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١ 

  

  بخش الزامی) الف
 .نمره پاسخ دهید 16جهت کسب  16تا  1آموز عزیز به سؤاالت  دانش

  .دکنی مشخص لیرا بدون ذکر دل ریز هاياز عبارت کیهر  ینادرست ای یدرست  1
  .دارد نیاز چربی به  Kویتامین  مصرف براي بدن )الف

  .یابد می شافزای خون HDL سطح خون، گلیسرید تري میزان رفتن باال با) ب
  . نیست انسولین تولید قادر به اصالً)  انکراسپ(  لوزالمعده، یکدر دیابت نوع ) ج
  . شود منتقل می اشک و بزاق قیاز طر ويآياچ روسیو )د
  .است یدر زندگ تجاربکسب  ازمندین ،یدرون يداشتن عزت نفس عالوه بر احساس ارزشمند )ه
  .سراسر جهان است در یانواع مواد دخان نتریپرمصرف قلیان) و

5/1  

  .دیرا با کلمات مناسب کامل کن خالیيجا ریز هاياز عبارت کیدر هر  2
 .است......... ....سالمت سالمت، بعد ترین درك قابل )الف

  .است نوجوانان در شایع نادرست غذایی هاي عادت از ،......... ........ ویژه به ها وعده برخی حذف)ب 
  .هستند ............ سکتۀ عالئم از تکلم دادن دست از و دیدش ناگهانی سردرد) ج
  .کند هاي دیگري در فرد بروز پیدا میعفونت ،................در بیماري ایدز به دلیل سرکوب سیستم ) د
  .باشد قیقهد ...............الی  15 از بیشتر نباید نبیداخو با ابختخور به فتنر بین فاصله )ه
  .شودیم دهینام....... ......که  دهد یم لیتشک را یاي رنگقهوه میپوسته ضخ ،هاهیر در گاریس موجود در زیت رذراتجمع  )و

 

5/1 

  .از بین کلمات داخل پرانتز گزینۀ مناسب را انتخاب کنید 3
    .نندک مصرف) بیشتر -کمتر( ،گیرند می قرار غذایی هرم باالي در که غذاییهاي  گروه از باید افراد )الف

   .دهد می افزایش بیشتر را عروقی -  قلبی هاي بیماري به ابتال خطر) گالبی- سیب( الگويبا  چاقی )ب
  .دارد وجود روغن زیتون در) اشباع غیر -اشباع( چرب اسیدهاي) ج
  .است شب حین تخمیر یشافزو ا اقبز نجریا) شیافزا - کاهش(از  یناش ،صبحگاهی يبدبو تنفس) د
ندارند حتماً سه ماه قبل از بارداري  یمنیانسبت به آن که  یبراي زنان) فتريید - سرخجه(کسن الزم است وا) ه

  .شود زیتجو
 .شود یم دهیامن )سوم -دوم ( دود دست ردگیبرمی در را منزل لوازم و شودپراکنده می طیکه در مح يگاریس يبو )و

5/1 

  .دیتخاب کنمناسب را ان ۀنیگز ر،یز اي نهیچهارگز هاي در پرسش  4
  ؟ددار را ضروري آمینه اسیدهاي تمامی زیر غذایی وادم از یک کدام)الف

  خشکبار ) 4                   مغزها  ) 3                            مرغ      تخم) 2غالت                        ) 1
   .هستند............. گیاهانی که در سواحل دریا می رویند منابع خوب ) ب
  ید) 4                       روي) 3                                    کلسیم) 2                          آهن )1

1  
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٢ 

  

  ؟ستین) استرس( یفشار روان داریپا یاز اثرات جسم نهیکدام گز )ج  
  احساس گرما )4                 یاختالالت گوارش )3       یمنیا ستمیضعف س )2              یپوست هايالتهاب )1 

  ؟دارد ییسهم بسزا ینیگوش و حلق و ب یالتهاب نواح تشدید سینوزیت و در ،اتیدخان آوردایاعت ةکدام ماد) د
   سیانیدریک اسید) 4                کربورهاي هیدروژن) 3                        نیکوتین) 2                               آمونیاك) 1

