراستگي

12

در رابطه با دخانیات منظور از دود دست دوم و دست سوم چیست؟درس11
افرادي که در معرض تنفس دود دخانیات قرار دارند ( دود ست دوم) -دود دست سوم بوي سیگار است

14

الف)اختالالت مصرف چیست؟ ب) از عوارض اختالل مصرف نام ببريد .درس 12
الف)استفاده نامناسب ازمصرف يک دارو،براي هدفي که ساخته نشده است .ب) اعتیاد

16

چه عواملي در اختالالت اسکلتي -عضالني نقش دارند؟ ( چهارمورد) درس 13
کم تحرکي-نداشتن وضعیت بدني مناسب-عادت و رفتاهاي غلط در انجام کارهاي روزمره-عدم رعايت اصول ارگونومي

11

در دود سیگار براي هر کدام از موارد خواسته شد پاسخ دهید :درس 11
الف)نقش آمونیاک موجود در دود سیگار بر سالمتي بدن چیست ؟ 0/5تحريک و تخريب بافت ريه
ب)نقش قطران در ريه ها چیست؟ 0/5تشکیل پوسته ضخیم قهوه اي رنگ و حاوي عوامل سرطان زا

13

از آثار فوري و دراز مدت مصرف الکل  ،براي هر کدام يک مورد را بیان نمايید.درس 11
آثار فوري اختالل در سیستم اعصاب مرکزي-آثار طوالني مدت سیروز کبدي

15

در مبحث اعتیاد پاسخگو باشید  .درس 12
الف) وابستگي رواني در اعتیاد را شرح دهید .میل شديد و مفرط دروني و خارج از اختیار به ادامه مصرف مواد است.
ب) سندروم ترک چیست؟ مجوعه عاليم براي ترک مواد مخدر
ج)دو مورد از عالئم سندروم ترک را بنويسید .دردشديد دست و پا -لرز-آبريزش از بیني و چشم -اسهال

17

طريقه صحیح بلند کردن و حمل بار از روي زمین ،براي اشیاء سبک را توضیح دهید(.ذکر  3مرحله) درس 13
-روي زمین کنار جسم زانو بزنیم -يک پا جلوي پاي ديگر قرار بگیرد- .بدون دوال شدن جسم را بلند کنیم.

19

الف)منظور از آتش سوزي خشک چیست؟  0/5درس  14به جاي گذاشتن خاکستر پس از آتش سوزي
ب)بهترين راه مبارزه با اين نوع آتش سوزي چیست؟ 0/5سردکردن آتش

18

چرا علي رغم تصور عامه مردم خانه محل امني نیست؟ درس 14
 -عدم رعايت نکات ايمني در ساخت و تجهیز خانه -عدم رعايت نکات ايمني در استفاده از وسايل خانه

20

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

0/5

0/5
1

0/5
0/75

1

1
0/5
0/75
1/5

1
1/5
1
1
1

موفق باشید.

رشته :کلیه رشته ها

شبیه ساز سواالت نهایی درس:
سالمت و بهداشت

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مدت 90 :دقیقه

ساعت 8 :صبح

تاریخ امتحان:

تعداد صفحه3:

نام ونام خانوادگی:
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دانش آموزان دوره روزانه و بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور
خردادماه 1398

مجتمع آموزشی اندیشه

سواالت

ردیف
1

گروه زیست شناسی

بارم
1

درستی یانادرستی هریک از عبارتهای زیررا بدون ذکردلیل مشخص کنید
الف) اختالالت مصرف مواد حالت خفیف تر از وابستگی به یک ماده مخدر است.
ب) اعتیاد اغلب سیری مزمن و عودکننده دارد ،اما قابل پیشگیری و درمان است.
ج) محدودکردن فعالیت ها باعث کاهش استرس می شود

2

د) افسردگی ،روی آوردن به مصرف مواد مخدر از آثار اجتماعی خشم هستند.
در هریک از عبارت های زیر جای خالی را کلمات مناسب کامل کنید.
الف) بیماری های واگیر را می توان بر اساس شیوه های .... ...........و ....... ..........به پنج دسته طبقه بندی کرد

1/5

ب) زمانی پخت غذا کامل است که  .......................آن حداقل  70درجه سانتی گراد حرارت دیده باشد
ج) از عوامل مهمی که در فرایند شکل گیری شخصیت فرد اثر دارد و.............................................
3

د) نداشتن عزت نفس ممکن است افراد را دچار  ..........................رفتاری نماید.
هریک از توضیحات زیر مربوط به چه مطلبی است:

1 /5

الف) بیماری که سبب ضعف ایمنی بدن میشود:
ب) تجمع غیرطبیعی و بیش از توده چربی در اندامها:
ج) تجربیات روزمره خود را مدیریت می کنیم:
د) دفع صحیح زباله و مواد دفعی:
ه) اختالل بلع یا سوءهاضمه طوالنی:
4

و) احساس خستگی زیاد ،کم شدن وزن بدن و الغری و تاری دید است:.

1

در سواالت زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.
الف) داشتن روحیه ی انتقادپذیری از ویژگی های کدام بعد سالمت است؟
)1جسمانی

 ) 2روانی

 ) 3اجتماعی

ب) کدام مورد از اختالالت روانی شایع مرتبط با تغذیه نمی باشد؟
 )1بی اشتهایی عصبی

 )2مصرف قند و چربی زیاد

 ) 4معنوی

 )4غذا نخوردن بدلیل تصور غلط از وضعیت بدنی خود

 ) 3پرخوری عصبی

ج) بیماری کم خونی ناشی از کمبود کدام ماده معدنی در بدن است؟
ا)آهن

 )2کلسیم

 )4ید

 )3روی

د) کدام مورد از ویژگی های سالمت معنوی می باشد؟
 )1مدیریت هیجان

 )2امیدواری

 )3ارتباط سالم

 )4قضاوت صحیح فرد در برخورد با مسائل

5

درشکل مقابل عالمت سوال بیانگر چیست؟

0/5

6

یک آزمایش تشخیص سرطان ذکر کنید؟

7

0/25

دو توصیه پزشکی برای باروری مردان بنویسید.

1

8

چه عواملی سبب آشفتگی های هیجانی در انسانها شده است؟

1

9

واژه اضطراب عموما برای بیان چه حالتی است؟

0/75

10

نمونه هایی از روش خود آرام سازی را به هنگام خشم بنویسید؟ دو مورد

0/5

11

چرا استفاده از تنباکو میوه ای خطرناک تراست؟

12

منظور از دود دخانی دست دوم چیست؟

13

سه مورد از اثرات الکل بر دستگاه عصبی مرکزی بنویسید.

14

به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

0/75
0/5
0/75
1

-1دو توصیه خود مراقبتی برای جلوگیری از رفتار پر خطر بنویسید.
 -2منظور از اختالل در مصرف چیست؟
صفحه سوم

15
ستون :الف

ستون :ب

 1تکنیک ضبط صوت استفاده کنید.

الف

تقویت رفتار مذهبی

ب

پاسخ منفی تان را چند بار تکرار

 2خودکنترلی

ج

لذت پایدار ایجاد کردن

 3احترام به ارزش ها و قوانین

کردن

0/75

عبارتهای مربوط بهم را به یکدیگر ارتباط دهید.

16

براساس عملکرد واثر برروی دستگاه عصبی مواد مخدر چند دسته میشوند؟

0/75

17

وابستگی جسمانی به مواد مخدر چه حالتی ایجاد می کند؟

0/75

18

طریقه صحیح حمل وبلند کردن بار از زمین چگونه است؟

0/75

19

دومورد از اختالالت اسکلتی و عضالنی ذکر کنید؟

20

علم ارگنومی از چه طریقی به سالمت وبهداشت انسان کمک می کند؟

21

حفظ وضعیت بدنی مناسب چه نام دارد؟

0/25

22

سطوح پیشگیری از حوادث را نام ببرید؟

0/75

23

مخاطرات ناشی از کار با مواد شیمیایی چه می تواند باشد؟ سه مورد فقط نام ببرید

0/75

24

آتش سوزی ناشی از فراورده های چوبی چه نام دارد؟

0/25

25

در هنگام آتش سوزی با گازهای قابل اشتعال چه باید کرد؟

26

انسداد خفیف هوایی به چه علت می تواند بروز کند؟

0 /5
1

0 /5
1

باسمه تعالي
نام و نام خانوادگي :

ساعت شروع :

سؤاالت امتحان درس  :سالمت و بهداشت
پايه  :دوازدهم
دبيرستان:

شهدای پروين زاد

رشته :علوم انساني

تعداد کل صفحات2 :

دوره دوم متوسطه
طراح:

شماره صفحه1 :
تاريخ امتحان 13 98 /3 / :

نوبت امتحان :خرداد ماه

رديف
1

مدت امتحان  70 :دقيقه

آموزش و پرورش ناحيه  2استان کرمانشاه

نمره

سؤاالت
مشخص کنید کدام یک از جمالت زیر درست و کدام یک نادرست است؟

الف)بین  65تا  85درصد از رفتارهایی که به سالمت ما منجر می شود،محصول خودمراقبتی است.

0/25

ب) در دوران پنجره،ویروس در بدن فرد هست ولی نتیجه آزمایش منفی است.

0/25
0/25

پ) در نزدیک بینی،کره چشم کوچک تر از حد طبیعی است.

2

با توجه به آنچه آموخته اید جاهای خالی را پر کنید .

الف)کمبود روی موجب ...........................در کودکان و نوجوانان می شود.

0/25

ب) استفاده بیش از حد از مکمل های ویتامین می تواند منجر به ............................شود.

0/25

پ) یکی از راه های انتقال ویروس اچ ی وی...........................است.

0/25

ت) افرادی که از خواب کافی برخوردار نیستند ..............................،ضعیف تری دارند.

ث) و ..... .................................................................................................................................اشاره کرد.
ج) از اثرات بیماری سرخجه مادر بر نوزاد می توان به..................................................
و.............................................................................................................................................................بیشتری را

0/25
0/5
0/5

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

چ) علم ارگونومی برای پیشگیری از بروز اختالالت .............................است.

0/5

ح)خفگی زمانی رخ می دهد که به علت.........................به علت قرار گرفتن جسمی در گلو یا نای،فرد دیگر قادر

به ............................نیست.
3

0/5

گزینه درست را انتخاب کنید(.هر مورد  0/25نمره)

الف) تعهد جز کدام یک از ابعاد سالمت است؟
)1سالمت جسمانی

)2سالمت روانی-عاطفی

)3سالمت اجتماعی

50)1

60)2

70)3

 )1نیکوتین

)2قطران

)4سالمت معنوی

ب) زمانی پخت غذا کامل است که تمام قسمت های آن حداقل ...................درجه سانتی گراد حرارت دیده باشد.
80)4

پ) کدام یک از موارد زیر باعث انقباض عروق داخل بینی و فلج شدن حرکات مژک های داخل مخاط بینی می شود؟
ت) کدام یک از آثار بلند مدت مصرف الکل است؟

)1سیروز کبدی
4

 )2اختالل در سیستم اعصاب مرکزی

)3آمونیاک

)3کاهش تعداد تنفس

1

)4آرسنیک

 )4کاهش فشار خون

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

الف) حشرات موذی جز کدام یک از عوال فساد واد غذایی هستند؟

ب) مهم ترین بیماری های ویروسی که از طریق دستگاه تنفسی انتشار می یابند را بنویسید.
پ) منظور از عزت نفس چیست؟

ت) برخی از مضر ترین مواد سمی موجود در مواد دخانی را بنویسید4(.مورد)
ث) یک توهم زای طبیعی و یک توهم زای مصنوعی نام ببرید.

0/25
0/5
0/25
1
0/5

باسمه تعالي
نام و نام خانوادگي :

ساعت شروع :

سؤاالت امتحان درس  :سالمت و بهداشت
پايه  :دوازدهم
دبيرستان:

شهدای پروين زاد

مدت امتحان  70 :دقيقه

رشته :علوم انساني

تعداد کل صفحات2 :

تاريخ امتحان 13 98 /3 / :

دوره دوم متوسطه
طراح:

رديف

شماره صفحه2 :

نوبت امتحان :خرداد ماه

آموزش و پرورش ناحيه  2استان کرمانشاه

سؤاالت

5

عوامل موثر در بروز چاقی را بنویسید2(.مورد)

6

فشار خون را تعریف کنید.

7

برخی از راهکار های بهبود عزت نفس را نام ببرید3(.مورد)

8

افسردگی را تعریف کنید.

نمره
0/5

1

0/75

1

9

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

1

10

آلودگی هایی که از طریق استفاده از قلیان با شیلنگ مشترک به وجود می آیند را نام ببرید4(.مورد)

1

11

وابستگی روانی به اعتیاد را تعریف کنید.

1

12

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

1

13

منظور از وضعیت بدنی چیست؟

14

دو اصل ارگونومی را بنویسید.

15

سه مورد از مهم ترین عوامل خطرساز در حوادث خانگی را بنویسید.

1/5

16

سه مورد از عال ئم ناشی از مسمومیت با مواد شیمیایی را بنویسید.

1/5

1/5

1

سربلند با شید

جمع نمرات

20

باسوه تعالي

راهنوای تصحیح سؤاالت اهتحاى نوبت دوم درس  :سالهت و بهداضت (جهت آهادگي)
پايه :دوازدهن

دوره دوم هتوسطه

دانص آهوزاى روزانه –نوبت خرداد هاه سال 1398

2

تاريخ اهتحاى 1398/ 3/ :

طراح :ضعباني

رديف
1

رضته ادبیات و علوم انساني

اداره کل آهوزش و پرورش استاى کرهانطاه

راهنوای تصحیح
الف)ًادسػت 0/25

ب)دسػت 0/25

الف)واّؾ ػشػت سؿذ0/25

نوره
0/75

ج)ًادسػت 0/25
ب)هؼوَهیت0/25

ج)دسیافت خَى ٍ فشاٍسدُ ّای خًَی آلَدُ0/25اؿتغال دس هحیظ ّای آلَدُ0/25تضسیك تا ٍػایل هـتشن0/25تاسداسی

ٍ ؿیش دّی هادس هثتال تِ تیواسی(0/25روش یه هَسد)

3

ت)ػیؼتن ایوٌی0/25

ث)آب هشٍاسیذ0/25تیواسی ّای للثی0/25ػمة افتادگی رٌّی(0/25روش دٍ هَسد)

د)سٍاًی0/25فیضیَلَطیه0/25
3
4

الف)-4ػالهت هؼٌَی0/25
الف)ػَاهل تیَلَطیىی0/25

چ)اػىلتی-ػضالًی0/5

ب)0/25 00-3

ح)اًؼذاد ساُ تٌفغً0/25فغ وـیذى0/25

ج)ً-1یىَتیي0/25

ب)ػشهاخَسدگی ٍ0/25آًفلَآًضا0/25

تَدى 0/25ت)ًیىَتیي0/25لغشاى(تاس)0/25آسػٌیه0/25ػیاًیذسیه اػیذ0/25هَاد

ت) -1ػیشٍص وثذی0/25
ج)احؼاع اسصؿوٌذ

1

2/5

سادیَاوتیَ0/25آهًَیان0/25وشتَس ّای ّیذسٍطى(0/25روش چْاس هَسد وافیؼت)

ث)اص تَّن صاّای عثیؼی هی تَاى فشاٍسدُ ّای گیاُ ؿاّذاًِ0/25حـیؾ0/25گشاع(0/25روش یه هَسد وافیؼت)ٍ

اص تَّن صاّای هصٌَػی،ال.اع.دی(L.S.D)25/0سا ًام تشد.

5

ػاهل طًتیه0/25ػاهل هحیغی0/25ػاهل سٍاًی0/25تیواسی ّای جؼوی ٍ0/25داسٍّا(0/25روش دٍ هَسد وافیؼت)

6

تشای ایي وِ خَى دس ؿشیاى ّای اػضای تذى جاسی ؿَد ٍ0/25هَاد غزایی ٍ0/25اوؼیظى0/25سا تِ اػضای هختلف تذى

7

تؼییي اّذاف هـخص ٍ تشًاهِ سیضی تشای دػتیاتی تِ آًْا0/25تالؽ تشای وؼة حذالل یه هْاست یا ؿىَفا وشدى

0/5

1

تشػاًذً،یاص تِ ًیشٍیی داسد وِ خَى سا تِ گشدؽ دسآٍسد0/25ایي ًیشٍ فـاس خَى ًاهیذُ هی ؿَد.

0/75

حذالل یه اػتؼذاد خَد0/25تْیِ فْشػتی اص تَاًوٌذی ّای فشدی خَد0/25وؼة هَفمیت دس اهَس اص جولِ

تحصیل0/25هـاسوت دس فؼالیت ّای اجتواػی ّوچَى حضَس دس فؼالیت ّای فَق تشًاهِ هذسػِ0/25تشلشاسی ساتغِ

ػالن تا دیگشاى0*/25دٍػت ؿذى تا آدم ّای هخثت ٍ الْام تخؾ0/25هؼاؿشت تا دٍػتاى ٍ آؿٌایاى حوایتگش0/25
داٍعلة ؿذى تشای ووه تِ دیگشاى0/25آساػتگی(0/25روش3هَسد الضاهیؼت)

8

افؼشدگی احؼاع ًاخَؿایٌذی اػت0/25وِ تشای هذت صهاى عَالًی تذاٍم هی یاتذّ ٍ0/25وشاُ تا تٌْاییٍ0/25

9

داؿتي ػضت ًفغ0/25تَػؼِ دادى استثاعات تا دیگشاى0/25داؿتي اًؼغاف پزیشی دس تشاتش تغییشات صًذگی0/25داؿتي

1

غوگیٌی0/25اػت.

1

ّذف ٍ هؼٌا دس صًذگی0/25هشالثت اص تغزیِ ٍ ػالهت0/25وؼة هْاست ّای ػالن تشای هماتلِ تا هـىالت0/25ایجاد
دلثؼتگی ّای هخثت0/25خَؽ تیٌی0/25تمَیت هؼٌَیت دس خَد(0/25روش4هَسد الضاهیؼت)

10

اص جولِ ایي آلَدگی ّا هی تَاى تِ اگضهای دػت0/25اًتمال ػفًَت ّایی اص لثیل ػلٍ0/25یشٍع
تثخالّ0/25لیىَتاوتشی(ػاهل صخن هؼذُ)...ٍ0/25اؿاسُ وشد.

1

باسوه تعالي

راهنوای تصحیح سؤاالت اهتحاى نوبت دوم درس  :سالهت و بهداضت (جهت آهادگي)
پايه :دوازدهن

دوره دوم هتوسطه

دانص آهوزاى روزانه –نوبت خرداد هاه سال 1398

رديف

طراح :ضعباني

رضته ادبیات و علوم انساني

تاريخ اهتحاى 1398/ 3/ :

اداره کل آهوزش و پرورش استاى کرهانطاه
نوره

راهنوای تصحیح

11

هیل ؿذیذ ٍ هفشط0/25دسًٍی ٍ0/25خاسد اص اختیاس0/25تِ اداهِ هصشف هَاد اػت0/25.

