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١ 

  

1  
  
  
  
  
  
  

 .دیمشخص کن لیرا بدون ذکر دل ریز هاي از عبارت کیهر  ینادرست ای یدرست 

  .در پیشگیري ، هرگونه اقدام بسیار آسان تر و اطمینان بخش تر از درمان است) الف
    .گروه نان و غالت در قاعده هرم غذایی قرار دارد) ب
  .تدسکته قلبی همواره به شکل ناگهانی و شدید اتفاق می اف) ج
  . گذارد تاثیر می کینزد دیهم بر د و هم بر دید دور ،آستیگماتیسم) د
  .است زن و مرد یبلوغ جنس ،ازدواج يشرط الزم برا نیاول) ه
  .تاس ینیو غمگ ییو همراه با تنها ابدی یتداوم م کوتاهیمدت  ياست که برا يندیاحساس ناخوشاافسردگی ) و

5/1  

  .دیرا با کلمات مناسب کامل کن خالی يجا ریز هاي از عبارت کیدر هر   2
ارتباط مستقیم ................. ترین بیماري هاي مزمن در جهان با  براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، مهم) الف

  .دارد
   .است................. ، ترین ماده غذایی که در تمام فعل و انفعاالت بدن نقش دارد  پرمصرف) ب
   .در بین زنان شایع تر است...................  چاقی با الگوي) ج
  .گراد حرارت دیده باشد درجه سانتی................. زمانی پخت غذا کامل است که تمام قسمت هاي آن حداقل ) د
  . نامند یم.... ..........را   يو يآ از اچ شرفتهیو پ ییمرحله انتها) ه
را  گریدهان و دستان فرد آلوده، سالمت افراد د قیطرمنتقله از  يها يماریب انیقل از ................ در اثر استفاده )و

  .کند یم دیتهد

5/1  

.کلمۀ مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخنامه بنویسید  3  
  .یعنی مصرف مقادیر کافی از مواد مغذي مورد نیاز براي حفظ سالمت بدن است) تنوع / تعادل(اصل ) الف

   .شود است که باعث فساد آنها می) فیزیکی / مکانیکی(ها در حین برداشت از عوامل ضربه دیدن میوه) ب
  .است) غیرواگیر/  واگیر(هاي  بیشترین علل مرگ و میر در ایران مربوط به بیماري) ج
  . یابد) افزایش/ کاهش (اتاق نسبت به وضعیت معمولی باید روشنایی  ،در هنگام کار با رایانه) د
  . ها قبل از عقد امري الزامی است براي خانم) سرخجه/ کزاز (تزریق واکسن ) ه
  .است اضطراب) روانی/ تفکر ( عالئم از  یپرت حواس و یسردرگم) و

5/1  

   «ادامه سواالت در صفحه دوم»  
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٢ 

  

  .دیرا انتخاب کن حیصح نهیگز  4
  از ابعاد سالمت است؟ کیکدام  يها از نشانه» در برخورد با مسائل حیقضاوت نسبتاً صح«) الف

   تیمعنو) 4                                   یروان) 3                             یجسمان) 2                           یاجتماع) 1
  .دمورد نیاز بدن در اثر تابش نور مستقیم آفتاب بر پوست ساخته می شو................. ویتامین ) ب
1A (                                     2B (                                        3C (                                        4 (D 

  .در تشخیص سرطان پروستات در مردان نام برد................. توان از  از آزمایش هاي شایع غربالگري سرطان می) ج
                                     پاپ اسمیر) 4ماموگرافی                            ) 3آزمایش خون                        ) 2پی                  کولونوسکو) 1
باشد حداکثر صدا روي چه عددي باید  10تا  1در قانون استفاده از ابزارهاي شنیداري و هدفون اگر دامنه صدا از ) د

  یم شود؟تنظ
1 (5                                     2 (10                                       3 (15                                          4 (20   

1  

  .هاي زیر پاسخ دهید در مورد سالمت به پرسش  5
  باالتر از سالمت بدن است؟ نهج البالغه چه چیزي 388در حکمت ) ع(بنا به فرمایش حضرت علی ) الف

  جزء کدام یک از چهار عامل مؤثر بر سالمت است؟» امکانات و تسهیالت آموزشی«) ب
  در صورتی که در اجراي برنامۀ خودمراقبتی دچار مشکل شویم چه باید کرد؟ )ج

75/0  

6  
   

  5/0  .ست را بنویسیددو نمونه از آداب صحیح خوردن و آشامیدن که در فرهنگ اسالمی بر آنها توصیه شده ا

  شود؟هاي زیر بر اثر کمبود کدام ریزمغذي ایجاد می هریک از بیماري 7
  پوکی استخوان                                 ) ب                              گواتر            ) الف