  

  

 5/0 دارد؟ افراد سالمت رد را اهمیت بیشترین زندگی سبک سالمت، بر موثر بین عوامل در چرا 5

 است؟ خودمراقبتی انواع از یک کدام به مربوط زیر موارد از یک هر 6
 دینی فرایض انجام) ب                                            وقت گذراندن با خانواده ) الف

5/0   

  .دیپاسخ ده ریز يها به پرسش و کنترل وزن سالم ییغذا ۀدر مورد برنام  7
  .نام ببرید را بدن آب مینأت منابع از مورد دو) الف

 .  بنویسید را مورد دو چاقی از ناشی روانی مشکالت از )ب
  کنند؟ عایت   ر را»  نوز کاهش در نکردن افراط « اصل باید وزن اضافه داراي و چاق افراد چرا) ج

5/1  

  .هاي زیر پاسخ دهید در مورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی به پرسش  8
.بنویسید را مورد دو غذایی مواد نگهداري و توزیع تولید، تهیه، محل در محیط بهداشت رعایت اصول از)الف  

   هاي غذازاد چیست؟ منظور از بیماري )ب

1  

  .دیپاسخ ده ریز يها به پرسش ریواگ ریغ يها يماریدر مورد ب  9
  هستند و باید به طور منظم تر مهم بقیه از عوامل کدام عروقی، -قلبی هاي بیماري به ابتال خطر عوامل در بین )الف

 از نظر پزشک بررسی شوند؟    
  .بنویسید را مورد دو دیابت از پیشگیري هاي گام از) ب  

1  

 کرد؟ استفاده توان می سرطان نوع کدام تشخیص براي یرز غربالگري هاي آزمایش از یک هر از  10
ماموگرافی                                                                                                                    ) کولونوسکوپی                                                             ب) الف

5/0  

   .دیده رپاسخیهاي زپرسشبه  ریواگ هايماريیب دررابطه با  11
   کند؟یم تیسرا گرانیبه د یقیاز چه طر سیکلوزیپد ماريیب) الف

را  شوندیم منتقل یتناسل دستگاه قیه ازطریی کهاماريیدرمان نشدن ب ازی جدي ناش مورد ازعوارضیک )ب
  .دیسیبنو
  ست؟یوي چآياز جمله اچ یعفون هايماريیب ۀدر هم ريیشگیروش پ نیتریاصل) ج

1  

  .دیپاسخ ده ریز هايبه پرسش فرديبهداشت درمورد   12
  کرد؟ استفاده توان می اي قطرهچه  از ،باشد شدید چشم خشکی که صورتی در هنگام کار با رایانه، )الف

   اقدامی باید انجام داد؟     ، چهشوند یمانع خواب ما م که افکار مزاحم در رختخواب براي رفع) ب 

75/0  
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٣ 

  

  .دیپاسخ ده ریز هايبه پرسش باروريبهداشت ازدواج و درمورد   13
  است؟ يادرار قبل از عقد به چه منظور شیانجام آزما) الف

  ؟ شودتوصیه می يچه افراد هقبل از عقد ب کیژنت ةمشاور) ب

75/0  

  .دیپاسخ ده ریز هاي پرسشدرمورد بهداشت روان به   14
  .دیسیمورد از راهکارهاي بهبود عزت نفس را بنو یک )الف

  ست؟یچ يآور منظور از تاب )ب 

1   

 یارتباط منطق »ب«ازموارد ستون  یکیبا »الف«ستون از موارد کیهر .استدر رابطه با عالئم اضطراب  ریجدول ز  15
  .دیسبنوی نامه و در برگه پاسخ دیکن داپی را هاآن ،دارد

  »ب«  »الف«
 عالئم بدنی -1 تابی بی) الف

 عالئم تفکر -2 بی اشتهایی) ب

 عالئم روانی -3 پرتی حواس) ج
  

75/0  
  
  
  
  
  
  

 16  
  
  

  

      .دیپاسخ ده ریز پرسش هاي بهو الکل  اتیدخاندر مورد مصرف 
   .را بنویسید که در بروز سرطان لب نقش دارد گاریدر س ينام گاز) الف