1

12

اختالل ػولىشد دس تحصیل ٍ واس تِ دلیل هصشف هَاد هخذس0/5اداهِ دادى تِ هصشف هَاد هخذس تا ٍجَد توام هـىالت

1

ًاؿی اص آى0/5صشف صهاى صیاد تشای تْیِ ٍ هصشف هَاد هخذس0/5تالؽ ًاهَفك تشای تشن هصشف هَاد هخذس0/5پذیذاس

ؿذى ًـاًِ ّای ػٌذسم تشن(هاًٌذ دسد ّای ؿذیذ دػت ٍ پا،خویاصُ ّای هىشس ٍ لشص،آب سیضؽ تیٌی ٍ چـن ّا ٍ
اػْال)(0/5روش2هَسد وافیؼت)

13

ٍضؼیت تذًی تِ صتاى ػادُ ػثاست اػت اص فشم ٍ حالتی0/25وِ تذى دسعَل اًجام واس تِ خَد هی گیشد ٍ0/25تِ ػثاستی

14

تا ٍضؼیت تذًی خٌخی(عثیؼی)واس وٌیذ0/5تشای اًجام واس سٍؽ ّایی سا تِ واس تگیشیذ وِ تاػج صشف ًیشٍی ووتش

1/5

ًحَُ لشاس گشفتي لؼوت ّای هختلف تذى/25ؿاهل ػش0/25تٌِ ٍ0/25اًذام ّا دس فضا0/25

1

ؿَدٍ0/5ػایل سا دس هحذٍدُ دػتشػی آػاى لشاس دّیذ0/5دس استفاع هٌاػة واس وٌیذ0/5حشوات اضافی اًگـت ّا،هچ

دػت ٍ تاصٍّا سا دس ضوي اًجام واس واّؾ دّیذ0/5اًجام واسّای ایؼتا(اػتاتیه)تا یه ػضَ هاًٌذ واس تا دسیل سٍی

ػمف سا تِ حذالل تشػاًیذ0/5تا اصالح جضئی هیض واس خَد ًماط فـاسی سا وِ تِ ؿوا آػیة هی سػاًذ تِ حذالل

تشػاًیذ0/5فضای وافی سا تشای اًجام واسّا دس ًظش تگیشیذ0/5ػالٍُ تش اًجام سٍصاًِ فؼالیت ّای جؼواًیٌّ،گام اًجام واس
ّای عَالًی هذت،اص حشوات وــی هٌاػة تشای سفغ خؼتگی ػضالت خَد اػتفادُ وٌیذ0/5تالؽ وٌیذ تا حذ اهىاى

دس هحل واس ٍ صًذگی خَد،یه هحیظ ساحت ٍ صیثا فشاّن آٍسیذ(0/5روش2هَسد وافیؼت)
15

ٍجَد افشاد ًاتَاى دس هٌضل هاًٌذ وَدواى،ػالوٌذاى،تیواساى ٍ هؼلَلیي0/5اػتشع ٍ ّیجاى؛صیشا دس ایي ؿشایظ فشد تِ

1/5

آًچِ اًجام هی دّذ تَجِ ووتشی داسد ٍ ایي خَد تاػج افضایؾ احتوال ٍلَع حادحِ هی ؿَد0/5هاجشاجَیی ٍ ّیجاى

خَاّی افشاد هٌضل0/5اػتیاد افشاد تِ ػیگاس ٍ هَاد هخذس0/5ػذم سػایت اصَل ایوٌی دس هٌضل0/5ػذم سػایت اػتاًذاسد

ّای ایوٌی دس ػاخت خاًًِ0/5اآگاّی افشاد ٍ آؿٌا ًثَدى تِ اصَل ایوٌی پیـگیشی اص حَادث خاًِ0/5

(روش3هَسدوافیؼت)
16

تِ ػختی ًفغ وـیذى0/5تحشیه چـن ّا ٍ پَػت،گلَ ٍ هجشای تٌفؼی0/5تغییش سًگ پَػت0/5ػشدسد ٍ تاسی

1/5

دیذ0/5ػشگیجِ ٍ ػذم تؼادل ٍ فمذاى ّواٌّگی0/5دسد ّای ؿىوی ٍ اػْال(0/5روش3هَسدوافیؼت)

نظر هوکاراى هحترم در تصحیح اوراق صائب است

جوع نورات

20

1

2

1

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

مدیریت آموزش و پرورش باینگان
دبیرستان  :نبی اکرم (ص)

نام و نام خانوادگی :

پایه  :دوازدهم

نوبت  :صبح

تعداد صفحه ۳ :

نام دبیر  :رهبری

نام درس  :سالمت و بهداشت

کالس :

تاریخ امتحان :

9۷/۲/

مدت امتحان  ۶۰ :دقیقه

دانش آموخته عزیز،سوال های مطرح شده استاندارد و مطابق با کتاب درسی می باشد،با صبر و حوصله به سواالت خواسته شده پاسخ دهید.
ردیف

سوال

بارم

جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل نمایید:

الف

........................... – ۱شامل اعمال اکتسابی ،آگاهانه و و هدف دار است که فرد برای خود ،فرزندان و دیگر اعضای خانواده انجام
میدهد تا سالم و تندرست بماند.
 -۲در حالتی که خون کافی به عضله قلب نمی رسد و موجب ایجاد درد قلبی می شود............ ... ............نام دارد.
 ................................... -۳یکی دیگر از عیوب انکساری چشم است که به دلیل تصلب عدسی چشم به وقوع می پیوندد و از میانسالی
شروع می شود .
...................... ...... -۴یک بیماری ویروسی است که در صورت ابتالی مادر باردار به آن عوارض خطرناک و غیر قابل بازگشت برای
جنین دارد.
 -۵احساس خود ارزشمندی همان............................است که می تواند مانند سپری فرد را در مقابل آسیب های روانی و اجتماعی از
فرد دفاع کند
 ........................ -۶سمی کشنده است که همان ماده اعتیاد آور دخانیات است.

{۱/۵

بهترین گزینه را انتخاب کنید
ب

 -۷داشتن قدرت تطابق با شرایط محیطی و بروز عکس العمل مناسب از فرد در برابر مشکالت و حوادث زندگی در کدام بُعد از
ابعاد سالمت جای میگیرد؟
)۴سالمت معنوی□
)۳سالمت اجتماعی□
)۲سالمت روانی□
)۱سالمت جسمانی□
 -۸کدام یک از چربی های زیر باعث پایین آمدن سطح کلسترول می شود؟
 )۴اسید چرب غیر اشباع□
)۳اسید چرب اشباع□
)۲تری گلیسرید□
)۱اسید چرب ترانس□
 -۹کدام یک از عوامل زیر جزو عوامل تشدید جوش(آکنه ) نیست؟
)۴استرس□
)۳استفاده از روغن زیتون□
)۲قاعدگی□
)۱برخی از دارو ها□
 -۱۰کدام یک جزو آزمایش های ضروری برای ازدواج نیست؟
 )۴آزمایش عدم اعتیاد□
)۳واکسن کزاز برای خانم ها□
)۲آزمایش تاالسمی□
)۱آزمایش ایدز□
 -۱۱برای مقابله با فشار های روانی و اضطراب همه اصول زیر توصیه می شود بجز.....................
)۴جایگزین کردن خواسته ها□
 )۳برون ریزی□
 )۲خالی کردن خشم □
)۱بازداری □
 -۱۲ذرات موجود در دود سیگار در ریه ها جمع می شود و پوسته ضخیم قهوه ای رنگ را تشکیل می دهد که......................
نامیده می شود.
 )۴قطران□
 )۳آرسنیک□
) ۲سیانیدریک اسید□
)۱آمونیاک □
 -۱۳کدام یک ،از عوامل خطر ساز در حوادث خانگی نیست؟
)۲اعتیاد افراد به سیگار و مواد مخدر□
)۱وجود افراد ناتوان در منزل □
 )۴عدم رعایت استاندارد های ایمنی در ساخت بنا□
 )۳رعایت اصول ایمنی در منزل□

۱/۷۵

1

2

هر یک از عبارات سمت چپ را به مفهوم سمت راست با کشیدن خط ،متصل کنید

ج

 -۱۴مخدر مصنوعی

L.S.D

 -۱۵محرک طبیعی

ترامادول

 -۱۶محرک مصنوعی

کدئین

 -۱۷توهم زای طبیعی

کافئین

 -۱۸توهم زای مصنوعی

شاهدانه

 -۱۹مخدر طبیعی

تریاک
با توجه به شکل های زیر به سواالت پاسخ دهید.

د

 -۲۰شکل زیر کدام یک از بیماری های کبد را نشان می دهد؟ و از آثار مخرب کدام ماده است؟

 -۲۱کدام یک از شکل های زیر نحوه صحیح انجام اعمال را توسط افراد نشان

)۱

۱/۵

میدهد؟ آنرا با عالمت تیک مشخص کنید.

)۲

)۳

)۴
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 )۲۲انواع الگو های چاقی را نام ببرید.
هـ

1/5

 )۲۳بهترین راه از بین بردن عامل فیزیکی از عوامل فساد مواد غذائی چیست؟
 )۲۴دو مورد از بیماری هایی که از طریق دستگاه گوارش انتقال می یابد را نام ببرید.
 )۲۵از توصیه های خود مراقبتی برای حفظ سالمت روان در دوران نوجوانی را نام ببرید ۴(.مورد)

۰/۵
۰/۲۵

۰/۵

۱

 )۲۶خود آگاهی عالوه بر شکل گیری هویت مطلوب از چه مواردی جلوگیری می نماید.

۰/۵

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

۰/۵

2

3
هـ

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

۰/۷۵

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

۰/۵

عبارات زیر را تعریف کنید.

۱

 )۳۰خشم:

و

 )۳۱دود دست دوم:

۰/۵

 )۳۲اعتیاد:

۰/۵
۱

 )۳۳علم اِرگونومی:
سواالت با پاسخ تشریحی

۰/۵

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

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

۱

ز

جمع

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

۱

 )۳۷وابستگی روانی چگونه باعث تشدید اعتیاد می شود؟

۰/۷۵

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

۱

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

۱/۵

 )۴۰خفگی چه زمانی رخ می دهد؟

۰/۵

یادگیری ،فهمیدن چیزی است که از قبل می دانید.

موفق و مؤید باشید.

۲۰

3

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

ردیف

بارم

۱

درستی و نادرستی عبارتهای زیر را مشخص نمایید.
الف) در بین عوامل موثر بر سالمت  ،سبک زندگی  ،بیشترین تاثیر را بر سالمت افراد دارد ) ..................................( .
ب) مازاد کربوهیدرات دریافتی به شکل پروتئین درمی آید و در بدن ذخیره می شود ()...................................
ج) زمانی پخت غذا کامل است که تمام قسمتهای آن حداکثر  70درجه سانتی گراد حرارت دیده باشد ) ..................................( .
د) اگر ساکن آپارتمان هستید  ،برای فرار از آتش از آسانسور استفاده کنید ) ..................................( .

2

در هریک از عبارتهای زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف) قابل درک ترین بعد سالمت  ،سالمت................................است .
ب) واحد اندازه گیری انرژی.....................................است .
ج) کولونوسکوپی برای تشخیص سرطان.................................انجام می شود .
د) خانم ها از سه ماه قبل از حاملگی باید روزانه غذاهای سرشار از....................................مصرف کنند.
ه) یکی از شایع ترین آثار بلند مدت مصرف ................................بیماری سیروز کبدی است.
و) یکی از مهمترین عوامل موثر در شروع مصرف مواد مخدر..................................است.

3

هر یک از توضیحات زیر بیانگر چه مطلبی می باشند؟
الف) یکی شایع ترین بیماری های مزمن در جوامع امروزی است و به عنوان قاتل خاموش از آن یاد می شود( .فشار خون باال)
ب) اولین شرط الزم برای ازدواج () .......................................
ج) احساس ناخوشایندی است که برای مدت زمانی طوالنی تداوم می یابد و همراه با تنهایی و غمگینی است ) .......................( .
د) یکی از شایع ترین بیماریهای ناشی از کار در سطح جهان است که در آن مفاصل  ،استخوان ها و ماهیچه ها دچار آسیب می
شوند؟ ( ) ....................................................

1

4

در سواالت زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید؟
الف) اسیدهای ترانس موجب ( افزایش ـ کاهش )  LDLمی شوند.
ب) پرمصرف ترین انواع مواد دخانی در سراسر جهان ( قلیان ـ سیگار ) می باشد.
ج) انجام کارهای سبک و ظریف را کمی ( پایین تر ـ باالتر ) از ارتفاع آرنج تنظیم می کنیم .
د) کارکردن طوالنی مدت در حالت پشت با منحنی (  Sـ  ) Cانگلیسی ،فشار زیادی را بر پشت وارد می کند.

1

1

1/5

شاخص توده بدنی شخصی با قد  156سانتی متر و وزن  80کیلوگرم را محاسبه کنید؟ (با ذکر فرمول)

0/5

5
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) ویتامین های محلول در چربی در کدام اندام بدن ذخیره می شوند؟
ب) هورمونی که از غده لوزالمعده (پانکراس) ترشح شده و موجب ورود قند به سلول و استفاده از آن می شود چه نام دارد؟
6

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

1/25

جوانانی که دارای عزت نفس هستند را با افرادی که دچار ضعف عزت نفس هستند باهم مقایسه کنید؟
7

1

جدول زیر را کامل کنید؟
8

9

نام بیماری واگیر

شیوه انتقال

اسهال خونی

الف() ...................................

پدیکلوزیس

ب( ) ..................................

ج() .............................

دستگاه تنفس

د( ) ............................

خون و ترشحات بدن

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

1

0/5

در رابطه با اختالالت روانی ـ رفتاری دوره نوجوانی به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف) تکرار فشار روانی (استرس) موجب ایجاد اثرات جسمی پایدار می شود سه مورد از آن را نام ببرید؟
10

ب) برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب ،رعایت سه اصل توصیه می شود ( 2مورد ) نام ببرید؟

1/75

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

11
12

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

0/5

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

0/75

در این پرسش عبارتهایی در مورد مضرترین مواد سمی موجود در مواد دخانی از جمله سیگار و قلیان آورده شده است .
عبارتهای مرتبط به هم را در دو ستون مشخص نمایید؟
ستون الف
13

الف) شدیدا سمی است و ماده اعتیادآور دخانیات است

کربورهای هیدروژن

ب) این ماده از طریق ریه ،کبد،کلیه ها و طحال جذب بدن شده و پس از دو هفته در پوست ،مو و
استخوان جایگزین می شود

رادیو اکتیو

ج) این مواد پس از جذب وارد خون و سراسر بدن شده و خطر ابتال به سرطان را در تمام بافت
های بدن به ویژه مجاری تنفسی تشدید می کنند.

نیکوتین

د) تشعشعات این مواد از عوامل اصلی ایجاد سرطان بوده و بر روی ریه ،چشم ،خون و پوست
عوارض جبران ناپذیری باقی می گذارند.

ارسنیک

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

15

ستون ب

بارزترین آثار فوری مصرف الکل چیست؟

1

0/75
0/5

اصطالحات زیر را تعریف کنید؟
الف) دود دست سوم مواد دخانی :
16

ب) وابستگی روانی :
ج) وضعیت بدنی مناسب :

2

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

ستون الف
الف) محرک طبیعی

17

ب) محرک مصنوعی
ج) مخدر مصنوعی
د) توهم زای طبیعی

1ـ گیاه شاهدانه

1

2ـ هروئین
3ـ کراک

4ـ ترامادول

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

0/5

18

ب

الف
چگونه خرده های المپ کم مصرف را از محل پاک سازی کنیم ؟
19

20

1

در رابطه با آتش سوزی به سواالت زیر پاسخ دهید؟
الف) بهترین راه مبارزه با آتش سوزی های خشک چیست؟
ب) مهمترین روش برای مقابله با آتش سوزی مایعات قابل اشتعال چیست؟
ج) بهترین وسیله برای خاموش کردن آتش سوزی ناشی از برق چیست؟
د) مهمترین علت مرگ ناشی از آتش سوزی چیست؟

1

شکل مقابل نشان دهنده چه مانوری است؟

0/5

21

موفق باشید

رديف

پاسخنامه سالمت و بهداشت

۱

الف) (ص)

2

الف) (جسمانی)

3

الف) (فشار خون باال)

4

الف) ( افزايش)

5

ب) (غ)

ج) (ص)

ب) (کالری)

ج) (روده)

د) (غ)
د) ( اسید فولیک)

ب) (بلوغ جنسی زن و مرد)
ب) (سیگار )

80
= 32.92
2.43

ه) (الکل) و) (اصرار دوستان و همساالن)

ج) (افسردگی)

ج) (باالتر )

= شاخص توده بدنی →

بارم

د) ( اختالالت اسکلتی ـ عضالنی)

د) () C
وزن بر حسب کیلوگرم
مجذور قد بر حسب متر

= شاخص توده بدنی

6

ج) (کمر)
ب) (انسولین)
الف) (کبد)
د) اشیای سنگین تر در قسمت عقب کوله پشتی ،نزديک به پشت  ،و اشیای سبک در جلوی کوله پشتی قرار بگیرند

7

جوانانی که دارای عزت نفس هستند ،برای خود احترام قايل اند و با پیام های درونی مثبت سر و کار دارند که از درون آنها
مدام به آنها خطاب می کند ( تو با ارزشی  ،تو می توانی  ،تو دوست داشتنی هستی  ،تو می توانی احساسات خود را به راحتی
ابراز کنی  ،تو می توانی به ديگران اعتماد کنی) در مقابل ،افرادی که دچار ضعف عزت نفس هستند ،در درون ذهن خود پیام
هايی را می شنوند که به طور مرتب عزت نفس آنها را سرکوب و سالمت روانی و عاطفی شان را تهديد می کند.

8

نام بیماری واگیر

شیوه انتقال

اسهال خونی

الف(دستگاه گوارش)

پديکلوزيس

ب( پوست و مخاط )

ج(آنفلوآنزا)

دستگاه تنفس

د( هپاتیت )

خون و ترشحات بدن

9

آلودگی هوا و نور خورشید

10

الف) بیماری های قلبی عروقی ،التهاب های پوستی ،اختالالت گوارشی ،سردرد ،ضعف سیستم ايمنی و افزايش احتمال ابتال به
سرطان می شود.
ب) بازداری ـ برون ريزی ـ جايگزين کردن خواسته ها
ج) عصبانیت ،خشونت ،کینه ورزی ،غضب ،تنفر ،توهین ،تحقیر

11

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

12

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

13

الف) نیکوتین

14

تنباکوهای میوه ای به دلیل افزودنی شیمیايی و مواد مضر به آنها می توانند باعث سرطان ،انواع بیماری های خطرناک و
کشنده ،آلرژی ،آسم و حساسیت شوند.

15

اختالل در سیستم اعصاب مرکزی

16

الف) دود دست سوم مواد دخانی  :دود دست سوم هم داريم که در واقع دود نیست ،بلکه بوی سیگار است که در محیط
پراکنده می شود.
ب) وابستگی روانی  :وابستگی روانی ،میل شديد و مفرط درونی و خارج از اختیار به ادامهٔ مصرف مواد است.
ج) وضعیت بدنی مناسب  :فرم و حالتی که بدن فرد در طول انجام کار به خود می گیرد؛ و به عبارتی ،نحوهٔ قرار گرفتن
قسمت های مختلف بدن ،شامل سر ،تنه و اندام ها در فضا

17

ج) کربورهای هیدروژن

ب) ارسنیک

د) راديو اکتیو

ستون الف

ستون ب

الف) محرک طبیعی

کراک

ب) محرک مصنوعی

ترامادول

ج) مخدر مصنوعی

هروئین

د) توهم زای طبیعی

گیاه شاهدانه

18

شکل ب صحیح است

19

اگر المپ کم مصرف يا مهتابی حاوی گاز جیوه شکست ،قبل از پاک کردن خرده های المپ هايی که دارای گاز سمی جیوه
هستند ،برای چند دقیقه اتاق را ترک کنید و سپس بازگرديد و خرده ها را جمع کنید .هرگز از جاروبرقی يا دستمال
آشپزخانه برای جمع کردن خرده های المپ استفاده نکنید بلکه با دستکش يکبار مصرف و کاغذ آنها را جمع کنید ،زيرا خطر
جذب جیوه توسط پوست نیز وجود دارد.

20

الف) سرد کردن آتش

21

انسداد کامل راه هوايی

ب) قطع اکسیژن

ج) گاز دی اکسید کربن
موفق باشید

د) خفگی

نام و نام خانوادگی:
1

پایه دوازدهم نهایی خرداد ماه 98

درس :سالمت و بهداشت

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف) در بین عوامل مژثر بر سالمت ،سبک زندگی بیشترین تأثیر را بر سالمت افراد دارد.

ب) چاقی با الگوی سیب در مقایسه با الگوی گالبی ،خطر ابتال به بیماری های قلبی – عروقی را بیشتر افزایش

می دهد.

1

ج) شکل ستون فقرات انسان شبیه  Cانگلیسی است.

د) خفگی ناشی از آتش سوزی در مقایسه با سوختگی ناشی از آن ،تلفات بیشتری به همراه دارد.
2

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

ب) برای افراد شاغل در مکان های تهیه ،تولید و توزیع غذا ،داشتن .............................و رعایت بهداشت از

اهمیت زیادی برخوردار است.

1/ 5

ج) دریافت امواج صوتی و ،..............................دو وطیفه مهم گوش می باشند.

د) همه خانم ها قبل از بارداری باید از نظر ایمنی ،نسبت به بیماری ویروسی......................آزمایش شوند.
ه) منظور از عزت نفس ،احساس.................................است.

3

و) از دیدگاه سالمت ستون فقرات ،بلند کردن بار با کمر راست و پاهای ،.....................روشی ایمن تر است.
هر کدام از توضیحات زیر مربوط به چه مطلبی می باشند؟

الف) بر اساس این قانون ،چنانچه کالری دریافتی از مواد غذایی بیش از میزان کالری مصرفی باشد ،وزن

افزایش می یابد.