 5/0  

  .هاي زیر پاسخ دهید در مورد کنترل وزن و تناسب اندام، به پرسش  8
  .از عوارض چاقی را بنویسید دو مورد) الف

  .ناسب افراد است را نام ببریدتتعیین وزن ممحاسبه و  گیري پزشکان براي که مبناي تصمیم یروش) ب

75/0  

  5/0  .    دو مورد را بنویسید از نکات بهداشت فردي که افراد مؤثر در فرایند تولید غذا باید رعایت کنند  9
  .هاي زیر پاسخ دهید ي غیر واگیر به پرسشها در مورد بیماري  10

  کنند؟ یاد می» قاتل خاموش«عروقی، از کدام یک به عنوان -هاي قلبی  از بین عوامل خطر بیماري) الف
  هاي خوراکی مورد استفاده قرار گیرند؟     شود اسیدهاي چرب غیراشباع به جاي سایر روغن چرا توصیه می) ب
  .           در پیشگیري از سرطان را بنویسیدهاي مؤثر  از گامدو مورد ) ج
  )                   دومورد(شود؟دیابت جوانان بر اثر چه عواملی ایجاد می   ) د

75/1  

    »ومسادامه سواالت در صفحه «  
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٣ 

  

11  
  
  
  
  
  
   

از  یکیبا ستسمت رااز موارد  کیهر. است ها هاي واگیردار و روش انتشارآن بیمارياز  یدر رابطه با برخ ریجدول ز
  .دیسیدر برگه پاسخ بنو شماره مربوط به عبارت مناسب را. دارد یارتباط منطق عبارت هاي سمت چپ

  ها عبارت  موارد
  یدستگاه تناسل - 1  یاسهال خون) الف

  خون و ترشحات بدن -2  سوزاك) ب
  دستگاه گوارش - 3  سیکلوزیپد) ج
    پوست و مو -4  

75/0 

  5/0  .توضیح دهید کند؟ یم تیسرا گرانیه به دآنفلوانزا چگون يماریب  12

   5/0   شود؟ چگونه ایجاد مینامطبوع بدن  يبو 13

  5/0   .دیسیمردان را بنو يبارور يبرا یبهداشت يها هیدو مورد از توص  14

  .هاي زیر پاسخ دهید   در مورد بهداشت روان به پرسش   15
   .سیدبنویرا  يورآ حفظ تاب يهاراهکاردو مورد از  )الف 

  .و استرس ناسالم را در شب امتحان با یکدیگر مقایسه کنید) استرس سالم( در حد متعارف اثر فشار روانی)ب
  )دو مورد(کند؟ خشم در نوجوانان بیشتر در چه مواقعی بروز می) ج

75/1  

  است؟ گاریمربوط به کدام ماده موجود در دود س ریز يها یژگیاز و کیهر   16
  .شود یم ینیداخل مخاط ب يهاو فلج شدن حرکات مژك ینیانقباض عروق داخل بماده سبب  نیا) الف

  .شود یها و طحال جذب بدن مهیکبد،کل ه،یر قیاست که از طر گاریگاز س ینوع) ب

5/0  

    5/0  منظور از دود دست سوم چیست؟  17

   75/0  .دیسیرا بنو ياعصاب مرکز ستمیاثرات الکل بر عملکرد سسه مورد از   18

  5/0  .)یک دلیل بنویسید(؟است يادیز تیاهم يدارا یلیدالچه به مواد  اختالالت مصرفاز  يریشگیپ  19

  5/0  .دیسیممکن است رخ بدهد؟ دو مورد را بنو هاییدر فرد چه حالت) خدر مصنوعیم( هروئینبا مصرف   20

  5/0  است، چیست؟ رف مواددر برابر دعوت به مص یمقاومت يها مهارتکه از ضبط صوت  کیاز تکنمنظور   21

  »مچهارادامه سواالت در صفحه «
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٤ 

  

  5/0  ست؟یمناسب چ یبدن تیمنظور از وضع  22

  5/0  .تر است منیا یروش ،.............. يو پاها ............. کمر سالمت ستون فقرات، بلند کردن بار با دگاهیاز د  23

  صول ارگونومی می پردازد؟به کدام نکته در مورد ا شکل مقابل توضیح دهید که  24
  
  
  
  
  

  
5/0  

  5/0  شود؟ چه اقداماتی انجام می) پس از وقوع حادثه( از حوادث يریشگیپ 3سطح در   25
  5/0  .دیسیرا بنو کاست ییایمیاز بروز خطرات کار با مواد ش توانیکه به کمک آن م ییها دو مورد از روش  26