شود  آلوده منتقل می فرد دستان و دهان طریق از قلیان، از مشترك استفاده اثر درهایی که  مورد از آلودگی دو) ب
  .را نام ببرید

    ؟شودیکبد چرب م جادیچگونه مصرف مداوم الکل باعث ا) ج

25/1  
  
  
  

  
  یانتخاب بخش) ب

  .دیپاسخ ده ه دلخواه انتخاب وسؤال را ب 8 فقط 32تا  17نمره از سؤاالت  4جهت کسب  زیآموز عز دانش
  5/0  .بنویسید را مورد دو روانی سالمت هاي ازنشانه  17

  5/0  .را تعریف کنید» تعادل اصل «سالم، ۀتغذی اصول از  18

است؟   غذایی مواد در فساد ایجاد عوامل از یک کدام به مربوط زیر موارد از یک هر  19  

  رطوبت) ب                           غذایی مواد هاي افزودنی) الف
  

5/0  

  5/0  .بنویسید را مورد دو سرطان هشداردهنده عالئم از  20

 گریبه د يماریاز انتقال ب يریجلوگ ي، براBدر صورت ابتالي یکی از اعضاي خانواده یا نزدیکان به بیماري هپاتیت   21
  )دو مورد(  ؟چه نکاتی ضروري است تیاعضا، رعا

5/0  

  5/0  .  بنویسید امل اصلی پوسیدگی دندان رادو مورد از عو  22
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٤ 

  

   ؟شده است به کار گرفتهو اضطراب  یروش براي مقابله با فشارهاي روان کدام ریاز موارد ز کیدر هر   23
 مرا یتوان ینم نم،ک یگونه فکر نم نیمن اصالً ا! نه: مییو به آنها بگو میوگو کن گفت مانیهاو اضطراب هایبا نگران) الف

  ................)اصل . (مزاحمم نشو ،یکن تیاذ
 .میاختصاص ده مان یهاي زندگ و اضطراب آورنده ها یساعت خاص را به فکر کردن دربارة نگران کیهر روز فقط ) ب
   ...........)اصل ( 

  

5/0  

  شود را یم اتیان به سوي مصرف دخانکه موجب سوق دادن جوان گاریمورد از باورهاي غلط در مورد مصرف س دو  24
  .دیسیبنو

  

5/0  

  .دیسیرا بنو تیسندرم محروم ۀدو نشان  25
  

5/0  
  .بیاوریدیک مثال  مصنوعیو  طبیعی براي هر یک از مخدرهاي  26

  
  

5/0  

  .دیسیروآوردن به مصرف مواد مخدر در نوجوانان را بنوکننده در  بازدارنده و محافظتعمده  عواملمورد ازدو   27
  
  

5/0  

28  
  
  

  دهد؟ شماره  می نشانرا مختلف  هايتیعموقبدن در  تیوضع حیالگوي صح ،کدام شمارهریز ریاز تصاو کیدر هر 
  .پاسخ بنویسید ۀرا در برگ موردهر 

                                                                
  »ب»                                                                         «الف«                               

  

5/0  

  است؟ یکدام اصل ارگونوم کنندة انیب ،گوشتی چیپ يبه جا لیاستفاده از درتوضیح دهید   29
  

5/0  
  استفاده کرد؟ دیبا يچه منظور بهو  یچه نوع حرکاتمدت، از  یهنگام انجام کارهاي طوالن یگونومرر اساس اصول اب  30

  

5/0  
  ؟فرش مرطوب پوشاند ایبا پتو  عیآنها را سر دیبا یهاي چوب از فرآورده یسوزي ناش در آتش چرا  31

  

5/0  
  5/0  .را بنویسید ییراه تنفس هواانسداد خفیف  از عالئم دو مورد  32

  24  جمع نمرات                                                  باشید                 و سربلند موفق                                                                 
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

١ 

  

                           64 صفحه )25/0( درست )ج                56 صفحه )25/0( درستنا )ب                    20  صفحه )25/0( درست) الف  1
  129صفحه ) 25/0(درست نا) و                    114صفحه ) 25/0(درست ) ه                      75صفحه  )25/0( درستنا) د