ب) از این بیماری به عنوان قاتل خاموش یاد می شود.

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

1/ 5

د) اولین شرط الزم برای ازدواج است.

ه) احساس ناخوشایندی است که برای مدت زمانی طوالنی تداوم می یابد و همراه با تنهایی و غمگینی است.

و) بزرگترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم است.
4

در سؤاالت زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.

الف) ضربه دیدن در حین بر داشت ،انتقال و نگهداری مواد غذایی از عوامل.........................فساد مواد عذایی

است.

الف) مکانیکی

ب) فیزیکی

ج) شیمیایی

د) بیولوژیکی

الف) پیرچشمی

ب) نزدیک بینی

ج) آستیگماتیسم

د) دور بینی

الف) استرس

ب) اضطراب

ب) کدام یک از عیوب انکساری چشم به علت شکل غیر عادی قرنیه ایجاد می شود؟

ج) کدام یک از شایع ترین اختالالت روانی -رفتاری دوره نوجوانی محسوب نمی شود؟
ج) خشم

د) تاب آوری

1

د) کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار اعتیاد آور است؟

الف) سیانیدریک اسید

ب) آرسنیک

ج) آمونیاک

د) نیکوتین

5

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

6

یک آزمایش که در تشخیص سرطان رودة بزرگ کاربرد دارد را بنویسید.

7

بهترین راه پیشگیری از ابتال به هریک از بیماری های زیر را بنویسید.

8

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

9

رعایت سه اصل برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب توصیه می شود .آنها را نام ببرید.

10

برای هر یک از آثار مثبت و منفی خشم یک مثال بنویسید.

11

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

12

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

13

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

14

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

0/ 5

الف) پدیکلوزیس

ب) ایدز

0/25
1

1

0/75

0/ 5

0/75

0/ 5

0/75

الف) منظور ار دود دست سوم مواد دخانی چیست؟

1

ب) به چه کسی معتاد می گویند؟
15

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

«ستون ب»

«ستون الف»
الف) خاصیت منگی و بی دردی

-1کراک

ب) توهم زای طبیعی

 -2متادون

ج) حالت خوش و هیجانی کوتاه مدت

 -3حشیش

0/75

16

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

17

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

18

وضعیت بدنی مناسب( پوسچر) چگونه حالتی است؟

19

دو مورد از دالیل ایجاد وضعیت بدنی نامناسب را بنویسید.

20

هنگام خرید کوله پشتی ،چه نکاتی باید رعایت شود؟

21

در کدام یک از حاالت زیر اصول ارگونومی رعایت نشده است؟

0/75

0/75
0/75

0/ 5

1

0/25

الف

ب

ج

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

22

الف) در سطح  1چه اقداماتی انجام می شود؟

د
0/75

ب) تماس با اورژانش و آتش نشانی در کدام سطح و چه زمانی صورت می گیرد؟
در هر یک از اتش سوزی های زیر بهترین راه خاموش کردن آتش را بنویسید.
23

الف) آتش سوزی مایعات قابل اشتعال

0/75

ب) آتش سوزی خشک

ج) آتش سوزی ناشی از برق
شکل زیر کدام مرحله از مراحل نحوة استفاده از کپسول اطفای حریق را نشان می دهد؟
0/25

24

25

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

0/ 5

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

را بنویسید.

1

26

موفق باشید

جمع نمرات

20

پاسخنامه
1
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درس :سالمت و بهداشت

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف) در بین عوامل مژثر بر سالمت ،سبک زندگی بیشترین تأثیر را بر سالمت افراد دارد.درست صفحه 12

ب) چاقی با الگوی سیب در مقایسه با الگوی گالبی ،خطر ابتال به بیماری های قلبی – عروقی را بیشتر افزایش

می دهد.درست صفحه 34

1

ج) شکل ستون فقرات انسان شبیه  Cانگلیسی است.نادرست صفحه 164

د) خفگی ناشی از آتش سوزی در مقایسه با سوختگی ناشی از آن ،تلفات بیشتری به همراه دارد.

2

درست صفحه 176

در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف) تأمین سالمت مستلزم رعایت .........بهداشت .............است.صفحه 5

ب) برای افراد شاغل در مکان های تهیه ،تولید و توزیع غذا ،داشتن .....کارت بهداشت............و رعایت بهداشت
از اهمیت زیادی برخوردار است .صفحه 41

ج) دریافت امواج صوتی و ...حفظ تعادل بدن ،......دو وطیفه مهم گوش می باشند.صفحه 84

د) همه خانم ها قبل از بارداری باید از نظر ایمنی ،نسبت به بیماری ویروسی ...سرخجه.......آزمایش شوند.
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صفحه 109

ه) منظور از عزت نفس ،احساس.....ارزشمند بودن .......است.صفحه 112

و) از دیدگاه سالمت ستون فقرات ،بلند کردن بار با کمر راست و پاهای ..خمیده ،......روشی ایمن تر است.

3

صفحه 158

هر کدام از توضیحات زیر مربوط به چه مطلبی می باشند؟

الف) بر اساس این قانون ،چنانچه کالری دریافتی از مواد غذایی بیش از میزان کالری مصرفی باشد ،وزن

افزایش می یابد.قانون تعادل انرژی صفحه 39

ب) از این بیماری به عنوان قاتل خاموش یاد می شود.فشار خون باال صفحه 53

ج) این نوع چربی باعث می شود تا کلسترول از جدار داخلی شریان ها جدا شود به همین دلیل به آن

کلسترول خوب می گویند HDL .صفحه 56
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د) اولین شرط الزم برای ازدواج است.بلوغ جنسی زن و مرد صفحه 101

ه) احساس ناخوشایندی است که برای مدت زمانی طوالنی تداوم می یابد و همراه با تنهایی و غمگینی
است.افسردگی صفحه 121

4

و) بزرگترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم است.دخانیات صفحه 129

در سؤاالت زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.

الف) ضربه دیدن در حین برداشت ،انتقال و نگهداری مواد غذایی از عوامل.........................فساد مواد عذایی

است.صفحه 45

الف) مکانیکی

ب) فیزیکی

الف) پیرچشمی

ب) نزدیک بینی

ج) شیمیایی

د) بیولوژیکی

ب) کدام یک از عیوب انکساری چشم به علت شکل غیر عادی قرنیه ایجاد می شود؟صفحه 81
ج) آستیگماتیسم

د) دور بینی

ج) کدام یک از شایع ترین اختالالت روانی -رفتاری دوره نوجوانی محسوب نمی شود؟ صفحه 118

1

الف) استرس

ب) اضطراب

ج) خشم

د) کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار اعتیاد آور است؟ صفحه 130

الف) سیانیدریک اسید

ب) آرسنیک

د) تاب آوری

ج) آمونیاک

د) نیکوتین

5

در هرم غذایی مقابل عالمت سؤال مربوط به کدام گروه از مواد غذایی می باشد؟ صفحه 24

6

یک آزمایش که در تشخیص سرطان رودة بزرگ کاربرد دارد را بنویسید.صفحه 62

7

بهترین راه پیشگیری از ابتال به هریک از بیماری های زیر را بنویسید.
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آزمایش خون مخفی در مدفوع و کولونوسکوپی ( یک مورد کافی است)

الف) پدیکلوزیس  -1رعایت بهداشت فردی  -2پرهیز از به کار گیری وسایل شخصی دیگران صفحه 70
8

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

1

توجه بیشتری می کند )0/25(.صفحه 115

9

رعایت سه اصل برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب توصیه می شود .آنها را نام ببرید.

10

برای هر یک از آثار مثبت و منفی خشم یک مثال بنویسید.

-1بازداردی()0/25

 -2برون ریزی( -3 )0/25جایگزین کردن خواسته ها()0/25

از آثار مثبت خشم این که می تواند باعث احقاق حق در روابط بین فردی ،گروهی و اجتماعی شود البته

مشروط به اینکه آن را کنترل کنیم .اما خشم منفی به بروز مشکالت و ناراحتی های جسمی ( همچون سردرد،

سکته های قلبی ،ناراحتی های گوارشی و  ،)...روانی( همچون :فشار روانی ،اضطراب ،افسردگی ،روی آوردن به

0/75

0/ 5

مصرف مواد مخدر و  )...و اجتماعی ( همچون :درماندگی ،انزوا و تنهایی و  )...منجر می گردد.

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

در اثر استفاده مشترک از قلیان بیماری منتقله از طریق دهان ( )0/25و دستان فرد آلوده( )0/25سالمت
12

1

ب) ایدز -1عدم استفاده از سرنگ و سوزن مصرف شده  -2پرهیز از رفتارهای جنسی پر خطر صفحه 74
او به جای فاجعه ساختن از مشکل( )0/25و گرفتار شدن در تبعات آن )0/25(،به خود و توانایی هایش()0/25

11

0/25

افراد دیگر را تهدید می کند )0/25(.صفحه 133

0/75

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

-1احساس جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن  -2مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن -3
اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همساالن  -4الگو برداری از هنر پیشه ها و افراد معروف  -5مصرف

دخانیات توسط والدین یا دوستان صمیمی -6باور های غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه سیگار کشیدن
موجب رفع عصبانیت ،رفع د لشوره و اضطراب ،تقویت دهن و هضم غذا می شود -7 .ساده انگاری در مورد

مصرف قلیان به عنوان یک ماده دخانی کم خطرتر از سیگار -8اشتغال ذهنی و دغدغه های فکری  -9در

دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی  -10وجود تنش و ناهنجاری های خانوادگی ،خانواده های بی

ثبات و نبود حمایت خانوادگی  -11قبیح و ناپسند نبودن مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان عمومی
ذکر  2مورد کافی است هر مورد ( )0/25صفحه 134

0/ 5

13

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

بارزترین آثار فوری :اختالل در سیستم اعصاب ( )0/25مرکزی( )0/25آثار طوالنی مدت :بیماری سیروز

14

کبدی ( )0/25صفحه 136

0/75

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) منظور ار دود دست سوم مواد دخانی چیست؟

دود دست سوم در واقع دود نیست ،بلکه بوی سیگار است که در محیط پراکنده می شود )0/5( .صفحه 135

ب) به چه کسی معتاد می گویند؟

15

1

فرد معتاد کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد مخدر یا دارو به آن وابسته شده باشد )0/5( .صفحه
139
در این پرسش عبارت هایی در مورد انواع مواد اعتیاد آور آورده شده است .عبارت های مرتبط به هم را در دو
ستون مشخص کنید .صفحه 144

«ستون الف»

16

«ستون ب»

الف) خاصیت منگی و بی دردی متادون

-1کراک

ب) توهم زای طبیعی حشیش

 -2متادون

ج) حالت خوش و هیجانی کوتاه مدت کراک

 -3حشیش

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

-1ایمان به خدا -2اشتغال به تحصیل علم -3کسب و کار سالم-4پایبندی به مذهب و معنویت  -5انجام

جدی ورزش -6پرداختن به تفریحات سالم
17

0/75

0/75

ذکر  3مورد کافی است هر مورد ( )0/25صفحه 145
منظور از تکنیک ضبط صوت به عنوان مهارت مقاومت در برابر دعوت به مصرف مواد مخدر چیست؟

پاسخ منفی تان( ) 0/25را مثل یک نوار ضبط شد ه چندین بار تکرار کنید ) 0/25(.تا مخاطب تان متقاعد شود 0/75

18

که نمی تواند نظر شما را عوض کند )0/25( .صفحه 149
وضعیت بدنی مناسب( پوسچر) چگونه حالتی است؟

وضعیت بدنی مناسب حالتی است که در آن کمترین( )0/25فشار و تنش( )0/25به سیستم اسکلتی-

19

عضالنی( )0/25وارد می شود .صفحه 156

دو مورد از دالیل ایجاد وضعیت بدنی نامناسب را بنویسید.

افراد به دالیل متفاوتی همچون -1 :عادات غلط هنگام ایستادن -2راه رفتن -3نشستن و خوابیدن -4اعتماد

به نفس پایین و خجالتی بودن -5عضالت ضعیف و انعطاف ناپذیر  -6اضاف ه وزن و چاقی -7کفش نامناسب و

پاشنه بلند و  ...دچار وضعیت بدنی نامناسب می گردند.
20
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ذکر  2مورد کافی است .هر مورد ( )0/25صفحه 156

هنگام خرید کوله پشتی ،چه نکاتی باید رعایت شود؟

هنگام خرید کوله پشتی را طوری انتخاب کنید که سبک تر بوده( ) 0/25و در قسمت های پشت و بندها از

اسفنج استفاده شده باشد( ) 0/25و برای توزیع مناسب تر نیرو ،بندهای شانه ای آن پهن بوده( ) 0/25و حتماً

21

0/75

1

دارای دو بند باشد( )0/25صفحه 163

در کدام یک از حاالت زیر اصول ارگونومی رعایت نشده است؟

0/25

الف

د( )0/25صفحه 165

ج

ب

د

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

الف) در سطح  1چه اقداماتی انجام می شود؟
22

0/75

تمرکز بر روی کاهش عوامل خطر حوادث ()0/25

ب) تماس با اورژانش و آتش نشانی در کدام سطح و چه زمانی صورت می گیرد؟

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

در هر یک از اتش سوزی های زیر بهترین راه خاموش کردن آتش را بنویسید.

23

الف) آتش سوزی مایعات قابل اشتعال  :مهمترین روش قطع اکسیژن است )0/25( .صفحه 176
ب) آتش سوزی خشک :بهترین راه مبارزه ،سرد کردن آتش است )0/25(.صفحه 176

0/75

ج) آتش سوزی ناشی از برق :استفاده از گاز دی اکسید کربن می باشد ( )0/25صفحه 177
شکل زیر کدام مرحله از مراحل نحوة استفاده از کپسول اطفای حریق را نشان می دهد؟
0/25

24
کشیدن ضامن ( )0/25صفحه 177
عوامل خطر آفرین سقوط را معموالً به دو گروه تقسیم می کنند آن دو را بنویسید.

25

0/ 5

-1برخی از عوامل به محیط سقوط مربوط اند )0/25( .صفحه 176

 -2گاهی اوقات سقوط به علت عوامل فردی اتفاق می افتد )0/25(.صفحه 182
مانور باز کردن راه تنفس هوایی در خانم های باردار( در صورت برطرف نشدن انسداد با ضربات بین دو کتف)

را بنویسید.

پشت بیمار قرار بگیرد و دو دست خود را به صورت حلقه دور بیمار قرار دهید ،یک دستتان را مشت

26

کنید( ( ) 0/25انگشت شصت به داخل خم می شود و انگشتان دور شصت قرار می گیرد) و از زیر دستان

1

مصدوم روی قفسه سینه قرار دهید( ،) 0/25دست دیگر را روی دست قبلی گذاشته و با یک حرکت سریع

قفسه سینه را به داخ ل و باال بفشارید( .) 0/25این حرکت را پندین بار تکرار کنید تا جسم به بیرون پرتاب

شود )0/25 (.صفحه 181

موفق باشید

جمع نمرات
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ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ درس  :ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

رﺷﺘﻪ  :ﮐﻠﯿﮥ رﺷﺘﻪﻫﺎ

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن  90 :دﻗﯿﻘﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن 1398/6/10 :

داﻧﺶ آﻣﻮزان روزاﻧﻪ ،ﺑﺰرﮔﺴﺎل و داوﻃﻠﺒﺎن آزاد ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮردر ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل 1398

ردﯾﻒ
1

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ 3 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
http://aee.medu.ir

ﻧﻤﺮه

ﺳﺆاﻻت )ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪ دارد(
درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺪون ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

1

ﮐﺰ
ﻣﺮ

اﻟﻒ( ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ،ﮔﺎم اول در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.

ب( ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  2اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ج( ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﭼﯿﺪﻣﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ ،اﺷﯿﺎي ﺳﺒﮏ در ﻋﻘﺐ ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
1

در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ ﺟﺎيﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻨﺠ

2

ﺳ

د( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ،ﺣﻮادث در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮐﺰ
ﻣﺮ

ﺶو

اﻟﻒ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﺟﻨﺒﮥ  ........... .......آن ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ب( ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(" ﻫﺮ ﮐﺲ  ... ... ...........ﮐﻨﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آن ﻧﺼﻒ دﯾﻨﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ".

ﭘﺎﯾ

ج( در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ..........................ﺑﻮدن ﻋﻀﻼت ﮐﻤﺮ اﺳﺖ.

ﻨﺠ

3

ﺶﮐ

ﺳ

د( ﺑﺴﯿﺎري از ﻻﻣﭗﻫﺎي ﮐﻢﻣﺼﺮف و ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﺣﺎوي ﮔﺎز ﺳﻤﯽ  ....................ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮ

ﭘﺎﯾ

ﮐﺰ

ج( ﭘﺪﯾﮑﻠﻮزﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي )اﻧﮕﻠﯽ  /وﯾﺮوﺳﯽ( اﺳﺖ.

ﺳ

ﻨﺠ

ﺶﮐ

ﺶو

ﺖ
ﯿﻔﯿ

 (1ﺳﯿﺎﻧﯿﺪرﯾﮏ اﺳﯿﺪ

 (2آرﺳﻨﯿﮏ

 (1ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓﭘﻮﺳﺖ

 (2دردﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ و اﺳﻬﺎل

ﺶ

 (1ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ

 (2ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ

ﯿﻔﯿ
ﮐ

ﭘﺎﯾ

ب( ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺪﻧﯽ اﺿﻄﺮاب ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 (3ﺑﯽاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ

 (4ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ

 (3آﻣﻮﻧﯿﺎك

زﺷ
ﻣﻮ
آ

 (1ﯾﺪ

 (2ﮐﻠﺴﯿﻢ

 (3آﻫﻦ

 (4وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD

 (4ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ

 (3ﺳﺮدرد

 (4ﺧﻔﮕﯽ

ﻰ

اﻟﻒ( ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺪام رﯾﺰ ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟

1

زﺷ

در ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪاي زﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻮ

د( ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻻزم ﺑﺮاي اداره اﻣﻮر ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺑﻠﻮغ )رواﻧﯽ  /اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺖآ

ﯿﻔﯿ

ﺶو

اﻟﻒ( ﻫﺮ ﭼﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺮم ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺠﻢ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ )ﺑﯿﺸﺘﺮ  /ﮐﻤﺘﺮ( ﻣﯽﺷﻮد.

ب( اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه )ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ  /ﮔﻮارش( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

4

1

ج( ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﮕﺎر در اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه رﯾﻪ ﻧﻘﺶ دارد؟

ﺖآ

ﻰ

زﺷ

ﻣﻮ

5

ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي اﺳﺖ .ﻣﻮارد اﻟﻒ و ب را در ﺑﺮﮔﮥ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ دوم
١

ﻰ

د( ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﻼﯾﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
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ﺳﺆاﻻت )ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪ دارد(

ﻧﻤﺮه

اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

1

ﮐﺰ
ﻣﺮ

اﻟﻒ( ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﺬازاد

ب(ﺣﺪت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ)دﯾﺪ ﻣﻄﻠﻮب(
7

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ و واﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

1/25

ﺳ

اﻟﻒ( ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﻋﻼﯾﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪة ﺳﺮﻃﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﻨﺠ

ب( دو ﻣﻮرد از راهﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس اچآيوي را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﺶو

ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﻋﺰتﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮاديﮐﻪ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﻋﺰتﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ را از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎمﻫﺎي دروﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﮐﺰ
ﻣﺮ

8

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻨﺠ

ﺳ

ﭘﺎﯾ

10

در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

0/75

ﺶو

ﯿﻔﯿ

اﻟﻒ( اﺛﺮات ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ )اﺳﺘﺮس( ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

1

ﺶﮐ

9

دو ﻣﻮرد از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺰتﻧﻔﺲ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﻣﺮ

ﮐﺰ

ﺖآ

ب( ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺸﻢ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

12

ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻠﻂ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮق دادن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪﺳﻮي ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﯽﺷﻮد را

ﺳ

ﻨﺠ

ﺶو

زﺷ
0 /5

15

ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎدآور را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

16

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﮐﻪ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

ﯿﻔﯿ

14

در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم اﻟﮑﻞ ﮐﺒﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺶﮐ
ﭘﺎﯾ

آﻣ
ﺖ

ﻣﻮ
ﺖآ
ﯿﻔﯿ

19

اﺻﻞ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

زﺷ
ﻮ

18

ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب دوﭼﺮﺧﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﻓﺮد ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪاي ﻣﯽﺷﻮد؟

زﺷ
ﻰ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮم
٢

ﻰ

17

0/75

ﻰ

13

آﺛﺎر ﻓﻮري ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن دﯾﻮار ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.

