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1

های زير را بدون ذكر دلیل مشخص كنید.درستي يا نادرستي هر يک از عبارت 1

 است. يسالمت روان  يکي از نشانه های  ، فرد با خودش و ديگرانسازگاری    الف(

.نددارها    ، سیستم عصبي و ماهیچههای دروني مانند قلبم  رد انداها نقش مهمي در عملک  كربوهیدراتب(  

 ي اشاره كرد.غذاي  فت مادهتوان به تخريب بامي ، فساد مواد غذايي  جاداي ياز عوامل مکانیک  ج(

 .زايي مي باشدمرده كه از طريق دستگاه تناسلي منتقل مي شود،   يياهعوارض جدی بیماری  ازيکي    د(

 منتقل مي شود.ني  طسه يا سرفه عفوعاز طريق    عامل بیماری  پديکلوزيس  در  ه(

 رد.ابر ديد نزديک تاثیر مي گذ  تنها  م است كهچشی  ارکسان  بآستیگماتیسم نوعي عی  و(

 صحبت با يکديگر در مورد فرزندآوری است.،  نشانه های بلوغ همسران  يکي ازز(  

 تند.ماری هسبیبیشتر مستعد  رواني    ور در برابر فشارآسرسخت و تاب افراد    (ح

2

كنید.  ت مناسب كاملماكلخالي را با  جای ،های زيردر هر يک از عبارت 2

ثیر را بر سالمت افراد دارد.أت نبیشتريدرصد    50با سهم      ، ..............ثر بر سالمتؤدر بین عوامل م   (الف

است.بدن نقش دارد، ............... ايي كه در تمام فعل و انفعاالت  ترين ماده غذپر مصرف  (ب

مي شود.جه  تو  ، تعادل و تناسب.............  اصلسه  ايي به  غذ ادموانتخاب و مصرف در  سالم،برای داشتن تغذيه    ج(

...... مي باشد.......... د، كنناتل خاموش از آن ياد ميبه عنوان ق  كه برخيهای مزمن  ترين بیماریيکي از شايع(  د

 دستگاهيق  ز طركه ا  دني ايجاد مي شويهاثر میکروبهای كودكان خردسال در اها و مرگبیماریبیش از نیمي از    ه(

د.ن.....  منتقل مي شو.........

 د.شو.... مي  ......منجر به بیماری ..... ، ماندر صورت عدم در،  شايع ناباروری است ا  نسبتكه از عوامل    سوزاک  و(

ايد خوني ب  مو در صورت داشتن ك  مصرف كنند  ی سرشار از ..............املگي بايد روزانه غذاهاسه ماه قبل از حخانم ها  ز(  

 مان كنند.در  آن را

 ....... اشاره كرد..های .......توان به كمبود ويتامینمي  دوره نوجوانيدر    افسردگياز عوامل زمینه ساز  (  ح

2

ا انتخاب كنید.گزينة مناسب ر  ، از بین كلمات داخل پرانتز 3

 عاطفي( است.، رواني  -تي )جسمي  مراقب  وع خوداز نبها دادن به خود   الف(

درجه سانتي گراد حرارت ديده باشد.  (60-70حداقل )  های آنقسمت  است كه تمام  كامل  اذغت  ني پخزما(  ب

 غیرواگیر( است.  -های )واگیره بیماريايران مربوط بشترين علل مرگ و میر در  بی(  ج

 بیشتر است.  (  B - Cنوع ) تيان به هپاتیدر مبتالزمن شدن بیماری احتمال م   د(

1
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2 
 

 كنید.ای زير، گزينه مناسب را انتخاب  گزينهچهارهای  پرسش  رد 4

 ؟نیستدر فرايند تولید غذا    وط به رعايت بهداشت فردیمرباز موارد زير كدام يک    (الف

 نداشتن زيورآالت  (2                                                    زخم دست  وی  رگذاشتن پوشش بر(  1

 سرپوشاندن موی   (4                                                  اذغ  گرد و غبار در  دز وروری ایشگیپ  (3
 

 وت است؟ها با بقیه متفارگ  اره  بر ديوكدام يک از موارد زير ثیرأتب(

 LDL                                 4  )HDL(  3                      اشباع   چرب    هایسیدا( 2         ريد                   سی( تری گل1
 

 ؟نمي باشدرفتاری در دوره نوجواني    -كدام مورد از شايع ترين اختالالت رواني  (ج

 خشم  (4                   ( استرس           3                 افسردگي                   (2                             فشار خون باال  (1

75/0 

5 

 

 كنید.تعريف    ر رااصطالحات زي

 ( عزت نفسج                                                ايسکمي قلب  ب(                                                كوشینگ  ف(ال
 

1 

 