  

5/1  

   59صفحه ) 25/0(يمغز )ج                 29صفحه ) 25/0( صبحانه )ب                    8صفحه  )25/0(جسمانی )الف  2
               130صفحه ) 25/0( قطران) و                           95 صفحه) 25/0( 30 )ه                        74صفحه ) 25/0( ایمنی )د

  

5/1  

  57 صفحه) 25/0(غیراشباع  )ج                      34صفحه  )25/0(سیب  )ب                      24صفحه ) 25/0(کمتر  )الف  3
              135صفحه ) 25/0( سوم) و                    110صفحه ) 25/0( سرخجه )ه                       98صفحه ) 25/0( کاهش) د

  

5/1  

    31صفحه )25/0( ید -  4گزینه  )ب                                                    21صفحه )25/0(  تخم مرغ - 2گزینه  )لفا  4
  130صفحه  )25/0( نیکوتین -2گزینه  )د                                      119و  118صفحه  )25/0( احساس گرما -4گزینه  )ج

  

1  

  5/0         12 هصفح) 25/0( .بر کیفیت زندگی او تاًثیر می گذارد )25/0(در فرد زیرا سبک زندگی با پیشگیري از بروز بیماري   5

  5/0    15صفحه ) 25/0(معنوي ) ب                                    15صفحه ) 25/0( اجتماعی )الف  6
  22صفحه )5/0( )کافی است مورد دوذکر (ها  ها و میوه آب موجود در سبزي سوپ، شیر، آب آشامیدنی، آبمیوه،) الف  7

  35صفحه )5/0) (کافی است مورد دوذکر (پرخوري عصبی کاهش اعتماد به نفس، افسردگی،)ب
  اي و عوارض  و فرد با کمبود تغذیه) 25/0( زیرا کاهش وزن با سرعت بیشتر از حد مجاز، ممکن است پایدار نباشد)ج
  39صفحه ) 25/0( .ناشی از آن مواجه گردد    

 5/1  

  مبارزه با حشرات و جوندگان ناقل بیماري-3دفع صحیح زباله و مواد دفعی -2تهیه آب سالم و کافی -1) الف  8
  43و  42صفحه )5/0) (کافی است مورد دوذکر (پیشگیري از ورود گرد و غبار و مواد خارجی در غذا-4       

  هایی هستند که به عللی از جمله پایین بودن سطح  بیماري غذا، از ناشی هاي بیماري یا زادغذا هاي بیماري) ب
  به آب سالم، گسترش استفاده از غذاهاي خیابانی و نبودن   بهداشت فردي یا بهداشت محیط ، عدم دسترسی     
  45صفحه )5/0( .شوند ایجاد می... نظارت و     

1  

  52صفحه) 25/0(و اختالالت چربی خون )25/0(باال  فشار خون ) الف  9
مراجعه به پزشک  -3پرهیز از مصرف غذاهاي پرشکر و چرب  - 2برخورداري از رژیم غذایی متوازن و متعادل  -1) ب

هاي بدنی روزانه  انجام فعالیت -5حفظ وزن مطلوب  - 4متخصص در صورت داشتن عوامل خطرساز غیرقابل پیشگیري 
  66صفحه )5/0) (کافی است مورد دوذکر (کنترل منظم قند خون -7ات پرهیز از مصرف دخانی - 6

1  

  5/0    62صفحه ) 25/0(سرطان سینه) ب                                      62صفحه ) 25/0(سرطان روده ) الف  10
11  
  
  

   

    69 هصفح) 25/0(و مو  ) 25/0(پوست) الف
براي  ییزامرده زودرس، مانیزا ،ییو نازا یمیاند عوارض جدي مانند عقتو یها در صورت درمان نشدن مماريیب نیا )ب

  70صفحه ) 25/0( ).است یمورد کاف کیذکر (. به همراه داشته باشند ماریب
  74صفحه )25/0. (میبه بدن شو سمیکروارگانیمانع ورود م دیبا )ج