0 /5

ﻣﻮ

ﺶﮐ

ﭘﺎﯾ

11

ﻗﻄﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .

1

1

1/5
1
1
1
0 /5
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ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن  90 :دﻗﯿﻘﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن 1398/6/10 :
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ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ 3 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
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ﻧﻤﺮه

ﺳﺆاﻻت )ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪ دارد(
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه دﻫﯿﺪ.

1

ﮐﺰ
ﻣﺮ

اﻟﻒ( در ﮐﺪام ﺳﻄﺢ ازﺳﻄﻮح ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣﻮادث ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻣﺪادرﺳﺎن ﻫﻤﭽﻮن اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

ب( ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﯿﻨﮏ ﻇﺮفﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪﺟﺎي ﻣﻮاد ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪة ﻗﻮي از ﮐﺪام ﻣﺎدة ﮐﻢﺧﻄﺮﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ج( ﺳﺮﻓﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻﺪا از ﻋﻼﯾﻢ ﮐﺪام اﻧﺴﺪاد راه ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ؟

در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع آﺗﺶﺳﻮزي آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ را در ﺑﺮﮔﮥ ﭘﺎﺳﺦ

ﻨﺠ

21

ﺳ

د( ﻗﺎﻟﯿﭽﻪﻫﺎي ﺳﺮﺧﻮرﻧﺪه ﺟﺰء ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﮐﺰ
ﻣﺮ

ﺶو

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ).ﯾﮏ ﻣﻮرد در ﺳﺘﻮن اﻧﻮاع آﺗﺶﺳﻮزي اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ(.
وﯾﮋﮔﯽ

اﻧﻮاع آﺗﺶﺳﻮزي

ج( ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 (3آﺗﺶﺳﻮزي ﺧﺸﮏ

ﻨﺠ

ﺶﮐ

ﺳ

ب( ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز دياﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ.

 (2آﺗﺶﺳﻮزي ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

ﭘﺎﯾ

اﻟﻒ( ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺧﻮد ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﯽﮔﺬارد.

(1آﺗﺶﺳﻮزي ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

ﻣﺮ

ﺶو

ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات

20

ﺶو

ﯿﻔﯿ

ﺶﮐ
ﭘﺎﯾ

ﻰ

زﺷ

ﻣﻮ
ﺖآ
ﯿﻔﯿ

ﻰ

زﺷ
ﻮ

آﻣ
ﺖ

ﻰ

زﺷ

ﻨﺠ

ﺶﮐ

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

٣

1

ﻣﻮ

ﺳ

ﭘﺎﯾ

ﮐﺰ

دو ﻣﻮرد از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز آﺗﺶﺳﻮزي در ﻣﻨﺰل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﯿﻔﯿ

 (4آﺗﺶﺳﻮزي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮق

ﺖآ

22
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راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﻧﻤﺮه

1

اﻟﻒ( درﺳﺖ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 15

ج( ﻧﺎدرﺳﺖ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 163

د( درﺳﺖ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 170

2

اﻟﻒ( ﻣﻌﻨﻮي ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 4

ج( ﺿﻌﯿﻒ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 160

ب( ازدواج ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 101
د( ﺟﯿﻮه ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 175

1

3

اﻟﻒ( ﮐﻤﺘﺮ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 24

ب( ﮔﻮارش ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 67

1

4

اﻟﻒ( ﮔﺰﯾﻨﻪ  -1ﯾﺪ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ30

ب( ﮔﺰﯾﻨﻪ  -4ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 120

5

اﻟﻒ( اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ )(0/25

6

اﻟﻒ( ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻏﺬازاد ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻫﺎي آﻟﻮده و ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ) )(0/5ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ

ج( اﻧﮕﻠﯽ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 69

ب( درﺳﺖ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 65

1

د( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 102

د( ﮔﺰﯾﻨﻪ  -4ﺧﻔﮕﯽ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ  172و 173

ج( ﮔﺰﯾﻨﻪ  -3آﻣﻮﻧﯿﺎك ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 130

ب( اﻧﺮژي درﯾﺎﻓﺘﯽ )  (0/25ﺻﻔﺤﻪ 39

ﻋﻠﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ درﺑﻌﻀﯽ ازﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎ

1
0 /5
1

اﺳﺘﻔﺎده ازآب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا ،ﻓﺮاوري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا ،ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده ازﻏﺬاﻫﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ وﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺮآﻧﻬﺎ ،ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده ،ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎآب ﮐﺸﺎورزي ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﯽروﯾﻪ

ازآﻓﺖﮐﺶ ﻫﺎ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت درﮐﺸﺎورزي ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻌﻀﯽ ازﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت ،داﻧﻪﻫﺎي

روﻏﻨﯽ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﯿﻮهﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪن داروﻫﺎي داﻣﯽ درﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷﺘﯽ وﻓﺮاوردهﻫﺎي

ﺷﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( .ﺻﻔﺤﻪ 45

ب( ﺣﺪت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ وﯾﺎ دﯾﺪ ﻣﻄﻠﻮب ،ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻢﻫﺎ ) (0/25و ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ(0/25) .
ﺻﻔﺤﻪ 80
7

اﻟﻒ( ﻋﻼﯾﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :اﺑﺘﻼي اﻗﻮام درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﺮﻃﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﺎلﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ،

زﺧﻢﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﻬﺒﻮد ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻮده در ﻫﺮ ﺟﺎي ﺑﺪن ،ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺻﺪا ،اﺧﺘﻼل ﺑﻠﻊ ﯾﺎ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ

1/25

ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﺧﻮﻧﯽ ،اﺳﻬﺎل ﯾﺎ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ در ادرار ،ﻣﺪﻓﻮع و ﺧﻮن رﯾﺰي

ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ از واژن و ﻧﻮك ﺳﯿﻨﻪ ،ﺑﯽاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﯽدﻟﯿﻞ) ذﮐﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ( ) (0/75ﺻﻔﺤﻪ 62

ب( درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮن و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ آﻟﻮده ،اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي آﻟﻮده ،ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮك ،ﺑﺎرداري و

ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ) ذﮐﺮ دو ﻣﻮرد ( ) (0/5ﺻﻔﺤﻪ 74
8

ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽﮐﻪ داراي ﻋﺰتﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻗﺎﯾﻞاﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎي دروﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ از درون

آﻧﻬﺎ ﻣﺪام ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﺗﻮ ﺑﺎ ارزﺷﯽ! ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ! ﺗﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯽ! ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را

ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺑﺮاز ﮐﻨﯽ! ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻋﺘﻤﺎدﮐﻨﯽ « و ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ (0/5) .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻓﺮادي ﮐﻪ دﭼﺎر
ﺿﻌﻒ ﻋﺰتﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در درون ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻋﺰتﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﮐﻮب و

ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽﺷﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ (0/5) .ﺻﻔﺤﻪ 113

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ دوم
١

1

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
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رﺷﺘﻪ :ﮐﻠﯿﮥ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ
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9
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راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﯾﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد ،ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﺮدي

ﺧﻮد ،ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻣﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻀﻮر در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻓﻮق

ﻧﻤﺮه
1

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،دوﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ آدمﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ،ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و
آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ،داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،آراﺳﺘﮕﯽ ) ذﮐﺮ دو ﻣﻮرد ( ) (1ﺻﻔﺤﻪ 114

10

اﻟﻒ( ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻊ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﺪه ) (0/25و ﯾﺎدآوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ(0/25) .

ﺻﻔﺤﻪ 118

0/75

ب( درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﺰوا و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ) ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﻮرد ( ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 123

11

ذرات رﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﮕﺎر در رﯾﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺿﺨﯿﻢ ﻗﻬﻮهاي رﻧﮕﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺮان

0 /5

12

ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ،رﻓﻊ دﻟﺸﻮره و اﺿﻄﺮاب ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ذﻫﻦ و ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻣﯽﺷﻮد ) .ذﮐﺮ

0/75

13

اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي ) (0/5ﺻﻔﺤﻪ 136

0 /5

14

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم اﻟﮑﻞ و ﻧﺒﻮد زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ )  (0/25ﭼﺮﺑﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﺒﺪ ) (0/25ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎي

ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎوي ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎنزا اﺳﺖ (0/5) .ﺻﻔﺤﻪ 130
ﺳﻪ ﻣﻮرد ( ) (0/75ﺻﻔﺤﻪ 134

ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﺑﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ) (0/25و ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﭘﺮ از ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

1

) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 137

15

ﻣﺤﺮكﻫﺎ ،ﻣﺨﺪرﻫﺎ و ﺗﻮﻫﻢزاﻫﺎ (0/75) .ﻣﺤﺮكﻫﺎ :ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ ،ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ،ﮐﺮاك ،آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و اﮐﺴﺘﺎزيرﯾﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺗﺮاﻣﺎدول.
ﺗﻮﻫﻢزاﻫﺎ  :ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ،ﺣﺸﯿﺶ ،ﮔﺮاس ،ال.اس.دي ) (L.S.Dﻣﺨﺪرﻫﺎ :ﺗﺮﯾﺎك و ﺷﯿﺮه ﺗﺮﯾﺎك،

1/5

ﻫﺮوﺋﯿﻦ ،ﻣﺘﺎدون و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻗﺮص ﻫﺎى ﻣﺴﮑﻦ و آرام ﺑﺨﺶ ) ﮐﺪﺋﯿﻦ( ) ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (
) (0/75ﺻﻔﺤﻪ 143

16

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽﺗﺎن را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ) (0/5ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐﺗﺎن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ

1

17

از ﻃﺮف ﭘﺸﺖ ﺑﻪ دﯾﻮارﺗﮑﯿﻪ دﻫﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ و ﺑﺎﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﻮار ﻣﻤﺎس ﺷﻮد ) (0/25و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎﯾﺘﺎن 15

1

ﺷﻤﺎ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ (0/5) .ﺻﻔﺤﻪ 149

ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از دﯾﻮار ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  (0/25) .اﮐﻨﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﻮدي ﮔﺮدن و ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﻮار را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

) (0/25اﮔﺮاﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن  5ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮو درﮐﻤﺮ ﺑﯿﻦ  2ﺗﺎ  5ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﯾﺪهآل اﺳﺖ.
) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 156

18

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از دوﭼﺮﺧﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري ،زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ ران ) (0/25و ﺳﺎقﭘﺎ (0/25) ،وﻗﺘﯽ
رﮐﺎب ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ) (0/25ﺣﺪود 25ﺗﺎ  30درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ (0/25) .ﺻﻔﺤﻪ 163
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮم
٢

1

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ درس :ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

رﺷﺘﻪ :ﮐﻠﯿﮥ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن 1398/6/10 :

ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان روزاﻧﻪ ،ﺑﺰرﮔﺴﺎل و داوﻃﻠﺒﺎن آزاد ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل 1398
ردﯾﻒ

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 90 :دﻗﯿﻘﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
http://aee.medu.ir

ﻧﻤﺮه

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ

19

ﺑﺎ اﺻﻼح ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﻘﺎط ﻓﺸﺎري را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ (0/5) .ﺻﻔﺤﻪ 168

20

اﻟﻒ( ﺳﻄﺢ ) 2ﯾﺎ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ( ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 170

0 /5
1

ب( ﺟﻮشﺷﯿﺮﯾﻦ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 173

ج( اﻧﺴﺪاد ﺧﻔﯿﻒ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 180

د( ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻘﻮط ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ (0/25) .ﺻﻔﺤﻪ 181
21

اﻟﻒ(  -3آﺗﺶﺳﻮزي ﺧﺸﮏ )(0/25

0/75

ب(  -4آﺗﺶﺳﻮزي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮق )(0/25

ج(  -1آﺗﺶﺳﻮزي ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ  176و 177

22

ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﺗﺶﺳﻮزي ﺷﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸﺪار آﺗﺶ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ در

ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ  125ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﮐﻪ از

1

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺧﯿﺲ ﮐﺮده و روي ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ،

ﺣﺘﯽ ﭼﻬﺎر دﺳﺖ وﭘﺎ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮐﺮدن ﻫﺮ در ،اﺑﺘﺪا آن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ و درﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﮔﺮم
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ،ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ،ﭘﺘﻮ ﯾﺎ
ﻟﺒﺎسﻫﺎ را در درزﻫﺎي در ﻓﺮو ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ورود دود ﺑﻪ اﺗﺎق ﺷﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﯾﺎ
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﮐﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاي ﻓﺮار از آﺗﺶ از آﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و در

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﻪ ﻓﺮار اﺿﻄﺮاري وﺟﻮد دارد ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺮوج ،ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.

درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ آن راﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ

ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و در ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ) .ذﮐﺮ دو ﻣﻮرد( ) (1ﺻﻔﺤﻪ  178و 179

ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺤﺤﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام اﺳﺖ .

٣

ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
رﺷﺘﻪ :ﮐﻠﯿﮥ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ درس :ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن 1398/6/10 :

ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان روزاﻧﻪ ،ﺑﺰرﮔﺴﺎل و داوﻃﻠﺒﺎن آزاد ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل 1398
ردﯾﻒ

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 90 :دﻗﯿﻘﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
http://aee.medu.ir

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﻧﻤﺮه

1

اﻟﻒ( درﺳﺖ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 15

ج( ﻧﺎدرﺳﺖ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 163

د( درﺳﺖ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 170

2

اﻟﻒ( ﻣﻌﻨﻮي ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 4

ج( ﺿﻌﯿﻒ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 160

ب( ازدواج ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 101
د( ﺟﯿﻮه ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 175

1

3

اﻟﻒ( ﮐﻤﺘﺮ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 24

ب( ﮔﻮارش ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 67

1

4

اﻟﻒ( ﮔﺰﯾﻨﻪ  -1ﯾﺪ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ30

ب( ﮔﺰﯾﻨﻪ  -4ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 120

5

اﻟﻒ( اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ )(0/25

6

اﻟﻒ( ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻏﺬازاد ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻫﺎي آﻟﻮده و ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ) )(0/5ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ

ج( اﻧﮕﻠﯽ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 69

ب( درﺳﺖ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 65

1

د( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 102

د( ﮔﺰﯾﻨﻪ  -4ﺧﻔﮕﯽ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ  172و 173

ج( ﮔﺰﯾﻨﻪ  -3آﻣﻮﻧﯿﺎك ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 130

ب( اﻧﺮژي درﯾﺎﻓﺘﯽ )  (0/25ﺻﻔﺤﻪ 39

ﻋﻠﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ درﺑﻌﻀﯽ ازﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎ

1
0 /5
1

اﺳﺘﻔﺎده ازآب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا ،ﻓﺮاوري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا ،ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده ازﻏﺬاﻫﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ وﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺮآﻧﻬﺎ ،ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده ،ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎآب ﮐﺸﺎورزي ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﯽروﯾﻪ

ازآﻓﺖﮐﺶ ﻫﺎ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت درﮐﺸﺎورزي ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻌﻀﯽ ازﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت ،داﻧﻪﻫﺎي

روﻏﻨﯽ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﯿﻮهﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪن داروﻫﺎي داﻣﯽ درﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷﺘﯽ وﻓﺮاوردهﻫﺎي

ﺷﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( .ﺻﻔﺤﻪ 45

ب( ﺣﺪت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ وﯾﺎ دﯾﺪ ﻣﻄﻠﻮب ،ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻢﻫﺎ ) (0/25و ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ(0/25) .
ﺻﻔﺤﻪ 80
7

اﻟﻒ( ﻋﻼﯾﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :اﺑﺘﻼي اﻗﻮام درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﺮﻃﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﺎلﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ،

زﺧﻢﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﻬﺒﻮد ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻮده در ﻫﺮ ﺟﺎي ﺑﺪن ،ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺻﺪا ،اﺧﺘﻼل ﺑﻠﻊ ﯾﺎ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ

1/25

ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﺧﻮﻧﯽ ،اﺳﻬﺎل ﯾﺎ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ در ادرار ،ﻣﺪﻓﻮع و ﺧﻮن رﯾﺰي

ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ از واژن و ﻧﻮك ﺳﯿﻨﻪ ،ﺑﯽاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﯽدﻟﯿﻞ) ذﮐﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ( ) (0/75ﺻﻔﺤﻪ 62

ب( درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮن و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ آﻟﻮده ،اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي آﻟﻮده ،ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮك ،ﺑﺎرداري و

ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ) ذﮐﺮ دو ﻣﻮرد ( ) (0/5ﺻﻔﺤﻪ 74
8

ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽﮐﻪ داراي ﻋﺰتﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻗﺎﯾﻞاﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎي دروﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ از درون

آﻧﻬﺎ ﻣﺪام ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﺗﻮ ﺑﺎ ارزﺷﯽ! ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ! ﺗﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯽ! ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را

ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺑﺮاز ﮐﻨﯽ! ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻋﺘﻤﺎدﮐﻨﯽ « و ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ (0/5) .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻓﺮادي ﮐﻪ دﭼﺎر
ﺿﻌﻒ ﻋﺰتﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در درون ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻋﺰتﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﮐﻮب و

ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽﺷﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ (0/5) .ﺻﻔﺤﻪ 113

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ دوم
١

1

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ درس :ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

رﺷﺘﻪ :ﮐﻠﯿﮥ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن 1398/6/10 :

ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان روزاﻧﻪ ،ﺑﺰرﮔﺴﺎل و داوﻃﻠﺒﺎن آزاد ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل 1398
ردﯾﻒ

9

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 90 :دﻗﯿﻘﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
http://aee.medu.ir

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﯾﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد ،ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﺮدي

ﺧﻮد ،ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻣﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻀﻮر در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻓﻮق

ﻧﻤﺮه
1

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،دوﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ آدمﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ،ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و
آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ،داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،آراﺳﺘﮕﯽ ) ذﮐﺮ دو ﻣﻮرد ( ) (1ﺻﻔﺤﻪ 114

10

اﻟﻒ( ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻊ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﺪه ) (0/25و ﯾﺎدآوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ(0/25) .