 يارتباط منطق  «ب  »موارد ستون    از يکي  با  «الف  »  از موارد ستون  کيهر.  است  مواد مغذیدر رابطه با   ريجدول ز 6

 .دیسبنوي  برگه پاسخ نامهدر    و  دیكن  داپی  را  هادارد. آن  بیشتری
 
 
1 

 "ن ب توس" "فستون ال "

 صدف  (A 1ن  ويتامی الف(

 كلسیم  (2 يد ب(

  نارنجي میوه های  (3 كنجد ج(

75/0 

 . دیپاسخ ده ريز  یهابه پرسش  ، كنترل وزن و تناسب اندام  رابطه بادر   7

 ؟شتر افزايش مي دهدبیرا  قي  عرو  -يهای قلبیه بیمارلگوی چاقي خطر ابتال بكدام ا  (الف

 سید.يبنودستگاه تنفسي را  در    ز عوارض چاقيرد او مود  ب(

 بريد.بنام    ارن  اهش وزبرای كيک روش نامناسب    ج(

1 

 25/0 انسان دارد؟بخش دل هاست« اشاره به كدام بعد سالمت  ش  »آگاه باشید تنها ياد خدا آرام   عبارت 8

9 

 

 .دیسيبنو  يلمع  لیدل کي  ريز  از موارد  کيهر    یبرا

 .ت زيادی داردان اهمیسرط  مگایص زود هنتشخالف(  

 ي كند.م   ها و سرطان در فرد بروز پیدابعضي بدخیمي  ، در بیماری ايدزب(  

5/0 

 

  وم«سالت در صفحة  ا»ادامة سو 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 



 ي بسمه تعال
  

 صبح 8 ساعت شروع: 4تعداد صفحه :   و نام خانوادگي :  نام وم متوسطه دورۀ د   دوازدهمایة  پ  
 دقیقه9۰مدت امتحان: 19/6/14۰1   :  متحانتاريخ ا کلیه رشته هارشته :   مت و بهداشت سال: درس نهایين امتحا سؤاالت

 و پايش كيفيت آموزشي مركز سنجش   14۰1ماه سال      شهریور   ت نوب روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسركشوردر  دانش آموزان  
http://aee.medu.ir  

 

 نمره  ( ارد االت )پاسخ نامه د و س  رديف 
 

3 
 

10 

 

 

 

 

برگه پاسخ در    و  ثال را انتخاب كنید ک م ، ي الف، ب و ج  موارد  هر يک از  برای    . است مواد اعتیاد آور    انواع   در رابطه با   ر ي جدول ز 

 .دیسبنوي  نامه
 

 

 مثال گروه 

 ین ريتال (1 ها زاتوهم  الف(

 دی  . اس . ال (2 ها ردّمخ ب(

 امادول تر ( 3 ها محرک ج(

75/0 

11 

 

 

 .دیپاسخ ده  هاپرسشاين    به   ، رواگیردا هایبیماری  رابطه بادر  

 كند؟  دی بروز ميزر  به صورتو    منتقل مي شودرشحات بدن  ز طريق خون و تكه ا  است  ييكدام بیمارالف(  

 و مورد( ) دزندگي مي كند؟بدن    كدام نواحي  امل بیماری درع  ، آلودگي به شپش سرر  دب(  
 

75/0 

 

 های زير پاسخ دهید. در رابطه با بهداشت فردی، به پرسش 12

 چیست؟تنها راه قطعي تشخیص كم شنوايي  الف(  

 .سیديبنورد را  مو دوست  روی پوبر  خورشید  نور  UVAثرات اشعه  از ا  ب(

 شبانه و مداوم به وجود مي آيد؟  ددردهای شدي  در پوسیدگي دندانچه هنگامي  ج(  

1 

13 

 

 های زير پاسخ دهید.، به پرسشروانبهداشت    رابطه بادر  

 .نام ببريدورد را  بدني اضطراب دو م الف( از عاليم  

 بنويسید.برون ريزی را  اصل  از    ثالم ضطراب دو او   يرهای روانب( برای مقابله با فشا

 .الم را نام ببريدسمت روان دو نمونه از سبک زندگي  الراقبتي برای حفظ ستوصیه های خودم ج( از  
 

5/1 

 

 

 

 های زير پاسخ دهید. ف دخانیات و الکل، به پرسشمصررابطه با    در 14

 )دو مورد(شود؟  جايگزين ميم های بدن  ه در كدام انداپس از دو هفتوجود در سیگار  م آرسنیک  الف(  

 دوم چیست؟  دست  منظور از دودِب(  

 ا بنويسید.ر  نمونهمصرف مشروبات الکلي دو    تدم دنلب  راثآ  زاج(  

 ؟را بنويسید  مورددو   و جوانان را به سوی مصرف دخاني سوق مي دهد، ان  ي كه نوجوانعوامل  ترين  ممه  از  د(