1  
   

  
  
  

  »ادامه در صفحه دوم«  



 اسمه تعالیب

  دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  کلیه رشته ها :رشته  سالمت و بهداشت :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
  5/1399/ 27  :تاریخ امتحان     دورة دوم متوسطه دوازدهمپایۀ   

  و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش  1399 سالماه  شهریور در کشورسراسر روزانه دانش آموزان
http://aee.medu.ir   

  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

٢ 

  

  84صفحه ) 25/0( مصنوعی اشک) الف  12
و سپس به  میسیکاغذ بنو کی يرو ای)  میاوریبه زبان ب( میو افکار خود را بازگو کن میاز رختخواب خارج شو) ب

  95صفحه ) 5/0( .میرختخواب برو

75/0  

13  
  

  

   103صفحه ) 25/0( نیزوج ادیعدم اعت صیتشخ يبرا) الف
و  هانقص قۀخود ساب لیشود چنانچه در فامیم هیبا هم ازدواج کنند، توص رندیگیم میتصم کهی به دختران و پسران) ب

) 5/0( .دهند انجام کژنتی ةدار، مشاورتیبه مراجع صالح مراجعه با ،يدارند، قبل از هر کار يمادرزاد يهايماریب
  104صفحه 

75/0  

شکوفا  ای مهارت کیکسب حداقل  يتالش برا - 2به آنها  یابیبراي دست زيیاهداف مشخص و برنامه ر نییتع -1 )الف  14
در امور از جمله  تیکسب موفق -4هاي فردي خود  از توانمندي یفهرست هیته -3د استعداد خو کیکردن حداقل 

  فوق برنامه مدرسه مثل نماز جماعت يها تیهمچون حضور در فعال یاجتماع يها تیدر فعال مشارکت - 5 لیتحص
 انیبا دوستان و آشنا معاشرت - 8 مثبت و الهام بخش يشدن با آدم ها دوست - 7 گرانیرابطه سالم با د يبرقرار - 6

  114صفحه  )25/0)(مورد کی ذکر( یآراستگ - 10 گرانیکمک به د يشدن برا داوطلب -9 گر تیحما
 طیتواند در شرا یکه فرد به کمک آنها م)25/0(است  یو روان يفرد هايتیاز ظرف ايشامل مجموعه آوريتاب )ب

 تیشخص یبحران ای نیمشکل آفر طیتواند در شرا یم یو حت )25/0( نشود یدگید بیدشوار مقاومت کند و دچار آس
  116صفحه ) 25/0. (خود را ارتقا بخشد

1  

  75/0  120صفحه ) 25/0( عالئم تفکر -2 )ج           ) 25/0( یعالئم بدن -1) ب)                      25/0(ی عالئم روان - 3) الف  15 
    130صفحه ) 25/0( کیآرسن) الف  16 

 تبخال ویروس سل، دهانی، هاي بیماري قبیل از هایی عفونت انتقال دست، اگزماي به توان می ها آلودگی این جمله از )ب

  133صفحه  )5/0.(کرد اشاره ... و  )معده زخم عامل(  هلیکوباکتري و
 يهانمکا یگرد به ندبد نتوادرک)25/0(شده  رهیذخ چربی شودیسبب م کافی نماز دنبوو  لکلا اوممد فمصر) ج
) 25/0.(هدبد سترا ازد دخو دکررکبد کا که دشو می سبب کبد چربیاز  پر يهالسلوو  دشو منتقل نبد زيسا هخیرذ

  137صفحه 

25/1  

 »بخش انتخابی«   
  .سوال اول را تصحیح نمایید8سوال انتخابی پاسخ داده باشد، فقط  8آموز به بیش ازاگر دانش:  مصحح گرامی

  

داشتن  قضاوت نسبتاً صحیح در برخورد با مسائل، داشتن روحیۀ انتقادپذیري، سازگاري فرد با خودش و دیگران،   17
  8صفحه )کافی است مورد دوذکر ..... (و  اسب در برخورد با مشکالت عملکرد من