ﺻﻔﺤﻪ 118

0/75

ب( درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﺰوا و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ) ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﻮرد ( ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 123

11

ذرات رﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﮕﺎر در رﯾﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺿﺨﯿﻢ ﻗﻬﻮهاي رﻧﮕﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺮان

0 /5

12

ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ،رﻓﻊ دﻟﺸﻮره و اﺿﻄﺮاب ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ذﻫﻦ و ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻣﯽﺷﻮد ) .ذﮐﺮ

0/75

13

اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي ) (0/5ﺻﻔﺤﻪ 136

0 /5

14

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم اﻟﮑﻞ و ﻧﺒﻮد زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ )  (0/25ﭼﺮﺑﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﺒﺪ ) (0/25ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎي

ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎوي ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎنزا اﺳﺖ (0/5) .ﺻﻔﺤﻪ 130
ﺳﻪ ﻣﻮرد ( ) (0/75ﺻﻔﺤﻪ 134

ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﺑﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ) (0/25و ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﭘﺮ از ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

1

) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 137

15

ﻣﺤﺮكﻫﺎ ،ﻣﺨﺪرﻫﺎ و ﺗﻮﻫﻢزاﻫﺎ (0/75) .ﻣﺤﺮكﻫﺎ :ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ ،ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ،ﮐﺮاك ،آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و اﮐﺴﺘﺎزيرﯾﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺗﺮاﻣﺎدول.
ﺗﻮﻫﻢزاﻫﺎ  :ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ،ﺣﺸﯿﺶ ،ﮔﺮاس ،ال.اس.دي ) (L.S.Dﻣﺨﺪرﻫﺎ :ﺗﺮﯾﺎك و ﺷﯿﺮه ﺗﺮﯾﺎك،

1/5

ﻫﺮوﺋﯿﻦ ،ﻣﺘﺎدون و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻗﺮص ﻫﺎى ﻣﺴﮑﻦ و آرام ﺑﺨﺶ ) ﮐﺪﺋﯿﻦ( ) ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ (
) (0/75ﺻﻔﺤﻪ 143

16

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽﺗﺎن را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ) (0/5ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐﺗﺎن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ

1

17

از ﻃﺮف ﭘﺸﺖ ﺑﻪ دﯾﻮارﺗﮑﯿﻪ دﻫﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ و ﺑﺎﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﻮار ﻣﻤﺎس ﺷﻮد ) (0/25و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎﯾﺘﺎن 15

1

ﺷﻤﺎ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ (0/5) .ﺻﻔﺤﻪ 149

ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از دﯾﻮار ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  (0/25) .اﮐﻨﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﻮدي ﮔﺮدن و ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﻮار را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

) (0/25اﮔﺮاﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن  5ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮو درﮐﻤﺮ ﺑﯿﻦ  2ﺗﺎ  5ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﯾﺪهآل اﺳﺖ.
) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 156

18

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از دوﭼﺮﺧﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري ،زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ ران ) (0/25و ﺳﺎقﭘﺎ (0/25) ،وﻗﺘﯽ
رﮐﺎب ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ) (0/25ﺣﺪود 25ﺗﺎ  30درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ (0/25) .ﺻﻔﺤﻪ 163
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮم
٢

1

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ درس :ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

رﺷﺘﻪ :ﮐﻠﯿﮥ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8 :ﺻﺒﺢ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن 1398/6/10 :

ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان روزاﻧﻪ ،ﺑﺰرﮔﺴﺎل و داوﻃﻠﺒﺎن آزاد ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل 1398
ردﯾﻒ

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 90 :دﻗﯿﻘﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
http://aee.medu.ir

ﻧﻤﺮه

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ

19

ﺑﺎ اﺻﻼح ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﻘﺎط ﻓﺸﺎري را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ (0/5) .ﺻﻔﺤﻪ 168

20

اﻟﻒ( ﺳﻄﺢ ) 2ﯾﺎ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ( ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 170

0 /5
1

ب( ﺟﻮشﺷﯿﺮﯾﻦ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 173

ج( اﻧﺴﺪاد ﺧﻔﯿﻒ ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ 180

د( ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻘﻮط ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ (0/25) .ﺻﻔﺤﻪ 181
21

اﻟﻒ(  -3آﺗﺶﺳﻮزي ﺧﺸﮏ )(0/25

0/75

ب(  -4آﺗﺶﺳﻮزي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮق )(0/25

ج(  -1آﺗﺶﺳﻮزي ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ) (0/25ﺻﻔﺤﻪ  176و 177

22

ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﺗﺶﺳﻮزي ﺷﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸﺪار آﺗﺶ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ در

ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ  125ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﮐﻪ از

1

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺧﯿﺲ ﮐﺮده و روي ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ،

ﺣﺘﯽ ﭼﻬﺎر دﺳﺖ وﭘﺎ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮐﺮدن ﻫﺮ در ،اﺑﺘﺪا آن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ و درﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﮔﺮم
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ،ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ،ﭘﺘﻮ ﯾﺎ
ﻟﺒﺎسﻫﺎ را در درزﻫﺎي در ﻓﺮو ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ورود دود ﺑﻪ اﺗﺎق ﺷﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﯾﺎ
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﮐﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاي ﻓﺮار از آﺗﺶ از آﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و در

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﻪ ﻓﺮار اﺿﻄﺮاري وﺟﻮد دارد ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺮوج ،ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.

درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ آن راﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ

ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و در ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ) .ذﮐﺮ دو ﻣﻮرد( ) (1ﺻﻔﺤﻪ  178و 179

ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺤﺤﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام اﺳﺖ .

٣

ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات
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هنرستان کاردانش ابنسینا
نام و نام خانوادگی:

امتحان درس:

ردیف
1

سال تحصیلی:

29

-

29

نوبت امتحانی:

 12121سلامت و بهداشت

پایه:

نام دبیر:

خرداد

دوازدهم

ساعت امتحان:

11

:

11

تاریخ امتحان:

19

/

3

مدت امتحان:

01

دقیقه

درج مهر
/

29

13

بارم

سؤال

جاهای خالی زیر را پر کنید.
الف) در پیشگیری هرگونه اقدام  . . . . . . . . . .و  . . . . . . . . . .است.

1222

ب) داشتن قدرت تطابق با شرایط محیطی و بروز عکسالعمل مناسب برابر مشکلات  . . . . . . .را نشان میدهد.
ج) دو نوع پروتئین با اسم های  . . . . . . . . . .و  . . . . . . . . . .وجود دارد.
2

شش گروه غذایی طبقهبندیشده را نام ببرید؟

1

3

چاقی را تعریف کنید.

1

4

مهمترین عوامل خطر ابتلا به بیماریهای قلبی-عروقی را توضیح دهید.

1

2

انواع چربی های موجود در مواد غذایی را بنویسید.

1

0

دیابت را توضیح دهید.

1

9

بیماری هایی که از طریق دستگاه تناسلی منتقل میشود را بنویسید.

1

9

اچ آی وی (ایدز) را توضیح دهید.

1

2

نشانههای اولیه کم شنوایی را بنویسید.

1

چهار عوامل پوسیدگی دندان را توضیح دهید.

1

11

فایل:

12121AM

صفحه 1 :از 2

آخرین ویرایش توسط  M-A-Pazokiدر تاریخ  2112/12/22ساعت 12:22:11

ردیف
11

انواع بلوغ را نام ببرید.

بارم

سؤال

1

12

عزتنفس را توضیح دهید.

1

13

برای خود آرامسازی چهکارهایی باید انجام داد.

1

14

برخی از مضرترین مواد سمی موجود در مواد دخانی را نام ببرید.

1

12

شایعترین آثار بلندمدت مصرف الکل را بنویسید.

1

10

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

1

19

سه گروه تأثیر گزار روی بدن انسان نام ببرید.

19

آرگونمی را توضیح دهید.

1

12

علائم انسداد خفگی را بنویسید.

1

21

انواع آتشسوزی را بنویسید.

1

1292

جمع

فایل:

12121AM

صفحه 2 :از 2

21

آخرین ویرایش توسط  M-A-Pazokiدر تاری  2112/12/22ساعت 12:22:11

بسمه تعالي
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشتهارد
هنرستان فني و حرفه ای پيامبراعظم(ص)  کاردانش شهيد سلطاني 

نام و نام خانوادگي :
آزمون  :سالمت و بهداشت
نام دبير  :سلطاني

شماره دانش آموز :
تاریخ 98/00/00 :
زمان  60 :دقيقه

ردیف
1

بارم
عبارات صحيح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص نمایيد؟
الف ) بقراط سالمت را در تعادل بين اخالط چهارگانه ،شامل صفرا ،سودا ،بلغم و خون ،مي دانست( .
ب) بيماریهای واگير را بر اساس نوع عامل بيماریزا طبقه بندی مي کنند( .

)

ج) در بدن هر فرد بالغ  600استخوان و بيش از  206ماهيچه وجود دارد( .

2
)

د) دخانيات ،به عنوان بزرگ ترین عامل مرگ و مير در قرن بيستم مي باشد ( .
2

)

)

با توجه به کلمات داخل پرانتز جاهای خالي را با کلمات مناسب کامل نمایيد؟
الف) ..................حجم بدن را آب تشکيل مي دهد  % 80 (( .ـ )) % 60
ب) این نوع الگوی چاقي در بين زنان شایع تر است (( سيب ـ گالبي))

2

ج)  .............................یعني رشد  ،تکثير و گاهي انتشار غيرطبيعي سلول های بدن((سرطان ـ دیابت))
د) اولين شرط الزم برای ازدواج....................................است (( .بلوغ رواني زن و مرد ـ بلوغ جنسي زن و مرد ))
3

سواالت چهار گزینه ای
1ـ از عوامل ایجاد فساد در مواد غذایي  ،کدام عامل به طور ناخواسته مواد غذایي را آلوده مي کند؟
الف) مکانيکي  ب) بيولوژیکي

ج) شيميایي

د) فيزیکي

2ـ مقدار کدام چربي با بروز بيماری های قلبي عروقي ارتباط عکس دارد 56
الف)  HDL

ب) کلسترول

د) تری گليسرید 

ج)  LDL

3ـ کدام گزینه راه انتقال ویروس اچ آی وی نمی باشد
الف) فراورده های خوني

ب) شيردهي مادر مبتال 

ج) رفتار جنسي پرخطر  د) دستگاه تنفس 

2/5

4ـ توضيح زیر مربوط به کدام عيوب انکساری چشم مي باشد؟
(( این عيب به دليل تصلب عدسي چشم به وقوع مي پيوندد و از ميان سالي شروع مي شود ))
الف) دوربيني 

ب) آستيگماتيسم

ج) پيرچشمي

د) نزدیک بيني 

5ـ کدام مورد مالک ارزشمندی و محترم بودن شخص مي باشد؟
الف) شجاعت 

ب) عزت نفس

ج) زیبایي و جذابيت 

د) شهرت و مقام 

3

شایع ترین اختالالت رواني دوره نوجواني را نام ببرید؟

4

از توصيه های خودمراقبتي برای حفظ سالمت روان در دوره نوجواني  ،مورد زیر را بررسي نمایيد

1

((سبک زندگي سالمي داشته باشيد)) .
1/5

5

وابستگي به داروها یا مواد مخدر دارای دو جنبه رواني یا جسماني مي باشد  ،یکي را به دلخواه توضيح دهيد؟
1

6

در مصرف مواد دخاني منظور از دود دست دوم چيست؟

7

جمالت سمت راست را به عبارات سمت چپ متصل نمایيد؟

1

بررسي مضرترین مواد سمي موجود در مواد دخاني (سيگار و غليان)

8

این ماده سبب انقباض عروق داخل بيني مي شود

آرسنيک

این ماده در بروز سرطان لب نقش دارد

سيانيدریک اسيد

اسم دیگر این ماده جوهر بادام تلخ است

نيکوتين

1/5

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

1/5

ج) کراک
د) کدئين
ه) ترامادول
و) ال اس دی
9

 90%علل بروز کمردرد چيست؟

10

در مواقعي که فرد مجبور به ایستادن به مدت طوالني است ،باید ................................................................

11

از اصول ارگونومي سه مورد را به دلخواه بيان کنيد؟

12

از عمده ترین عوامل خطرساز در حوادث خانگي دو مورد را بنویسيد؟

13

درباره مخاطرات ناشي از مواد شيميایي برای کاهش عوارض تنفسي هریک از موارد زیر یک توصيه بيان نمایيد؟

0/5
0/5
1/5

1

الف) کار با مواد شوینده در منزل :
1
ج) پاک سازی خرده های المپ های کم مصرف :
14

هریک از توضيحات زیر مربوط به کدام نوع آتش سوزی است؟
الف) بهترین راه مبارزه با این آتش سوزی سرد کردن آن است
ب) برای مقابله با آنها مهم ترین روش قطع اکسيژن است
ج) بهترین وسيله برای این روش استفاده از گاز دی اکسيد کربن است
موفق باشيد

1/5

بسمه تعالي
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشتهارد
هنرستان فني و حرفه ای پيامبراعظم(ص)  کاردانش شهيد سلطاني 

نام و نام خانوادگي :
آزمون  :سالمت و بهداشت
نام دبير  :سلطاني

شماره دانش آموز :
تاریخ 98/00/00 :
زمان  60 :دقيقه

ردیف
1

بارم
عبارات صحيح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص نمایيد؟
الف ) صحيح

2

ج) غلط

ب) غلط

د) صحيح
2

با توجه به کلمات داخل پرانتز جاهای خالي را با کلمات مناسب کامل نمایيد؟
الف) 60

3

2

ب) گالبي

ج) سرطان د) بلوغ جنسي زن و مرد
2/5

سواالت چهار گزینه ای
1ـ شيميایي

2ـ HDL

3ـ دستگاه تنفس

4ـ پيرچشمي

5ـ عزت نفس

3

شایع ترین اختالالت رواني دوره نوجواني را نام ببرید؟ ( استرس ـ اضطراب ـ افسردگي ـ خشم ) صفحه 118

1

4

از توصيه های خودمراقبتي برای حفظ سالمت روان در دوره نوجواني  ،مورد زیر را بررسي نمایيد صفحه 124

1/5

((سبک زندگي سالمي داشته باشيد)) .

5

غذاهای سالم بخورید  .برای استراحت و تمدد اعصاب وقت بگذارید .روش های تمدد اعصاب را که برایتان مفيد است بيابيد .
دعا ،یوگا ،تکنيک های آرام سازی و تمرین تمرکز را به کار ببرید .سعي کنيد از زندگي تان لذت ببرید.

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

1

وابستگی جسمانی  :وضعيتي است که در آن ،بدن فرد نسبت به مواد مخدر مقاومت نشان مي دهد و فرد برای دستيابي به
همان آثار مطلوب و دلخواهي که از مصرف مواد انتظار داشته ،مجبور مي شود بيشتر از مرتبه های قبلي مواد مصرف کند.

وابستگی روانی  :ميل شدید و مفرط دروني و خارج از اختيار به ادامهٔ مصرف مواد است .فردی که دچار وابستگي رواني

6

7

شده باشد ،اگر مصرف مواد را برای مدت کوتاهي قطع کند ،دچار وسوسه برای مصرف مجدد مي شود ولي با نشانه های
سندرم ترک مواجه نمي شود.

در مصرف مواد دخاني منظور از دود دست دوم چيست؟ صفحه 134

گاهي افراد خودشان مصرف کنندهٔ دخانيات نيستند ولي در معرض تنفس دود دخانيات قرار مي گيرند که به آن دود دست
دوم گفته مي شود.

جمالت سمت راست را به عبارات سمت چپ متصل نمایيد؟ صفحه 130

1

1/5

بررسي مضرترین مواد سمي موجود در مواد دخاني (سيگار و غليان)
این ماده سبب اقباض عروق داخل بيني مي شود (( نيکوتين ))
این ماده در بروز سرطان لب نقش دارد (( آرسنيک ))
اسم دیگر این ماده جوهر بادام تلخ است (( سيانيدریک اسيد ))
8

با توجه به کلمات داخل پرانتز نوع هریک از مواد اعتياد آور را مشخص نمایيد؟ صفحه 144
الف) گياه شاهدانه (( توهم زای طبيعي ))
د) کدئين (( مخدر مصنوعي ))

9
10
11

ب) تریاک (( مخدر طبيعي ))

ه) ترامادول (( محرک مصنوعي ))

1/5

ج) کراک (( محرک طبيعي ))
و) ال اس دی (( توهم زای مصنوعي

 90%علل بروز کمردرد چيست؟ صفحه 157
فشار بيش از حد به ناحيه ستون فقرات کمری به علت انجام نامناسب برخي از کار های روزمره است

در مواقعي که فرد مجبور به ایستادن به مدت طوالني است ،باید  ...............................................................صفحه 159
باید به دیوار تکيه بدهد درحالي که پا ها حدود  40تا  50سانتي متر از دیوار فاصله داشته باشد.
از اصول ارگونومي سه مورد را به دلخواه بيان کنيد؟ صفحه  164تا 169

1ـ با وضعيت بدني خنثي ( طبيعي ) کار کنيد 2ـ برای انجام کار ،روش هایي را به کار بگيرید که باعث صرف نيروی کمتر
شود3 .ـ وسایل را در محدودهٔ دسترسي آسان قرار دهيد4 .ـ در ارتفاع مناسب کار کنيد 5ـ حرکات اضافي انگشت ها ،مچ

0/5
0/5
1/5

12

دست و بازوها را در ضمن انجام کار کاهش دهيد6 .ـ انجام کارهای ایستا (استاتيک) با یک عضو مانند کار با دریل روی سقف
را به حداقل برسانيد
از عمده ترین عوامل خطرساز در حوادث خانگي دو مورد را بنویسيد؟ صفحه  171و 172

1

1ـ ماجراجویي و هيجان خواهي افراد منزل 2ـ اعتياد افراد به سيگار و موادمخدر 3ـ عدم رعایت اصول ایمني در منزل
13

درباره مخاطرات ناشي از مواد شيميایي برای کاهش عوارض تنفسي  ،برای هریک از موارد زیر یک توصيه بيان نمایيد؟

1

الف) کار با مواد شوینده در منزل  :صفحه 173
بخار متصاعد شده از ترکيب جوهر نمک و وایتکس برای چشم ،پوست و ریه ها بسيار خطرناک است .از ترکيب کردن این
مواد جداً بپرهيزید.
ب) پاک سازی خرده های المپ های کم مصرف  :صفحه 175

14

اگر المپ کم مصرف یا مهتابي حاوی گاز جيوه شکست ،قبل از پاک کردن خرده های المپ هایي که دارای گاز سمي جيوه
هستند ،برای چند دقيقه اتاق را ترک کنيد و سپس بازگردید و خرده ها را جمع کنيد.

هریک از توضيحات زیر مربوط به کدام نوع آتش سوزی است؟ صفحه  176و 177

الف) بهترین راه مبارزه با این آتش سوزی سرد کردن آن است ( آتش سوزی خشک )
ب) برای مقابله با آنها مهم ترین روش قطع اکسيژن است ( آتش سوزی مایعات قابل اشتعال )
ج) بهترین وسيله برای این روش استفاده از گاز دی اکسيد کربن است ( آتش سوزی ناشي از برق )
موفق باشيد

1/5

درس :سالمت وبهداشت

تاريخ امتحان:

نام ونام خانوادگی:

ساعت امتحان 6:بعد از ظهر

رشته :

هنرستان غیردولتی کاردانش بزرگسال علم وايمان

زمان 60 :دقیقه

مهر آموزشگاه

الف) درستی یانادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید.
 -1خودشناسی،شناخت توانایی ها،ضعف ها،احساسات ونیازها وآرزوهای خوداست.

⃝
صحیح

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

⃝
صحیح

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

صحیح
⃝

 -4خشم واکنش طبیعی فردنسبت به شرایطی است که اورادچارتهدیدوناکامی کرده است

صحیح
⃝

ب) جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

غلط
⃝

غلط
⃝

غلط
⃝

غلط
⃝

 -1وابستگی به مواد مخدر دارای دو جنبه و .....................................است.
 -2بهترین وسیله برای خاموش کردن آتش سوزی ناشی از برق استفاده از..............................می باشد.
-3

به هرگونه حالت ناخوشایندورنج آوری که احساس تندرستی انسان را دچاراختالل می کند .
 -4مرحله پیشرفت HIVرا............................می نامند.

2

2

 ..............گفته می شود.

ج) اصطالحات زیر را تعریف کنید.
 -1هرم غذایی:
 -2خطر:

4

 -3اعتیاد:
 -4وضعیت بدنی:
د) به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -1آداب خوردن وآشامیدن که در فرهنگ اسالمی برآنها توصیه شده است را بنویسید(2مورد)

0/5

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

0/5

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

0/75

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

1

 -5چه دالیلی سبب افزایش بیماری سرطان شده اند؟

1
1

 -6ابعاد سالمت را نام ببرید؟
1

درس :سالمت وبهداشت

تاريخ امتحان:

نام ونام خانوادگی:

ساعت امتحان 6:بعد از ظهر

رشته :

هنرستان غیردولتی کاردانش بزرگسال علم وايمان

زمان 60 :دقیقه

مهر آموزشگاه

هـ ) سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
 -1انواع مختلف دیابت را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید؟

1/5

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

1/25

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

1/5

 -4سه مورد از عواملی که زمینه ساز افسردگی در دوره ی نوجوانی هستند را بنویسید؟

1/5

 -5انواع مواد مخدر را براساس نوع تاثیر بر روی عملکرد دستگاه عصبی و بدن مصرف کننده نام برده و یک مورد را شرح

1/5

دهید.