2 

 زير پاسخ دهید.های  شدر، به پرساد به مواد مخیاعت  رابطه بادر   15

 .بنويسیدر را  ي به مواد مخدوابستگ یهاجنبه    انواع  الف(

 مورد نام ببريد. دو  درمصرف مواد مخ  آوردن بهمحافظت كننده در رو از عوامل عمده بازدارنده وب(  

 .دسیيبنوثر در شروع مصرف مواد مخدر را  ؤاز مهم ترين عوامل م يکي    ج(

25/1 
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 زير پاسخ دهید.های  شبه پرس  ،عضالني  -پیشگیری از اختالالت اسکلتي  رابطه بادر   16

 ؟است  یليدلبه چه    اوقات صدماتي كه در ناحیه كمر رخ مي دهد در اكثر  الف(

 ؟صیه مي شودوت ته ایايت چه نکهر فرد رع  انتخاب دوچرخه مناسبِ  درب(  

 ؟ا بیشتر استهنسبت به ساير بخش  در كدام فقرات  هاره  تعداد مهج(  

25/1 

 زير پاسخ دهید.های  شبه پرس  ، حوادث خانگيپیشگیری از    ابرابطه  در   17

 توجه به چه مواردی ضروری است؟  ، خانگي  پیشگیری از حوادث    3در سطح  الف(  

 است؟  اده ایده از چه م ا، استفش كردنوخام از برق بهترين روش  وزی ناشي در آتش س  ب(

 ؟احتمال وقوع حادثه افزايش مي يابددر شرايط استرس و هیجان  چرا    ج(

 چه كاربردی دارد؟  مهای لرزه گیر در حماز كف پوش  ستفاده اا  د(

 گ ناشي از آتش سوزی چیست؟رين علت مرت  مهم(  ه

2 

18 

 

 

 

 

 .دیسيبنو  برگه پاسخ نامهدر    ار  آنشماره    در شکل زير كدام وضعیت بدني درست مي باشد؟

 

 

              
 2شکل                                 1شکل                                                                                                                 

                                                                                                      

25/0 

 20                                                                                                                                                                                                      اترجمع نم                                                            «    موفق باشیدتندرست و    »                                                                                                  
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1 

 

                          44( صفحه 25/0نادرست )  ج(               20صفحه  (  25/0درست )  ب(             8( صفحه  25/0درست )الف(   1

                                                                             81( صفحه  25/0درست )ناو(                 69( صفحه  25/0( نادرست  )ه                  70( صفحه  25/0درست )د(  

                 115( صفحه  25/0نادرست )  ح(             106( صفحه  25/0)  درست    ز(  

2 

2 

 

           22( صفحه  25/0آب )  ب(                                           12( صفحه  25/0)  سبک زندگي  الف(

              53( صفحه  25/0)    فشار خون باال  د(                                                      26( صفحه  25/0) تنوع    ج(

     107( صفحه 25/0و( التهابي لگن )                                                    67( صفحه  25/0( گوارش )ه

 121  ( صفحه25/0) B  ح(                                         109( صفحه 25/0ز( اسيد فوليک )

2 

      42( صفحه 25/0)   70   ب(                                          15( صفحه  25/0) رواني، عاطفي  الف( 3

                                                                                                                  71( صفحه  25/0)   Cد(                                                      49( صفحه  25/0) غير واگير    ج(
1 

     41( صفحه  25/0) از ورود گرد و غبار در غذا(  پيشگيری)3گزینه    الف( 4

                                    118( صفحه  25/0) فشار خون باال( )  1گزینه    ج(                                      56( صفحه  25/0)  (HDL ) 4گزینه  ب(  
75/0 

خون كافي به عضله   به حالتي گفته مي شود كه    (ب                  34 ( صفحه5/0) عملکرد غدد فوق كليوی  اختاللِ  لف(ا 5

                                              113صفحه  (  25/0)احساس ارزشمند بودن است.   ج(                                                  51( صفحه 25/0قلب نمي رسد. )
1 

                                                    31( صفحه 25/0)    صدف  -1  ب(                        32( صفحه  25/0)  ي ميوه های نارنج  -3  الف(  -6 6

          32( صفحه 25/0)كلسيم    -2  ج(
75/0 

     34( صفحه  25/0)الگوی سيب  (  الف 7

     35  ( صفحه  5/0))ذكر دو مورد(    بدني  فعاليت  در خواب، آسم و عدم تحمل  ب( وقفه تنفسي

     38( صفحه  25/0))ذكر یک مورد(    دارویي، جراحي  ، درمانایي سخت و محدود كنندهغذ  ژیممکرر رهای هج( دور