جمع نمره                                      »                       موفق باشید «     20  
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١  

   59 صفحه )25/0(نادرست )ج                   24 صفحه )25/0( درست)  ب                       5 صفحه )25/0( درست )الف  1
  121صفحه ) 25/0(درست نا) و                      101صفحه ) 25/0(درست ) ه                         81 صفحه )25/0( درست )د

  

5/1  

  34صفحه ) 25/0(گالبی ) ج                          22صفحه ) 25/0( آب)ب           13صفحه ) 25/0( سبک زندگی) الف  2
               133صفحه ) 25/0( مشترك) و                         74صفحه ) 25/0( دزیا )ه                              42صفحه ) 25/0(  70 )د

  

5/1  

                  49صفحه ) 25/0( غیرواگیر )ج                   45صفحه ) 25/0(مکانیکی) ب                     26صفحه ) 25/0(تعادل ) الف  3
                120صفحه ) 25/0(تفکر ) و                          103صفحه ) 25/0(کزاز  )ه                        84صفحه ) 25/0( کاهش )د

  

5/1  

  31صفحه ) 25/0( D  - 4گزینه ) ب                                             8صفحه ) 25/0( روانی - 3گزینه ) الف  4
  87صفحه  )25/0( 5 - 1گزینه  )د                                 62صفحه ) 25/0(آزمایش خون  - 2گزینه ) ج 
  

1  

                                11صفحه  )25/0( عوامل محیطی )ب                                 3  صفحه )25/0) (سالمت روان(تقواي دل  )الف  5
  16صفحه  )25/0(. باید آماده باشیم که مجدداً شروع کنیم) ج

  

75/0  

  شروع خوردن غذا  -3شست و شوي دست ها پیش از صرف غذا و پس از آن  - 2خوردن غذاي پاك و حالل  -1  6
  پرهیز از خوردن -5به آرامی غذا خوردن و پرهیز از خوردن غذاي داغ  -4با نام خدا و سپاسگزاري در پایان غذا  

  )دست کشیدن از صرف غذا قبل از سیر شدن(پرهیز از پرخوري -6به هنگام سیري و قبل از احساس گرسنگی 
  پرهیز از خوردن غذا به هنگام عصبانیت و ناراحتی -9 خوب جویدن غذا -8کوچک برداشتن لقمه  - 7
)                                   دو مورد کافی است(  28صفحه  )5/0( یز از سخن گفتن هنگام صرف غذا پره -11صرف غذا با دیگران  -10

5/0  

  5/0  30 صفحه)25/0(کلسیم ) ب                               30صفحه  ) 25/0( ید) الف  7
  اختالالت چربی خون، افزایش فشار خون،  :مشکالت قلبی عروقی -2تومور مغزي : مشکالت سیستم عصبی -1 )الف  8

  کیستیک در  ، بلوغ زودرس،تخمدان پلی2دیابت نوع: مشکالت غددي -3انعقاد خون، التهاب مزمن اختالالت 
  کاهش اعتماد به نفس،افسردگی، پرخوري عصبی: مشکالت روانی -4کاري غدد جنسی در پسران  دختران،کم

  سنگ صفرا، : مشکالت گوارشی -6وقفه تنفسی در خواب، آسم، عدم تحمل فعالیت بدنی : مشکالت تنفسی -5
  صافی کف پا، افزایش خطر  تضعیف استخوان ران،: استخوانی -مشکالت عضالنی -8مشکالت کلیوي  -7التهاب کبد 

  ) دو مورد کافی است(  35صفحه  )5/0( شکستگی
  36صفحه ) BMI( )25/0(تعیین شاخص توده بدنی) ب

75/0  

  »ادامه در صفحه دوم«

http://aee.medu.ir


 

 

 اسمه تعالیب

علوم و  ،یعلوم انسان و اتیادب:  :رشته  بهداشتسالمت و  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
  یمعارف اسالم

  دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع

  20/3/1399 :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایۀ 

  و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش  1399 سالماه خرداد  در کشورسراسر  بزرگسال و داوطلبان آزاددانش آموزان 
http://aee.medu.ir   

  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

٢  

9  
  

           و دهان هنگام عطسه و سرفه  پوشاندن بینی - 3نداشتن زیورآالت  -2موي سر پوشیدن لباس تمیز و پوشاندن  -1
             ها قبل وشوي صحیح دست شست- 5هاي دست و انگشتان  ها و زخم شروي خراگذاشتن پوشش بهداشتی بر-4

                                                      )کافی است دو مورد(41 صفحه)5/0( کوتاه نگهداشتن ناخن و در صورت امکان استفاده از دستکش بهداشتی- 6از کار