2

پاسخنامه تشریحی

هنرستان کاردانش غیردولتی

الف)
 -1صحیح(صفحه-2 )112غلط (صفحه )70
ب)

-1
-2
-3
-4

-3غلط (صفحه )162

سالمت وبهداشت

 -4صحیح(صفحه)122

جسمانی وروانی (صفحه )140
گاز کربن دی اکسید(صفحه)177
بیماری(صفحه)49
ایدز()73

ج)
 -1هرم غذایی تقسیم بندی ساده ای است که نیاز ما به گروه های غذایی مختلف را نشان می دهد و در
انتخاب و تنظیم برنامه ی غذایی سالم روزانه به ما کمک می کند(صفحه)23
 -2خطر به معنی شرایطی است که در آن امکان آسیب رسیدن به افراد ،یا وارد آمدن خسارت به تجهیزات
و ساختمان ها و مانند آن وجود دارد(صفحه )171
 -3منظور از اعتیاد یا وابستگی به مواد ،مصرف مکرر موادی است که تبعات نامطلوبی بر سالمت جسمی و
روانی فرد مصرف کننده دارد و روابط و زندگی روزمره او را مختل می کند(صفحه )140
 -4عبارت است از فرم و حالتی که بدن فرد در طول انجام کار به خود می گیرد؛ و به عبارتی ،نحوهٔ قرار
گرفتن قسمت های مختلف بدن ،شامل سر ،تنه و اندام ها در فضا
د)
 -1خوردن غذای پاک و حالل ،شست وشوی دست ها پیش از صرف غذا و پس از آن ،شروع خوردن غذا با نام
خدا و سپاسگزاری در پایان غذا ،به آرامی غذا خوردن و پرهیز از خوردن غذای داغ  ،پرهیز از خوردن به هنگام
سیری ،پرهیز از پرخوری ،لقمه کوچک برداشتن ،خوب جویدن غذا ،پرهیز از خوردن غذا به هنگام عصبانیت و
ناراحتی ،صرف غذا با دیگران ،پرهیز از سخن گفتن هنگام صرف غذا(ذکر2مورد کافی است)(صفحه )28
 -2احساس جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن ،مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن ،اجتماعی شدن
و محبوب شدن در میان همساالن ،الگوبرداری از هنرپیشه ها و افراد معروف ،مصرف دخانیات توسط والدین یا
دوستان صمیمی ،باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت ،رفع
خستگی،رفع دلشوره و اضطراب ،تقویت ذهن و هضم غذا می شود.ساده انگاری در مورد مصرف قلیان به عنوان
یک ماده دخانی کم خطرتر از سیگار،اشتغال ذهنی و دغدغه های فکری ،در دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع
مواد دخانی ،وجود تنش و ناهنجاری های خانوادگی ،خانواده های بی ثبات و نبود حمایت های خانوادگی ،قبیح
و ناپسند نبودن مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان عمومی(ذکر2مورد کافی است)(صفحه )134
 -3عادات غلط هنگام ایستادن ،راه رفتن ،نشستن و خوابیدن ،اعتمادبه نفس ،پایین و خجالتی بودن ،عضالت
ضعیف و انعطاف ناپذیر،اضافه وزن و چاقی ،کفش نامناسب و پاشنه بلند(صفحه )156
 -4سن  ،کشیدن سیگاروسایرمواددخانی  ،وزن مناسب  ،تغذیه  ،ورزش ،داروهای محرک ،استرس  ،آلودگی
محیط  ،سفیدکننده های حاوی کلر ،بیماری های منتقله از راه جنسی  ،مشروبات الکی وداروهای روانگردان ،
ابتال به بیماری مزمن(صفحه )108
 -5الف)افزایش تعداد سالمندان با توجه به باال رفتن سن امید به زندگی ،چراکه بروز سرطان با افزایش سن
1

پاسخنامه تشریحی

هنرستان کاردانش غیردولتی

سالمت وبهداشت

افزایش می یابد  .ب) تغییر در شیوه زندگی مانند افزایش مصرف دخانیات ،غذاهای چرب و پرکالری و کم
تحرکی.ج) عوامل محیطی همچون هوای آلوده ،استفاده از کودهای شیمیایی در فعالیت های کشاورزی،
افزودنی های شیمیایی موجود در مواد غذایی(ذکر2مورد) (صفحه )60
 -6سالمت جسمانی  ،سالمت روانی  ،سالمت اجتماعی  ،سالمت معنوی (صفحه )9
د)
 -1دیابت نوع  ، 1دیابت نوع 2
دیابت نوع  :1این بیماری در هر سنی می تواند رخ دهد ولی عمدتاً در سنین پایین دیده می شود و از
آنجا که بیشتر در کودکان و نوجوانان دیده می شودبه آن دیابت جوانان نیز می گویند.
دیابت نوع  :2این دیابت ،شایع ترین نوع دیابت است و در سنین بزرگ سالی آغاز می شود ،به همین دلیل
برخی از پزشکان به آن دیابت بزرگ ساالن می گویند(.توضیح یک مورد کافی است)(صفحه )64
 -2دستگاه گوارش  ،دستگاه تنفس  ،پوست ومخاط ،از طریق دستگاه تناسلی  ،از طریق خون وترشحات
بدن(صفحه )70
 -3آتش سوزی خشک؛ آتش سوزی ناشی از مایعات قابل اشتعال؛ آتش سوزی ناشی از برق؛ آتش سوزی ناشی از
گازهای قابل اشتعال(یک مورد توضیح داده شود)(صفحه )176
-4الف) وقوع حوادث غم انگیز در کانون خانواده مانند طالق والدین ،ابتالی یکی از اعضای خانواده به بیماری
صعب العالج ،مرگ یکی از عزیزان و… .
ب) بیماری ها و اختالالت جسمی،مثالً نوجوانانی که مشکل پزشکی خاص) همچون سکتهٔ مغزی ،صرع،
آسیب وارد شده به سر ،کم خونی و برخی از سرطان ها (دارند ،احتمال ابتالی آنها به افسردگی بیشتراست.
ج) برخی از مشکالت تغذیه ای مانند کمبود ویتامین های Bممکن است نوجوانان را در معرض افسردگی
قرار دهد.
د) وجوانانی که سابقهٔ ابتال به افسردگی در خانواده شان وجود دارد ،نسبت به نوجوانانی که این بیماری
در خانواده شان سابقه ندارد ،بیشتر در معرض ابتال به افسردگی هستند(.ذکر3موردکافی است)(صفحه)121
-5محرک ها  ،توهم زاها  ،مخدرها
محرک ها  :برروی سیستم های عصبی وسایردستگاه های بدن تاثیر می گذارند ودرنتیجه فعالیت های فکری
وبدنی مصرف کننده را بیشتر کرده واو را به هیجان می آورد.
توهم زاها :بامصرف این مواد فرد دچار اوهام حسی وبصری می شود وممکن است چیزهایی راببیندویابشنودکه
وجودخارجی ندارند.
مخدرها  :شامل موادی است که خاصیت منگی بی حسی بی دردی وتخدیرکنندگی را دارندومصرف آنها فعالیت
های دستگاه عصبی مصرف کننده را کند کرده وفعالیت فکری وبدنی اوراسست می کنند(توضیح یک مورد کافی
است)(صفحه )145

2

نام :

اداره آموزش و پرورش ناحيه 2

تاريخ آزمون  :خرداد ماه 98

دبيرستان حضرت فاطمه

مدت آزمون  80 :دقيقه

نام خانوادگی:
ماده درسی :

سالمت و بهداشت

( جهت آمادگی دانش آموزان در امتحانات خرداد ) 98

پايه دوازدهم كليه رشته هاي نظري

رديف

بارم
سواالت چهار گزينه اي
الف) عملكرد درست بخشهاي مختلف بدن كدام بعد سالمت را نشان می دهد؟
 )1سالمت روانی 

 )2سالمت اجتماعی 

 )4سالمت معنوي 

 )3سالمت جسمانی 

ب) هورمون انسولين توسط كدام غده در بدن ترشح می شود؟
 )1هيپوفيز 
1

 )2تيروئيد 

 )3فوق كليه 

 )4پانكراس 

ج) اولين شرط الزم براي ازدواج چيست؟
 )1بلوغ روانی زن و مرد 

 )2بلوغ اجتماعی زن و مرد 

 )3بلوغ رفتاري زن و مرد 

 )4بلوغ جنسی زن و مرد 

1/25

د) كمبود كداميك از ويتامين هاي زير ممكن است نوجوانان را در معرض افسردگی قرار دهد؟
 )1ويتامين  B

 )2ويتامين  C

 )4ويتامين  K

 )3ويتامين  A

ه) كدام يك از موارد اعتيادآور زير جزء توهم زاهاي طبيعی نيست؟
 )1حشيش 

 )2كراك 

 )3گياه شاهدانه 

 )4گراس

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

غلط 

ب) اضطراب در برخی از وضعيت هاي زندگی واكنشی طبيعی بوده و هر نوع اضطرابی مشكل آفرين نيست .
2

صحيح 
ج) تاب آوري يك قابليت درونی است و در تعامل با محيط تقويت نمی شود.

صحيح 

غلط 

غلط 

د) الكل در بدن هر فرد تاثيرات يكسان و مشخصی می گذارد و البته همه اين تاثيرات منفی هستند .صحيح 
ه) بلند كردن بار با كمر راست و پاهاي خميده روشی ايمن تر است.
و) در انسداد خفيف راه هوايی  ،دم و بازدم انجام نمی شود.

صحيح 

صحيح 

1/5

غلط 

غلط 

غلط 

جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل نماييد.
الف) مواد غذايی بعد از مصرف در بدن به صورت..................... ....... ...........درمی آيند و سپس براي توليد انرژي استفاده می شوند.
ب) ميزان سالمت چشم و و سطح توانايی حس بينايی با اصطالح . ....... .......... .................بيان می شود.
3

ج) خانم ها از  3ماه قبل از حاملگی بايد روزانه غذاهاي سرشار از........................ ................مصرف كنند.
د) تنباكوهاي ميوه اي قليان به دليل داشتن  ............................ ..............سرطان زا هستند.
ه) وزن  .......... ..................،و..........................................................كوله پشتی از مواردي هستند كه اگر نكات ارگونومی در استفاده از آنها
رعايت نشود موجب اختالالت اسكلتی ـ عضالنی می شود.
و) بهترين راه مبارزه با آتش سوزي هاي خشكآتش است و بهترين سرد كننده آتش ................... ...............................................است.

2

در جمالت زير با توجه به كلمات داخل پرانتز  ،كلمه صحيح را مشخص نماييد.
الف) هرچه از باالي هرم غذايی به سمت پايين حركت می كنيم حجم گروه هاي غذايی ( بيشتر ـ كمتر ) می شود.
ب) بدن براي رشد  ،ترميم و حفظ بافت هاي عضالنی به كدام دسته از مواد غذايی نياز دارد؟ (پروتئين ها ـ كربوهيدارت ها )
4

ج) با هر بار خوردن غذاي حاوي مواد قندي  ،محيط پالك ميكروبی ( اسيدي ـ بازي ) می شود.
د) يكی از آثار منفی خشم انزوا می باشد كه در دسته مشكالت و نارحتی هاي (روانی ـ اجتماعی ) قرار می گيرد.

1/75

ه) بوي سيگار كه در محيط پراكنده می شود....................است ( .دود دست دوم ـ دود دست سوم )
و) هنگام نشستن روي صندلی بايد تا حد امكان از صندلی هاي پشتی دار استفاده كرد و در ( ابتداي ـ انتهاي ) صندلی نشست.
ز) براي فرار از آتش سوزي در آپارتمان بايد از ( آسانسور ـ پله فرار اضطراري ) استفاده كرد.
5
6

دو مورد از عوارض جانبی كاهش سريع وزن را بنويسيد؟
دو اصل بهداشتی در جلوگيري از آلودگی و فساد مواد غذايی را بيان كنيد؟
دو مورد از گام هاي پيشگيري از سرطان را بنويسيد؟

7
8

عالئم هشدار دهنده افسردگی را بنويسيد؟ (2مورد)
منظور از خودشناسی چيست؟

9
10
11
12

چه آسيب هايی در ميان كودكانی كه والدين سيگاري دارند در مقايسه با ديگر كودكان بيشتر است؟ (2مورد)
رايج ترين داليل افراد در عدم توانايی در مهارت نه گفتن را بنويسيد؟ ( 2مورد)
دو مورد از داليلی كه افراد را دچار وضعيت بدنی نامناسب می كند بيان كنيد؟
براي پيشگيري از خفگی چه نكاتی بايد رعايت شود؟ (2مورد)

13
14
15
16
17

عمده ترين عوامل خطرساز در حوادث خانگی را نام ببريد؟ (2مورد)
براي جمع كردن خرده هاي شكسته المپ كم مصرف چه بايد كرد؟
سه مورد از مضرترين مواد سمی موجود در مواد دخانی از جمله سيگار و قليان را نام ببريد؟
سه مورد از موانع عمده روي آوردن به مصرف مواد مخدر در نوجوانان را بنويسيد؟
براي انجام كارهايی مثل نوشتن با استفاده از ميز در حالت ايستاده مناسب ترين وضعيت بدنی به چه شكل است؟

18

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/75
0/75
0/75

براي هركدام از بيماريهاي زير يك مورد مثال بزنيد؟
الف) بيماري هايی كه از طريق دستگاه گوارش منتقل می شوند ()..................................
19

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

1

ج) بيماري هايی كه از طريق پوست و مخاط منتقل می شوند ()..................................
د) بيماري هايی كه از طريق خون و ترشحات بدن منتقل می شوند ()..................................
درباره ارتباط بين خود آگاهی و عزت نفس توضيح دهيد؟
1

20
چهار مورد از مهمترين عواملی كه نوجوانان و جوانان را به سمت مصرف مواد دخانی سوق می دهد بيان كنيد؟

1

21
الف) منظور از اعتياد چيست ؟
22

1

ب) فرد معتاد چه كسی است؟
در كداميك از شكل هاي مقابل ارتفاع ميز كار مناسب است؟ چرا؟

0/75

23

از سطوح پيشگيري از حوادث  ،سطح  2را توضيح دهيد؟
1

24
موفق باشيد

پاسخنامه سالمت و بهداشت خردادماه 98

1

الف)  )3سالمت جسماني

ب)  )4پانكراس

ج)  )4بلوغ جنسي زن و مرد

ج) (غلط)

ه) (صحيح)

ب) ( صحيح)

2

الف) (غلط)

3

ج) (اسيد فوليك )
ب) (حدت بينايي )
الف) (قند يا گلوكز)
و) (سرد كردن ـ آب )
ه) ( نحوه حمل ـ مدت زمان حمل )
ب) پروتئين ها
و) انتهاي

د) (غلط)

د)  )1ويتامين B

ه)  )2كراك

و) (غلط)
د) (افزودني هاي شيميايي)

4

الف) بيشتر
ه) دود دست سوم

5

(ريزش موها ـ چين و چروك و شل شدن پوست ـ ضعف اعصاب ـ افت فشار ـ بروز سنگ كيسه صفرا ـ يبوست و).........

6

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

7

(نشانه هاي هشدار دهنده سرطان را جدي بگيريد و به موقع به پزشك مراجعه كنيد ـ از مصرف سيگار  ،قليان و غيره پرهيز
كنيد و در معرض دود آنها قرار نگيريد ـ با كرم ضد آفتاب و پوشش مناسب از پوست خود در برابر آفتاب محافظت كنيد ـ
روزانه  5وعده ميوه و سبزي بخوريد و)............

8

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

9

خودشناسي يا همان شناخت فرد از خويشتن شامل تواناي ها  ،ضعف ها  ،احساسات  ،ارزش ها  ،مسئوليت ها  ،نيازها  ،آرزها ،
اهداف و............................................................................................................................................................................................................است.

10

( سرماخوردگي ـ عفونت گوش مياني ـ گلودرد ـ سرفه ـ گرفتگي صدا )

11

خجالت و ترس از ناراحت شدن ديگران

12

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

13

هنگام غذا خوردن يا با دهان پر از صحبت كردن و خنديدن اجتناب كنيد ـ غذا را به تكه هاي كوچك تقسيم كرده تا بلغ آن
آسان شود ـ از كودكان و نوزادان هنگام خواب مراقبت نماييم ـ هرگز طناب يا ريسماني دور گردن خود يا ديگري نپيچيد

14

وجود افراد ناتوان در منزل مثل كودكان و سالمندان ـ استرس و هيجان ـ ماجراجويي ـ عدم رعايت اصول ايمني

15

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

16

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

17

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

18

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

ج) اسيدي
ز) پله فرار اضطراري

بارم

ج) پديكلوزيس

د) اجتماعي

د) هپاتيت

19

الف) اسهال خوني

20

خود آگاهي به انسان كمك مي كند تا دريابد به دليل انسان بودن ،ارزشمند و محترم است و ارزش ذاتي او وابسته به هيچ
يك از ويژگي هاي ياد شده نيست .اين احساس خودارزشمندي دروني همان عزت نفس است كه مي تواند مانند سپري قوي،
در مقابل آسيب هاي رواني و اجتماعي از فرد دفاع كند.

21

احساس جذاب شدن و مورد توجه قرارگرفتن ـ مستقل شدن و به بلوغ رسيدن و بزرگ شدن ـ اجتماعي و محبوب شدن در
ميان همساالن ـ الگو برداري از هنرپيشه ها و افراد معروف و .........

22

عادت كردن و خو گرفتن و خود را وقف عادتي نكوهيده مثل استعمال مواد مخدر كردن  ،اعتياد تلقي مي شود
فرد معتاد كسي است كه بر اثر مصرف مداوم و مكرر مواد مخدر يا دارو به آن وابسته شده باشد.
شكل سمت راست ـ زيرا در اين شكل شانه ها در حال استراحت قرار دارد

23

24

زمان وقوع حادثه (آمادگي براي اتخاذ تدابير مناسب در زمان وقوع حادثه به منظور كاهش شدت آن و تماس با نهادهاي
امدادرسان همچون اورژانس و آتش نشاني)

شماره صندلي

ا داره آموزش و پرورش ناحيه4

نام:

کارشناس سنجش و ارزشيابي تحصيلي

نام خانوادگي:

هنرستان کار و دانش

نام پدر :

علي بن موسي الرضا (ع)

رشته :
نام دبير :
نمره با عدد

با حروف

نام و نام خانوادگي مصحح:
نوع سوال :تشريحي

نمره با عدد
امضاء

نياز به ماشين حساب  :ندارد

رديف

1

نام درس  :سالمت و بهداشت
مدت امتحان  60 :دقيقه
ساعت شروع 9/30 :
تاريخ امتحان 1398/3/18 :

سال تحصيلي 97-98 :

با حروف

نام و نام خانوادگي تجديد نظر کننده:
نياز به چک نويس :ندارد

« ياد خدا آرام بخش دلهاست»

امضاء

نياز به برگه سفيد،تعداد0 :

عبارت های زیر را با استفاده از کلمات داده شده تکمیل نمایید.

بارم

3

اصرار دوستان -خشم -بلوغ جنسی -کم شنوایی -داشتن فرزند -آب

2

3

4

5

الف) یک از شایع ترین مشکالت گوش در افراد ................است.
ب) اولین شرط الزم برای ازدواج ...................می باشد.
ج) یکی از اهداف مهم ازدواج و زندگی مشترک ...................است.
د) .......................احساسی است که به صورت بدنی و هیجانی ابراز می شود.
ه) یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در شروع مصرف مواد مخدر .................است.
ز) بهترین سرد کننده آتش .....................است.
عیب های انکساری چشم را نام ببرید.
الف)
ج)

ب)
د)

چهار مورد از عواملی که باعث تشدید آکنه می شود را نام ببرید.
الف )
ج)
الف)
ب)
ج)
چهار مورد از عوامل مؤثر بر باروری زوجین را نام ببرید.

6

منظور از عزت نفس چیست؟

7

سه مورد از عوامل زمینه ساز افسردگی را نام ببرید.
الف)
ب)
ج)

1

ب)
د)

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

الف )
ج)

1

ب)
د)

1/5

1

1
1/5

8

9

1

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

الف )
ج)

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

 10کدام عبارت صحیح و کدام یک غلط است.

1

2

الف) از توهم زای طبیعی می توان به  L.S.Dاشاره نمود.
ب) تریاک محرک طبیعی می باشد.
ج) کوکائین محرک طبیعی می باشد.
د) کمر درد یکی از شایع ترین اختالالت اسکلتی -عضالنی است.

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

 12چهار مورد از اصول ارگونومی کار کردن را بنویسید.

ص
ص
ص
ص

غ
غ
غ
غ

1

2

الف)
ب)
ج)
د)

 13چهار مورد از عالیم ناشی از مسمومیت با مواد شیمیایی را نام ببرید.
الف )
ج)

1

ب)
د)

 14بهترین راه مبارزه با آتش سوزی خشک چیست؟

1

 15مایعات قابل اشتعال را نام ببرید.