1 

 25/0     9( صفحه 25/0) مت معنویسال 8

              62 ( صفحه25/0)  .استقابل درمان    هنگامتشخيص زود  سرطان با    الف( 9

       74( صفحه  25/0)سيستم ایمني    سركوب  به دليل  ب(
5/0 

 143( صفحه 25/0)ترمادول    - 3  ب(                         143( صفحه  25/0) ال. اس.دی  -  2  الف( 10

 143( صفحه  25/0)ریتالين    -1  (ج
75/0 

 75/0    69( صفحه 5/0)  عقب سر در قسمت گردن و پشت گوشب(                                         71( صفحه  25/0)  هپاتيتالف(   11

        87حه  صف  (25/0)  نوایي سنجشط  وست  آزمایش شنوایيالف(   12

 زودرس و چروک در پوست و ایجاد   ی، پير  DNA  ره الیه های زیرین پوست، آسيب غير مستقيم ببذ  نفوب(  

 90( صفحه  5/0)  های پوستي )ذكر دو مورد(لکه

 98  حهصف  (25/0)ان )عصب( برسد گي به مركز دندپوسيد  هنگامي كه  ج(

1 

 "ادامه راهنما در صفحه دوم" 
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 120  حهصف  (5/0) )ذكر دو مورد(   ی بي قرار   و   وابي تهوع، بي خ ش قلب، تنگي نفس، بي اشتهایي،  پ ف( ت ال 

 120  حهصف  (5/0)ه نگراني های خود  ب( بازگو كردن اضطراب و حرف زدن دربار 

سعي كنيد با استفاده از تفریحات بگذارید،    كافي  ، برای استراحت و تمدد اعصاب وقتسالم بخورید  هایج( غذا

  124 حهصف  (5/0)  تان لذت ببرید. )ذكر دو مورد(از زندگي  لمسا
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     130  حهصف  (5/0)رد(  )ذكر دو مو تخوانت، مو و اسسلف( پوا 14

كه به آن   خانيات قرار مي گيرندتنفس دود ددخانيات نيستند ولي در معرض    ۀب( گاهي افراد خودشان مصرف كنند

                                                    134 حهصف  (5/0). دوم گفته مي شود  دود دستِ

            137 حهصف  (5/0)سيروز كبدی و سرطان  ج( بيماری  

 134  حهصف  (5/0)(  از موارد زیر    ر دو مورد)ذكد(  

 باور غلط به جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن •
 احساس كاذب مستقل شدن و به بلوغ رسيدن و بزرگ شدن •
 نالو محبوب شدن در ميان همسا  باور غلط اجتماعي شدن •
 الگوبرداری غلط و منفي از هنرپيشه ها و افراد دیگر •
 یا دوستان صميمياز مصرف دخانيات توسط والدین   لگوبرداری غلط و منفيا •
ثل اینکه سيگار كشيدن موجب رفع عصبانيت، رفع خستگي، رفع باورهای غلط در مورد مصرف سيگار م  •

 شود.ضم غذا مي  و ه  دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن
 كم خطرتر از سيگاراده دخاني  اری و برداشت نادرست در مورد مصرف قليان به عنوان یک م نگساده ا •
 ا قيمت پایين انواع مواد دخانيدر دسترس بودن و ی •
 به ویژه قليان در اذهان عمومي  ناپسند نبودن مصرف دخانيات •
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يل علم، كسب و كار سالم، ال به تحصاشتغ مان به خدا، یب( ا            140 حهصف (5/0)لف( جسماني و رواني ا 15

         145 حهصف  (5/0)  پرداختن به تفریحات سالم )ذكر دو مورد(ی ورزش و  دّنویت، انجام جندی به مذهب و معبپای

 146  حهصف  (25/0)دوستان و همساالن  ج( اصرار  
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قتي  ، و ساق پا   بين ران و   زاویه ب(                    160صفحه    (5/0)كمر  از جمله عضالت   ندب  ضالت مركزیضعيف بودن عالف(   16

 165  حهصف  (25/0)ای    سينه  فقرات  ج(                    163صفحه    (5/0)    باشد.   درجه   30تا    25است حدود  ركاب پایين  
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 170 ( صفحه5/0)او  ی از ناكارآمد شدن  توان بخشي فرد آسيب دیده و جلوگيرالف(   17

      177( صفحه 25/0)  دی اكسيد كربنگاز  ب(

               172صفحه   (5/0)  ری دارد.توجه كمت  ام مي دهدانج كه  زیرا در این شرایط فرد به آنچهج(  

                              182صفحه   (5/0)  را در منزل كاهش مي دهد.  )زمين خوردن(  احتمال سقوط سالمندان(  د

               176صفحه    (25/0)(خفگي  ه
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 25/0 166صفحه   (25/0)  1شکل   18

 20  ن مصحح گرامي، مورد احترام است«                                     جمع نمراترا» نظر همکا                                                
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