5/0  

  5/0  26صفحه اصل تعادل یعنی مصرف مقادیر کافی از مواد غذایی موردنیاز براي حفظ سالمت بدن    18 
  5/0                         44صفحه) 25/0( فیزیکی) ب                                        43صفحه) 25/0(شیمیایی ) الف  19
 جاي هر در توده پیدایش بهبود، بدون هاي زخم پوستی، هاي خال در تغییر سرطان، بیماري به یک درجه اقوام ابتالي  20

 یا اسهال خونی، سرفه یا استفراغ طوالنی، هاضمه سوء یا بلع اختالل صدا، مدت طوالنی گرفتگی یا سرفه بدن،
 یا بی اشتهایی سینه، نوك و واژن از غیرطبیعی ریزي خون و مدفوع ادرار، در بیعیغیرط خونریزي طوالنی، یبوست
  63صفحه) مورد کافی است دو ذکر( بی دلیل وزن کاهش

5/0  

  »ومسادامه در صفحه « 



 اسمه تعالیب

  دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  کلیه رشته ها :رشته  سالمت و بهداشت :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
  5/1399/ 27  :تاریخ امتحان     دورة دوم متوسطه دوازدهمپایۀ   

  و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش  1399 سالماه  شهریور در کشورسراسر روزانه دانش آموزان
http://aee.medu.ir   

  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

٣ 

  

استفاده نکردن از  - 3 واکسن قیتزر - 2 ماريیاز عدم ابتالي آنها به ب نانیو اطم کانینزد ایخون اعضا  شیآزما -1  21
  ماریزخم شدة ب ای دهیعدم تماس با پوست بر -5 ماریو خون ب عاتیعدم تماس با ما -4ر مایمشترك با ب لیوسا

 ) مورد کافی است دو ذکر( .ماریمتعلق به شخص ب... و ریو ناخن گ غیو برنده مثل ت زیت لیاستفاده نکردن از وسا - 6
   72و71 صفحه 

5/0  

) مورد کافی است دو ذکر(یدگیپوس جادیزمان و سرعت ا -4 اومت شخص و دندانمق -3 يمواد قند -2 ها کروبیم -1  22
    97صفحه 

5/0  

    121و  120صفحه ) 25/0( يبازدار )ب                                   )25/0( يزیبرون ر )الف  23
  

5/0  

    .شود یهن و هضم غذا مذ تیرفع دلشوره و اضطراب، تقو ،یرفع خستگ ت،یموجب رفع عصبان دنیکش گاریس   24
   134صفحه  ) مورد کافی است دو ذکر(

5/0  

) مورد کافی است دو ذکر( و چشم ها و اسهال ینیب زشیر آب مکرر و لرز، يها ازهیدست و پا، خم دیشد يدردها  25
    141صفحه 

5/0  

    اكیتر رهیو ش اكیتر : یعیطب   26
کافی  موردذکر یک براي هر کدام (  نیکدئ يهاى مسکن حاو صقر یبعض و متادون  ترامادول، ن،یهروئ :یمصنوع 

  143صفحه  )است

5/0  

   يانجام جد -5 تیبه مذهب و معنو بنديیپا -4کسب و کارسالم  -  3علم  لیاشتغال به تحص - 2به خدا  مانیا -1  27
    145صفحه  )است یذکر  دومورد کاف(سالم  حاتیپرداختن به تفر -6ورزش 

5/0  

  157صفحه) 25/0( 1شماره  )ب                                        ) 25/0( 2اره شم) الف  28
  

5/0  

  167صفحه. دده می بازوها را در ضمن انجام کار کاهش و  انگشت ها، مچ دست یحرکات اضاف  29
  

5/0  

  168صفحه  عضالت خود  یبراي رفع خستگ یحرکات کشش  30
  

5/0  

  176صفحه. به مواد سوختنی شد باید مانع رسیدن هوا رایز  31
  

5/0  

   )است یذکر  دومورد کاف( شدید اضطراب و قراري بی - 3  صدا خشونت و سرفه - 2  سخت و صدادار تنفس  -1  32
  180صفحه

5/0  

  24  .نظر همکاران گرامی مورد احترام است  
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