1

الف )
ج)

ب)
د)
موفق باشید

20

شماره صندلي

اداره آموزش و پرورش ناحيه 4نام درس  :پاسخ نامه سالمت و بهداشت

نام:

کارشناس سنجش و ارزشيابي تحصيلي

نام خانوادگي:

مدت امتحان  06 :دقيقه

هنرستان کار و دانش

نام پدر :

ساعت شروع :

علي بن موسي الرضا (ع)

رشته :

تاريخ امتحان :

سال تحصيلي 97-98 :

نام دبير :
نمره با عدد

با حروف

نمره با عدد

نام و نام خانوادگي مصحح:
نوع سوال :تشريحي
رديف

1

2

3
4

5
6

7

8
9

11
11

امضاء
نياز به ماشين حساب  :ندارد

با حروف

نام و نام خانوادگي تجديد نظر کننده:
نياز به چک نويس :ندارد

امضاء

نياز به برگه سفيد،تعداد6 :

« ياد خدا آرام بخش دلهاست»

الف) کم شنوایی
الف) نزدیک بینی
الف) استرس

ج) داشتن فرزند

ب) بلوغ جنسی
ب) دوربینی
ب) برخی داروها

الف) میکروب

ب) مواد قندی

الف) سن

د) خشم

ج) آستیگماتیسم
ج) قاعدگی

ه) اصرار دوستان

د) پیر چشمی
د) نور خورشید

1
1/5

د) استرس

ج) تغذیه

احساس ارزشمند بودن است.
الف) نیکوتین

3
1

ج) مقاومت شخص و دندان

ب) کشیدن سیگار و مصرف دخانیات

الف) طالق والدین

ز) آب

بارم

1
1

ب) فوت اقوام
ب) قطران

ج) مشکالت تغذیه ای
ج) آرسنیک

1/5

د) آمونیاک

1

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

1

د) غ

2

الف) غ

ج) ص

ب) غ

12

اختالالت اسکلتی -عضالنی

1

الف) با وضعیت بدنی طبیعی کار کنید.
ب) برای انجام کاره روش هایی را به کار بگیرید که باعث صرف نیروی کمتر شود.
ج) وسایل را در محدوده ی دسترسی آسان قرار دهید.
د) در ارتفاع مناسب کار کنید.

2

14

سرد کردن آتش

 13الف) به سختی نفس کشیده
15

الف) بنزین

ب) تغییر رنگ پوست

ج) سر درد

د) سر گیجه

1
1

ب) نفت

ج) گازوئیل
موفق باشید

د) روغن ها

1
21

باسمه تعالي
ساعت شروع  8 :سبح

نام و نام خانوادگي :

سؤاالت امتحان درس  :سالمت و بهداشت
پايه  :دوازدهم

دوره دوم متوسطه

رشته :کليه رشته

تعداد کل صفحات3 :

نوبت امتحان :خرداد ماه

طراح:

سال تحصيلي 97-98

رديف
1

شماره صفحه1 :

ها

فني

هنرستان  :کوشا

مدت امتحان  75 :دقيقه

تاريخ امتحان :

13 98 /3 /18

آموزش و پرورش ناحيه  2استان
کرمانشاه
نمره

سؤاالت
مشخص کنید کدام یک از جمالت زیر درست و کدام یک نادرست است؟

الف)نوع هپاتیت  ،Bجدی ترین آنهاست.

0/25

ب) همه میکروب های موجود در دهان،پوسیدگی زا هستند.

0/25

پ) کربور هیدروژن،نوعی گاز سیگار است که هنگام استعمال دخانیات،تبخیر می شود.
ت) کمر،آسیب پذیرترین قسمت بدن در برابر صدمات است.

2

0/25

با توجه به آنچه آموخته اید جاهای خالی را پر کنید .

الف) پایبندی به اخالقیات و هدف داشتن در زندگی،از ویژگی های سالمت ...........................است.
ب) گام اول در حفظ سالمت خویش .......... .....................،است.

0/25
0/25

پ) به دیابت نوع یک،دیابت ..........................نیز می گویند.

0/25

ت) افرادی که از خواب کافی برخوردار نیستند،سیستم ........................ضعیف تری دارند.

ث) عالئم بدنی،عالئم تفکر و عالئم روانی،از عالئم ............................هستند.

ج)از دی دگاه سالمت ستون فقرات،بلندکردن بار با کمرو پاهای، ..............................................روشی ایمن تر است.

چ) آتش سوزی ناشی از فراورده های چوبی،پنبه ای و،...از نوع آتش سوزی ......................هستند که معموالً از خود،
3

0/25

0/25
0/25
0/5
0/5

 ...........................برجای می گذارند.

گزینه ی صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نمایید.

الف)از عالئم هشدار دهنده سرطان

-1برون ریزی

ب) تنها مکان برای ادامه حیات ویروس اِچ آی وی

-2دود دست سوم

پ) از راه های مقابله با فشارهای روانی و اضطراب

 -3زخم های بدون بهبود

ت)بوی سیگار

-4تغییر رنگ پوست

ث)از نشانه های وابستگی به مواد مخدر

-5دود دست اول

ج)از عالئم ناشی از مسمومیت با مواد شیمیایی

 -6پدیدارشدن نشانه های سندرم ترک
-7گلبول های سفید

1/5

باسمه تعالي
ساعت شروع  8 :سبح

نام و نام خانوادگي :

پايه  :دوازدهم

دوره دوم متوسطه

نوبت امتحان :خرداد ماه

تاريخ امتحان :

سال تحصيلي 97-98

طراح:

13 98 /3 /18

آموزش و پرورش ناحيه  2استان
کرمانشاه

رديف
4

شماره صفحه2 :

ها

فني

هنرستان  :کوشا

تعداد کل صفحات3 :

رشته :کليه رشته

سؤاالت امتحان درس  :سالمت و بهداشت

مدت امتحان  75 :دقيقه

نمره

سؤاالت
گزینه درست را انتخاب کنید(.هر مورد  0/5نمره)

الف) کدامیک از موارد زیر،از عوامل فساد در موادغذایی محسوب نمی شود؟
)1عوامل شیمیایی

)2عوامل بیولوژیکی

)4عوامل مکانیکی

)3عوامل پتانسیلی

ب) با افزایش سطح...................خون،خطر بروز بیماری های قلبی-عروقی،افزایش می یابد.

HDL)1

LDL)2

)3تری گلیسیرید

)4کلسترول

2/5

پ) کدامیک از موارد زیر،جزء توصیه های خودمراقبتی برای حفظ سالمت روان در دوره نوجوانی نمی باشد؟

 )1بررسی کردن خواسته ها

 )3پذیرفتن تغییرات به عنوان جزئی از زندگی

) 2داشتن سبک زندگی سالم

)4کودک نشدن

ت) محققان اعالم کرده اند که  90درصد افرادی که به مواد دخانی اعتیاد دارند،از سنین............................شروع به
استعمال این مواد کرده اند.

 15)1سال

)2زیر 17سال

)3زیر 18سال

ث)کدامیک از موارد زیر،از نکات ارگونومی استفاده از کوله پشتی نیست؟

)4زیر 20سال

) 1کوله پشتی به همراه محتویات باید بیشتر از  10درصد وزن شما باشد.

)2اشیای سنگین تر باید در قسمت عقب کوله پشتی قرار بگیرند.

) 3کوله پشتی نباید روی پشت،شل بسته شود.
)4گزینه  1و 2

5

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید(هر پاسخ صحیح  0/5نمره دارد)
الف) میزان توصیه شده مصرف روزانه گروه میوه ها برای یک فرد بزرگ سال چند واحد است؟
ب) اصل دوم کاهش وزن برای افراد چاق دارای اضافه وزن،چیست؟

پ) بیماری های واگیردار را بر چه اساس طبقه بندی می کنند؟
ت) سن مناسب برای بارداری بین چه سنینی است؟

ث) ماده اعتیادآور دخانیات ،چه نام دارد؟

ج) یکی از شایع ترین آثار بلندمدت مصرف مشروبات الکلی چیست؟
چ) اختالالت مصرف(استفاده نامناسب)،به چه معناست؟

ح) صدماتی که در اکثر اوقات در ناحیه کمر رخ می دهد،ناشی از چیست؟

خ) فشار بیرونی شدید و طوالنی مدت بر گلو توسط طناب یا گیرکردن سر بین میله های تختخواب،موجب چه چیزی
می شود؟

4/5

باسمه تعالي
ساعت شروع  8 :سبح

نام و نام خانوادگي :

سؤاالت امتحان درس  :سالمت و بهداشت
پايه  :دوازدهم

دوره دوم متوسطه
فني

هنرستان  :کوشا

طراح:

رشته :کليه رشته

مدت امتحان  75 :دقيقه

شماره صفحه3 :

تعداد کل صفحات3 :

ها
نوبت امتحان :خرداد ماه
سال تحصيلي 97-98

رديف

تاريخ امتحان :

13 98 /3 /18

آموزش و پرورش ناحيه  2استان
کرمانشاه

سؤاالت

نمره

6

چهار مورد از راهکارهای به بود عزت نفس را بنویسید.

1

7

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

1

8

چرا مصرف متناوب قلیان،اعتیادآور است؟

1

9

وابستگی روانی را تعریف کنید.

10

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

0/75

1

باسمه تعالي
ساعت شروع  8 :سبح

نام و نام خانوادگي :

سؤاالت امتحان درس  :سالمت و بهداشت
پايه  :دوازدهم

دوره دوم متوسطه
فني

هنرستان  :کوشا

طراح:

رديف

رشته :کليه رشته

مدت امتحان  75 :دقيقه

شماره صفحه4 :

تعداد کل صفحات3 :

ها
نوبت امتحان :خرداد ماه
سال تحصيلي 97-98

تاريخ امتحان :

13 98 /3 /18

آموزش و پرورش ناحيه  2استان
کرمانشاه
نمره

سؤاالت

11

وضعیت بدنی یعنی چه؟

1/25

12

حوادث خانگی به چه معناست؟

0/75

13

سه مورد از عمده ترین عوامل خطرساز در حوادث خانگی را بنویسید.

1/5

سربلند با شید

جمع نمرات

20

باسوه تعالي

راهنوای تصحیح سؤاالت اهتحاى درس  :سالهت و بهداشت
پايه  :دوازدهن

دوره دوم هتوسطه فني

تاريخ اهتحاى 1398/ 3 /18 :

طراح:

دانش آهوزاى روزانه –نوبت خرداد هاه سال 1398

رديف
1

اداره کل آهوزش و پرورش استاى کرهانشاه
راهنوای تصحیح

الف)دسست 0/25

ب)ًادسست 0/25

2

الف)هعٌَی0/25

3

الف)-3صخن ّای تذٍى تْثَد0/25

ث)اضغشاب0/25

ب)خَدهشاقثتی0/25

ج)-4تغییشسًگ پَست0/25

4

الف)-3عَاهل پتاًسیلی0/5

5

الف) 2تا ٍ 4احذ0/5

ت)-3صیش 18سال0/5

ت) 18تا  35سالگی0/5

نوره

ج)ًادسست 0/25

ج)ساست،0/25خویذُ0/25

ج)جَاًاى0/25

1

ت)دسست 0/25

2/25

ت)ایوٌی0/25

چ)خطک،0/25خاکستش0/25

ب)-7گلثَل ّای سفیذ0/25

ت)-2دٍد دست سَم0/25

ث)-6پذیذاسضذى ًطاًِ ّای سٌذسم تشک0/25

ب)0/5 LDL-2

ج)-1تشٍى سیضی0/25

ث)-1کَلِ پطتی تِ ّوشاُ هحتَیات آى تایذ تیطتش اص 10دسصذ ٍصى ضوا تاضذ0/5

ب)افشاط ًکشدى دس کاّص ٍصى0/5
ث)ًیکَتیي0/5

خ)خفگی0/5

1/5

2/5

ج)-4کَدک ًطذى0/5

چ)هصشف یک داسٍ تشای ّذفی کِ داسٍ تشای آى ساختِ ًطذُ است/5
6

رشته  :کلیه رشته ها

ج)تش اساس ضیَُ ّای اًتقال ٍ اًتطاس0/5

4/5

ج)تیواسی سشٍص کثذی0/5

ح)ضعیف تَدى عضالت کوش0/5

تعییي اّذاف هطخص ٍ تشًاهِ سیضی تشای دستیاتی تِ آًْا،تالش تشای کسة حذاقل یک هْاست یا ضکَفاکشدى حذاقل

1

یک استعذاد خَد،تْیِ فْشستی اص تَاًوٌذی ّای فشدی خَد،کسة هَفقیت دس اهَس اص جولِ تحصیل،هطاسکت دس

فعالیت ّای اجتواعی ّوچَى حضَس دس فعالیت ّای فَق تشًاهِ هذسسِ،تشقشاسی ساتغِ سالن تا دیگشاى،دٍست ضذى تا

آدم ّای هثثت ٍ الْام تخص،هعاضشت تا دٍستاى ٍ آضٌایاى حوایت گش،داٍعلة ضذى تشای کوک تِ دیگشاى،آساستگی
(رکش  4هَسد کافی است)(ّش هَسد)0/25

7

دسهَسد افشادی تِ کاس تشدُ هی ضَد کِ دس تشاتش فطاس سٍاًی هقاٍم تشً ٍ 0/5سثت تِ تیطتش افشاد،0/25کوتش هستعذ

8

اص آًجایی کِ ًیکَتیي هَجَد دس دٍد حاصل اص هصشف قلیاىّ،0/5واًٌذ سایش هَاددخاًی اعتیادآٍس است،0/5هصشف

9

ٍاتستگی سٍاًی،هیل ضذیذ ٍ هفشط دسًٍی ٍ 0/5خاسج اص اختیاس تِ اداهِ هصشف هَاد است0/25.

تیواسی ّستٌذ0/25

هتٌاٍب آى ًیض دس فشد هصشف کٌٌذُ ایجاد اعتیاد هی کٌذ.

1

1

0/75

10

ایواى تِ خذا-0/25اضتغال تِ تحصیل علن-0/25کسة ٍ کاس سالن-0/25پایثٌذی تِ هزّة ٍ هعٌَیت-0/25اًجام جذی

11

ٍضعیت تذًی تِ صتاى سادُ عثاست است اص«فشم ٍ حالتی0/25کِ تذى فشد 0/25دس عَل اًجام کاس تِ خَد هی گیشد0/25؛ٍ

12

تِ هعٌای سَاًحی است0/25کِ دسخاًِ یا اعشاف هحیظ اعشاف آى سخ هی دّذ ٍ0/25هَجة ٍاسدآهذى آسیة قاتل

13

ٍجَد افشاد ًاتَاى دس هٌضل هاًٌذ کَدکاى،سالوٌذاى،تیواساى ٍ هعلَلیي،استشس ٍ ّیجاى،هاجشاجَیی ٍ ّیجاى خَاّی

ٍسصش ٍ پشداختي تِ تفشیحات سالن(0/25رکش  4هَسد کافی است)

تِ عثاستیً،حَُ قشاس گشفتي قسوت ّای هختلف تذى،0/25ضاهل سش،سش،تٌِ ٍ اًذام ّا دس فضا»0/25
تطخیص تِ افشاد هی ضَد0/25

1

1/25

1

1/5

افشاد دس هٌضل،اعتیاد افشاد تِ سیگاس ٍ هَاد هخذس،عذم سعایت اصَل ایوٌی دس ساخت خاًًِ،اآگاّی افشاد ٍ آضٌا ًثَدى
تِ اصَل ایوٌی پیطگیشی اص حَادث خاًگی(رکش  3هَسد کافی است)(ّش هَسد ً 0/5وشُ)
ًظش ّوکاساى هحتشم دس تصحیح اٍساق صائة است

جوع نورات

20

نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره دانش آموزی
نام درس :سالمت و بهداشت

باسمه تعالي
سازمان آموزش و پرورش فارس
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی
اداره آموزش و پرورش ناحیه  2شیراز
هنرستان اهورا
(مهرآموزشگاه)

نام و نام خانوادگی دبیر :قاسمپور
تاریخ و امضا:

نوبت امتحانی خرداد ماه 98
پایه  /شعبه..............................

...........................
تاریخ امتحان

ساعت شروع
مدت امتحان

نمره به عدد:
نمره به حروف:

 60دقیقه

بارم

 .1سواالت صحیح غلط

• بقراط سالمت را در تعادل بین مزاج چهار گانه شامل صفرا سودا بلغم و خون می دانست .

• سازگاری فرد با خودش و دیگران داشتن روحیه از نشانه های سالمت اجتماعی است

• سالمت سرشت و حالتی است که در آن اعمال بدن به درستی سر میزند و نقطه مقابل بیماری نیست.

• Whoسالمت را برخوداری از تامین رفاه جسمی روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو
میداند.

2

• سبک زندگی تاثیری بر سالمت افراد ندارد.

• بهداشت عبارت است از تامین حفظ و باالبردن سطح سالمت .
• برای خود مراقبتی داشتن برنامه ضرورتی ندارد.

• سخن گفتن هنگام صرف غذا از عادت های توصیه شده در فرهنگ اسالمی است.
 .2چهار نشانه سالمت جسمانی را نام ببرید.

1

 .3سواالت جاخالی

• فعالیت هایی که خود یا خانواده مان برای حفظ و ارتقای سالمتی انجام میدهیم................................. .....
نامیده میشود.

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

• عادت های غذایی یکی از مهم ترین عوامل موثر در شکل گیری  ... ......................................افراد است.
.................... .....................................در محصوالت لبنی و گوشت و مرغ یافت می شود.

•

2

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

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

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

• اگر چه
بیماری گواتر ناشی از کمبود ..........................می باشد.
 .4مواد مغذی مورد نیاز بدن را نام ببرید.

1

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

1

 .6چند عادت غذایی در فرهنگ اسالمی را نام ببرید( 4مورد)
1
 .7عامل های چاقی را نام ببرید.

1

 .8سواالت چهار گزینه ای

• اعمالی اکتسابی آگاهانه و هدفدار که فرد برای خود و خانواده انجام میدهد تا همه تندرست بمانند......
میگویند

الف -خود مراقبتی

•

ب -سالمت روانی

د -آینده نگری

ج -بهداشت

زمینه......چاقی در آنها دارد.
نزدیک
فرزندان-و سایر
در
بروز -چاقی
حکایت ازد -روانی
ژنتیکی
جسمیافراد ج-
ب
محیطی
الف

• کدام داروی زیر میتواند موجب چاقی شود
ب -ژلوفن

الف -آستومینوفن

د -کورتن

ج -رانیتیدین

• کدام گزینه زیر جزء عوامل بیولوژیکی فساد مواد غذایی می باشد.
الف -جوندگان و حشرات

ب -میکروب ها

ج -انگل ها

1.5

د -همه موارد

• عوامل فیزیکی که موجب فاسد شدن مواد غذایی می گردد کدام است.
ب -فشار

الف -ضربه

د -باکتری

ج -حرارت

• کدام یک از علل افزایش بیماری های مزمن می باشد.
ب -کار زیاد

الف -کم تحرکی

د -زمینه ارثی

ج -باالرفت سن

 .9تغذیه سالم چه تاثیری بر بدن دارد؟
0.5
 .10سواالت چهار گزینه ای
• عضله قلب برای انجام وظایف خود از چه شریانی استفاده میکند؟
الف -شریان کرونر

ب -سرخرگ ها

الف -کلسترول باال

ب -قند خون باال

• سکته قلبی و مغزی چه زمانی رخ می دهد؟
• فشار خون نرمال در چه رنجی قرار دارد؟
الف6 -به روی 9

ب 12 -روی 8

الف 3 -گرم

ب 10 -گرم

د -مویرگ ها

ج -سیاهرگ ها

ج-تنگی عروق خونی

ج 13 -روی 6

• سرانه مصرف نمک در افراد زیر  50سال چند گرم در روز است؟

• کدام گزینه زیر کلسترول خوب می باشد و برای بدن ضروری است .
الفLDL -

بHDL -

الف-اسید چرب اشباع

د 5 -گرم

دTHL -

• کدام گزینه زیر باعث کاهش سطح کلسترول در خون می شود.
ب-تری گلیسرید

1.5

د 9 -به روی 6

ج 6 -گرم

جTDL -

د-ایست قلبی

ج-اسید چرب غیر اشباع

 .11سواالت صحیح غلط

د-اسید چرب ترانس
1.5

2

• اوزون برون و ساالمون منابعی سرشار از ویتامین د هستند.

• کمبود روی باعث بروز پوکی استخوان در افراد می گردد.

• صدف و جلبک دریایی مهم ترین منبع طبیعی ید می باشند.

• افراد چاق در نوجوانی در معرض بیماری های قلبی و سرطان می باشند.

• بیشترین آلودگی در مواد غذایی بر اثر بی احتیاطی در مراحل تولید و نگهداری و عرضه ایجاد می شود.

• بیماری به هرگونه حالت ناخوشایند و رنج آوری گفته می شود که احساس تندرستی را دچار اخالل کند .

 .12بهداشت مواد غذایی به چه چیزی اطالق می شود؟

0.5

 .13سواالت چهارگزینه ای

• کدام یک از عوامل سکته مغزی می باشد؟
الف -عدم تعادل

ب -سردرد ناگهانی شدید

• کدام بیماری با بروز زردی عالیمش را نشان می دهد
الف -یرقان

ب -هپاتیت

الف -سوزاک

ب -هپاتیت

• کدام بیماری دستگاه تناسلی می باشد.

ج -ام اس

ج -گیجی ناگهانی

د -همه موارد

د -کم خونی
د-سیروز

ج -ام اس

• سندروم نقص ایمنی اکتسابی ویروسی که زندگی فردی و اجتماعی را با چالش روبرو کرده کدام گزینه زیر
می باشد

ب-ام اس

الف -سرطان

ج -اچ آی وی

• کدام یک از راه های انتقال بیماری ایدز نمی باشد.
الف-سرنگ مشترک

ب-فرآورده خونی آلوده

د -پروستات
ج-رفتار پر خطر

• کدام عضو بدن نقش مهمی در سالمت داردو سموم را از بدن دفع می کند
الف -پوست

ب -گوش

ج -دهان

1.5

د-نیش پشه

د -دستگاه گوارش

 .14عوامل بیماری زایی که از طریق دستگاه تناسلی منتقل می شوند را نام ببرید؟

1

 .15سواالت صحیح غلط

• بهداشت فردی کلیه فعالیت ها و اقداماتی است برای حفظ و ارتقای سالمت و مراقبت از جوارح .
• چشم حساس ترین عضو بدن است و مراقبت مداوم و بهداشت آن ضروری است .

• عیوب انکساری شامل خشکی و سوزش چشم می باشد.

• گوش دو وظیفه دریافت امواج و حفظ تعادل بدن را بر عهده دارد.

• خواب و استراحت نمی تواند باعث ارتقای سالمت جسمی و روانی گردد.

• ازدواج یک مرحله بسیار مهم از زندگی انسان است برای تداوم نسل های بعد نیز سرنوشت ساز است.

• بلوغ جنسی زن و مرد تنها شرط برای ازدواج است.
•

زوجین انجام گیرد.

تاالسمی و
آزمایش
باید
حتما
ازدواج
• قبل
اعتیادمی باشد  .ص
جوانان
دخانی در بین
مواد
ترین
مصرف
سیگارازپر

• یکی از شایع ترین آثار بلند مدت مصرف مشروبات الکلی بیماری سیروز کبدی و سرطان است .ص

« موفق باشيد »
3

2.5

نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره دانش آموزی
نام درس :سالمت و بهداشت

باسمه تعالي
سازمان آموزش و پرورش فارس
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی
اداره آموزش و پرورش ناحیه  2شیراز
هنرستان اهورا
(مهرآموزشگاه)

نام و نام خانوادگی دبیر :قاسمپور
تاریخ و امضا:

نوبت امتحانی خرداد ماه 98
پایه  /شعبه.............................

..........................
تاریخ امتحان

ساعت شروع
مدت امتحان

نمره به عدد:
نمره به حروف:

 60دقیقه

 .1ص -غ -ص -ص -غ -ص -غ -غ

بارم
2

 .2ظاهر خوب و طبیعی – وزن مناسب – اشتهای کافی – خواب راحت – اجابت مزاج – اندام متناسب –
طبیعی بودن نبض و فشار خون مناسب

1

 .3خود مراقبتی  -کربوهیدرات ها -الگوی غذایی -اشباع شده -پروتئین ها -اسید آمینه -آب -ید

2

 .4کربوهیدرات ها چربی ها پروتئین ها ویتامین ها و مواد معدنی و آب

1

 .5نان و غالت – سبزی ها – میوه ها -شیر و لبنیات – گوشت و تخم مرغ -حبوبات و مغزها
 .6خوردن غذای پاک و حالل – شستشوی دست ها پیش از صرف غذا و بعد از آن – به آرامی غذا خوردن و
پرهیز از غذای داغ -پرهیز از پرخوری – لقمه کوچک برداشتن
 .7ژنتیک – محیطی – روانی – بیماری های جسمی  -داروها
 .8الف -خود مراقبتی  -ج -ژنتیکی  -د -کورتن  -د -همه موارد  -ج -حرارت – الف -کم تحرکی
 .9تامین انرژی مورد نیاز بدن برای انجام کارهای روزمره رشد و نمو ترمیم بافت ها انجام واکنش ها و
فرآیندهای حیاتی

 .10الف -شریان کرونر -ج-تنگی عروق خونی  -ب 12 -روی  - 8د 5 -گرم  -ب - HDL -ج-اسید چرب
غیر اشباع

 .11ص-غ-ص-غ-ص-ص

1.5
1
1
1.5
0.5
1.5
1.5

 .12رعایت اصول و موازین بهداشتی یا انجام یک سری اعمال در کلیه مراحل تولید حمل و نقل نگهداری و
فروش و مصرف مواد غذایی به منظور کاهش آلودگی فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی تا حدی که برای

0.5

سالمت انسان زیان بار نباشد بهداشت مواد غذایی گویند.

 .13د -همه موارد  -ب -هپاتیت  -الف -سوزاک  -ج -اچ آی وی  -د-نیش پشه  -الف -پوست
 .14ویروس ها باکتری ها تک یاخته ها و قارچ ها

1.5
1

 .15ص-ص-غ-ص -غ-ص-غ-ص-ص-ص

2.5
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(۴ﺟﺪﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻫﭙﺎﺗﯿ ﺖ ﺭﺍﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ،ﻭﺩﺭﺻﻮﺭ ﺕ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪﻥ،ﺳﺒ ﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ) ۰/۵ﻤﻧﺮﻩ ( . . . . . . . . . . . . . . .
ﮔﻮ

ﺵﯾﺎﻓ ﺖ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺻﻮﺗﯽ،ﭼﻪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ۰/۲۵ﻧﻤﺮﻩ(
(۵ﺑﺮ ﺩﺭ
ﻋﻼﻭﻩ

ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ

(۶ﺷﺘﻣﺒﺎﻩ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺑﻮﺩﻥ،ﺩﻭﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍﺫﮐﺮﮐﻨﯿﺪ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(
ﺍﺯ ﻼ ﮎ ﻫﺎ ﯼ ﺍ

ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ

ﺍ ﺩﺍ ﻣ ﻪ
۴

(۷ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻋﺰ ﺕ ﻧﻔﺲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﯼ ﺩﺭﻭﻧﯽ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴ ﺐ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺩﺭﺯﻧﺪﮔﯽ
۰/۲۵).ﻧﻤﺮﻩ(
ﺖ
ﺍﺳ

ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ

(۸ﺍﺩﺳﻪﺮﺳﺨ ﺖ ﻭﺗﺎﺏ ﺁﻭﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﯾﺪ)۰/۷۵ﻧﻤﺮﻩ(
ﺳ ﻭﯼژﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﻓﺮ

ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ

(۹ﺍﻟﻒ_ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﭼﯿﺴ ﺖ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ﺏ_ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺩﺭﺍﺛﺮﮐﻤﺒﻮﺩﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳ ﺖ،ﺍﯾﺠﺎﺩﺷﻮﺩ)۰/۲۵ﻧﻤﺮﻩ(

ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ

(۱۰ﺍﺯﺍﺛﺮﺍ ﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪ ﺕ ﺍﺳﺘﺮﺱ،ﺑﺮﺟﺴﻢ،ﺩﻭﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﯾﺪ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

. . . . . . . . . . .

ﻉﻮﺭﺩﺭﺍﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﯾﺪ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(
(۱۱ﻧﯽ،ﺩﻭﻣ
ﺍ ﺯﺍ ﻧ ﻮﺍ ﻣ ﻮﺍ ﺩ ﺩ ﺧ ﺎ

ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ

(۱۲ﺍﻋﺘﯿﺎﺩﭼﯿﺴ ﺖ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(۱۳ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﭼﯿﺴ ﺖ),۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(۱۴ﻣﺴﻤﻮﻣﯿ ﺖ ﭼﯿﺴ ﺖ)(۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵

)ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ(

ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﺳﺘﻮﻥ Aﻭﺳﺘﻮﻥ Bﺭﺍﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
ﺳ ﺘ ﻮﻥ A

(۱ﺳﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪﺍً ﮐﺸﻨﺪﻩ ﻭﻣﺎﺩﻩ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩﺁﻭﺭ.

ﺳ ﺘ ﻮﻥ B

ﺍ ﻟ ﻒ( ﻗ ﻠ ﯿ ﺎ ﻥ

(۲ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺿﺨﯿﻢ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﺭﯾﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺏ(ﮐﺒﺪ

(۴ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻭﺩ ﺩﺧﺎﻧﯿﺎ ﺕ.

ﺕ(ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ

(۳ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮﮎ.

(۵ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻣﺮﮐﺰﯼ.

۱ .۷۵

ﭖ(ﺁﺛﺎﺭﻓﻮﺭﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﮑﻞ

ﺙ(ﻗﻄﺮﺍﻥ)ﺗﺎﺭ(

(۶ﮐﺎﻟﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ

ﺝ(ﺩﻭﺩ ﺩﺳ ﺖ ﺩﻭﻡ

(۷ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ۱۰۰ﺗﺎ۲۰۰ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭﺿﺮﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

ﭺ( ﺍﮔﺰﻭﻣﺎﯼ ﺩﺳ ﺖ

ﺩ ﺭ ﺧ ﻮ ﺩ ﺫ ﺧ ﯿ ﺮﻩ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ

____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ___

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭ ﺕ،ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺩﺭﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻋﺒﺎﺭ ﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﯿﺪ

۶

 (Aﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺍﻏﻠ ﺐ

ﯿﺳﺮﯼ ﻭ ﻭ ﻭﻋﻮﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ)ﺣﺎﺩ_ﻣﺰﻣﻦ(

ﺳﺖ ﻭ ﻭ ﺣﺮﮐ ﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ),ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ_ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ(
(Bﺳﯿﺮﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩﻣﺨﺪﺭﻣﻌﻤﻮﻻﺑﻪ ﻤ

۱.۷۵

(Cﺍﺧﺘﺎﻻﻟ ﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩﺣ ﻟﺎﺖﻭ ﻭ ﻭ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺨﺪﺭﺍﺳ ﺖ)ﺧﻔﯿﻒ_ﺷﺪﯾﺪ(
(Dﻣﺘﺎﺩﻭﻥ ﺯﺍﻧﻮﺍﺍﻉ

ﻭ ﻭ ﻣ ﻮ ﺍ ﺩ ﻣ ﺨ ﺪ ﺭ ﺍ ﺳ ﺖ ) ﻣ ﺼ ﻨ ﻮ ﻋ ﯽ_ ﻃ ﺒ ﯿ ﻌ ﯽ (

 (Eﻭ ﻭ ﻭ ﺍﺯﻧﻮﺍﻉ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺮﮎ ﺯﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﮐﺮﺍﮎ_ﺗﺮﻣﺎﺩﻭﻝ(

(Fﺍﺯﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯﻣﻬﺎﺭ ﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺭﺑﺮﺍﺑﺮﻣﻮﺍﺩﺩﻣﺨﺪﺭ

ﺍﺳ ﺖ

) ﻧ ﻪ ﮔ ﻔ ﺘ ﻦ_ ﺩ ﻋ ﻮ ﺍ ﮐ ﺮ ﺩ ﻥ (

 ( Gﻭ ﻭ ﺑﺮﺭﻭﻯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻭﺳﺎﯾﺮﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ)ﺗﻮﻫﻢ ﺯﺍ_ﻣﺤﺮﮎ ﺯﺍ(
____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _____
ﺟﻮﺍﺏ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺩﻫﯿﺪ

۷

ﺍﻟﻒ(ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﻭﺗﻌﺪﺍﺩﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ،ﺩﺭﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﺍﺳ ﺖ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(
. . . . . . . . . . . . . . . . .

ﺏ(ﺍﺯﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺳﮑﻠﺘﯽ__ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ،ﺩﻭﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍﺫﮐﺮﮐﻨﯿﺪ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱

) ﺻ ﻔ ﺤ ﻪ ﭘ ﻨ ﺠ ﻢ(

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺻﺤﯿﺢ ﻭﺿﻌﯿ ﺖ ﺑﺪﻥ ﺭﺍﺩﺭﺣﺎﻟ ﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ
ﺍﻟ ﻒ ⬇

۱

ﺏ⬇

۸

ﺕ⬆
ﭖ⬆.
____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ____

(۱ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺍ ﺕ ﭘﺎﯾﯿﻦ،ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﺎﺩﺛﻪ)Aﻗﺒﻞ ﺍﺯﺣﺎﺩﺛﻪ_Bﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ_
Cﺑﻌﺪﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ(ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)۰/۷۵ﻧﻤﺮﻩ(

ﺍﻟﻒ_ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ.

ﺏ_ﺗﻤﺮﮐﺰﺑﺮﺭﻭﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ .ﭖ_ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﻓﺮﺩﺁﺳﯿ ﺐ ﺩﯾﺪﻩ

(۲ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯﻣﻮﺍﺭﺩﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

۹

ﺍ ﻟ ﻒ_ ﺍ ﺳ ﺘ ﻔ ﺎ ﺩ ﻩ ﺍ ﺯ ﺩ ﻣ ﭙ ﺎ ﯾ ﯽ ﺑ ﺎ ﮐ ﻔ ﺶ ﻧ ﺎ ﻣ ﻨ ﺎ ﺳ ﺐ )
ﺏ_ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ)

(

(

(۳ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ،ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺭﺍﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

ﺍ ﻟ ﻒ_ ﺳ ﺮ ﻓ ﻪ ﻭ ﺧ ﺸ ﻮ ﻧ ﺖ ﺻ ﺪﺍ )

(

ﺏ_ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭ ﺕ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ)

(

 (۴ﺍﻟﻒ_ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺯﺣﻮﺍﺩ ﺙ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﯿﺴ ﺖ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(
ﺏ_ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠ ﺖ ﻣﺮﮒ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﭼﯿﺴ ﺖ)۰/۲۵ﻧﻤﺮﻩ(

) ﻣ ﻮ ﻓ ﻖ ﺑ ﺎ ﺷ ﯿ ﺪ(

۲.۵

ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ
ﭖ(ﻍ

۱

ﺍ ﻟ ﻒ( ﻍ

۲

____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _ __ _ __ _ _ _
ﺍ(ﺍﻟﻒ (۲ﺏ

۱.۵

۳

____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _ __ _ __ _ _ _
ﺍﻟﻒ(ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪﺭﺍ ﺕ ﺏ(ﺍﯾﺴﮑﻤﯽ ﻗﻠ ﺐ__ﮐﺮﻭﻧﺮ ﭖ(ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﺕ(ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺙ(ﺳﯿﺮﻭﺯ ﮐﺒﺪﯼ

۲.۲۵

ﺏ(ﺹ.

(۳ﭖ

(۴ﺕ

ﺕ(ﺹ

(۵ﺏ

ﺙ(ﻍ

ﺙ(ﻍ

(۶ﺙ

۱.۵

ﺝ(ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﭺ(ﭘﻮﺳﭽﺮ .ﺥ(ﺳﻘﻮﻁ

____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _ __ _ __ _ _
((۱ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﻬﺎ ،ﺍﻧﮕﻠﻬﺎ ،ﺣﺸﺮﺍ ﺕ ﻭ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎﻥ)ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻣﻮﺭﺩ۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

۲ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺳﯿ ﺐ)۰/۲۵ﻧﻤﺮﻩ(.

(۳ﺗﻮﻣﻮﺭ ﺧﻮﺵ ﺧﯿﻢ__ﺗﻮﻣﻮﺭﺑﺪﺧﯿﻢ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

(۴ﻫﭙﺎﺗﯿ ﺖ)____Bﻣﺸﮑﺎﻟ ﺖ ﮐﺒﺪﯼ ،ﺳﺮﻃﺎﻥ ﮐﺒﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺳﯿﺮﻭﺯ ﮐﺒﺪﯼ ()۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(
۴

(۵ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺪﻥ)۰/۲۵ﻧﻤﺮﻩ(

(۶ﺍﺻﻞ ﻭ ﻧﺴ ﺐ ،ﺛﺮﻭ ﺕ ،ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﯿ ﺖ ،ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺷﻬﺮ ﺕ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ،ﻗﺪﺭ ﺕ ،ﺷﺠﺎﻋ ﺖ،
ﺟﺴﺎﺭ ﺕ )ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻣﻮﺭﺩ۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(
(۷ﮐﺴ ﺐ ﺗﺠﺎﺭﺏ )۰/۲۵ﻧﻤﺮﻩ(.

(۸ﺗﻌﻬﺪ ،ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﺬﯾﺮﯼ )۰/۷۵ﻧﻤﺮﻩ(

(۹ﺍﻟﻒ_ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﺍﺳ ﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪ ﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﺍﻟﻨﯽ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﺍﺳ ﺖ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ( ﺏ__ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ۰/۲۵)Bﻧﻤﺮﻩ(

(۱۰ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ـﻋﺮﻭﻗﯽ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﺍﺧﺘﺎﻻﻟ ﺖ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ،ﺳﺮﺩﺭﺩ ،ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ)ﻓﻘﻂ۲ﻣﻮﺭﺩ۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(
(۱۱ﺗﻮﺗﻮﻥ ﻭ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﯿ ﭗ ،ﻗﻠﯿﺎﻥ ،ﭼﭙﻖ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺧﺎﻧﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻭﺩ ﻧﻈﯿﺮ

ﺗﻨﺒﺎﮐﻮﯼ ﺟﻮﯾﺪﻧﯽ ،ﻣﮑﯿﺪﻧﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺧﺎﻧﯽ)ﻓﻘﻂ۲ﻣﻮﺭﺩ۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

(۱۲ﻋﺎﺩ ﺕ ﮐﺮﺩﻥ ،ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﻗﻒ ﻋﺎﺩﺗﯽ ﻧﮑﻮﻫﯿﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﮐﺮﺩﻥ،
ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

(۱۳ﻋﻠﻢ ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﺎﻻﻟ ﺖ
ﺍﺳﮑﻠﺘﯽــﻋﻀﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﺳ ﺐ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺳ ﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ
ﺩﻫﺪ )۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

(۱۴ﻣﺴﻤﻮﻣﯿ ﺖ ﻭﺍﮐﻨﺸﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳ ﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺐ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ،
ﺷﻮﯾﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻭﺍﮐﺲ ،ﻻﮎ ﭘﺎﮐﮑﻦ ،ﺿﺪ ﯾﺦ ،ﺣﺸﺮﻫﮑﺶ ،ﻣﺮﮒ ﻣﻮﺵ ،ﻗﺮﺹ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ...ﺩﺭ ﺑﺪﻥ
ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ )۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _ __ _ __ _ _ _

۶.۷۵

۱.۷۵

۵

۱ﻭ ﺕ__۲ﻭ ﺙ__۳ﻭﭺ__۴ﻭﺝ__۵ﻭ ﭖ__۶ﻭﺏ__۷ﻭﺍﻟﻒ

۶

Aﻣﺰﻣﻦ__Bﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ__Cﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮ__Dﻣﺼﻨﻮﻋﯽ__Eﮐﺮﺍﮎ__Fﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ__Gﻣﺤﺮﮎ ﺯﺍ

____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _ __ _ __ _ _ _ _

۱.۷۵

____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _ __ _ __ _ _ _
۷

۸

ﺍﻟﻒ(۲۰۶ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ .ﻭ۶۰۰ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

ﺏ(ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ،ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻭﺿﻌﯿ ﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ،ﻋﺎﺩﺍ ﺕ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻏﻠﻂ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ
ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾ ﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﯽ )ﻓﻘﻂ۲ﻣﻮﺭﺩ۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _ __ _ __ _ _
ﺍ ﻟ ﻒ( ﻧ ﻔ ﺮ ﺳ ﻤ ﺖ ﺭ ﺍ ﺳ ﺖ

ﺏ(ﻧﻔﺮﻭﺳﻂ.

____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _ __ _ __ _ _
ﺍ(

۹

ﭖ(ﻧﻔﺮﺳﻤ ﺖ ﺭﺍﺳ ﺖ.

ﺕ(ﻫﺮﺩﻭﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻ

Aﺏ

Bﺍﻟ ﻒ

Cﭖ

۱

)۰/۷۵ﻧﻤﺮﻩ(

(۲ﺍﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺍﺳ ﺖ.

ﺏ ﻋ ﺎ ﻣ ﻞ ﻓ ﺮ ﺩ ﯼ ﺍ ﺳ ﺖ.

 .(۳ﺍﻟﻒ_ﺍﻧﺴﺪﺍﺩﺧﻔﯿﻒ.

ﺏ_ﺍﻧﺴﺪﺍﺩﮐﺎﻣﻞ.

)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(
۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(

 .(۴ﺍﻟﻒ__ﺳﻮﺍﻧﺤﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﻮﺟ ﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺁﺳﯿ ﺐ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ)۰/۵ﻧﻤﺮﻩ(
ﺏ__ﺧﻔﮕﯽ)۰/۲۵ﻧﻤﺮﻩ(

۱

۲.۵