5/0    

                     53صفحه ) 25/0( فشار خون باال ) الف  10
  57صفحه ) 5/0 ( .شوند گلیسرید خون می و تري LDLزیرا این اسیدها موجب کاهش سطح کلسترول، سطح ) ب

  

پرهیز از مصرف سیگار و قلیان و     -2 موقع به پزشکهاي هشداردهنده سرطان و مراجعه به  جدي گرفتن نشانه -1) ج
براي محافظت از پوست خود در مقابل  ده از کرم ضد آفتاب و پوشش مناسباستفا -3قرار نگرفتن در معرض دود آنها 

کنترل و حفظ  - 6 نمک و روغن کاهش مصرف روزانه قند، شکر، -5وعده میوه و سبزي  5ردن روزانه خو - 4آفتاب 
  پرهیز از مصرف الکل و استعمال مواد مخدر  -8 روي تند روزانه دقیقه پیاده 20حداقل  -7 ر حد مطلوبوزن د

مهربان بودن با خود،  -10 د هنگام قرار گرفتن در معرض آنهازا و محافظت از خو هاي سرطان شناسایی آالینده -9
  )دو مورد کافی است( 63 صفحه) 5/0(ران و محیط زیست دیگ

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

75/1   

 پوست و مو -4 )ج         70صفحه ) 25/0( دستگاه تناسلی -1 )ب      67صفحه ) 25/0( دستگاه گوارش -3)الف  11
                 69صفحه ) 25/0(

75/0  

در هوا پخش  ماریفرد ب یکه به هنگام عطسه و سرفه عفون )25/0( یقطرات کوچک لهیبه وس روسیو ،يماریب نیدر ا  12
  68صفحه ) 25/0( .کند یم تیسرا گرانیشود به د یم

5/0  

 یزندگ گرم و مرطوب یکه در نقاط مختلف پوست خصوصاً در نواح ییها يباکتر مراه با خروج مواد زائد از پوست،ه  13
   90صفحه )25/0( .کنند یم ینامطبوع يبو جادیمواد موجود در عرق و پوست شده و ا ریسبب تخم)25/0(کنند، یم

5/0  

قرار  ،سونا ،مدت یاز حمام داغ و طوالن زیپره -2 .کنند زیپره ییاز مصرف خودسرانه هر دارو يبارور نیدر سن -1  14
  تنه  نییپا يبر رو یکیالکترون لیوسا ریتاپ و سا مدت لپ یاز قرار دادن طوالن زیپره -3داغ  یلیگرفتن در وان خ

مورد  دو( 108صفحه ) 5/0(و ممتد  مدت یطوالن ستهاز کار نش زیپره -5تنگ و چسبان  يها لباس دنیاز پوش زیرهپ -4
  )کافی است

5/0  

 توسعه دادن ارتباطات با - 4و سالمت  هیمراقبت از تغذ -3 یداشتن هدف در زندگ -2نفس داشتن عزت  -1) الف  15
   تمقابله با مشکال يسالم برا يها کسب مهارت - 6 یزندگ راتییدر برابر تغ يریپذ داشتن انعطاف -5 گرانید
  ) دو مورد کافی است(117و  116صفحه ) 5/0(در خود  تیمذهب و معنو تیتقو - 9مثبت يها یدلبستگ جادیا -8ینیب خوش - 7

75/1  

  »ومسادامه در صفحه «
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 اسمه تعالیب

علوم و  ،یعلوم انسان و اتیادب:  :رشته  بهداشتسالمت و  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
  یمعارف اسالم

  دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع

  20/3/1399 :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایۀ 

  و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش  1399 سالماه خرداد  در کشورسراسر  بزرگسال و داوطلبان آزاددانش آموزان 
http://aee.medu.ir   

  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

٣  

مطالعه جهت امتحان را داشته  يالزم برا زهیفرد انگ شود یباعث م )سالم( شب امتحان در حد متعارف یفشار روان) ب  
اطالعات در  يادآوریو ) 25/0(شود مانع درس خواندن او شده  دیشد) ناسالم(یفشار روان نیاما اگر هم) 25/0(باشد، 

  118صفحه ) 25/0. (کند یجلسه امتحان را مختل م
مورد کافی  دو( 123صفحه ) 5/0...(مواقعی همچون مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفتن، منع شدن از کار مورد عالقه و) ج

  )است

  

  5/0  130صفحه ) 25/0(آرسنیک ) ب                 130صفحه ) 25/0(نیکوتین ) الف   16
  5/0  135صفحه . شود یم دهیدود دست سوم نام )25/0(رد،یگ یو لوازم منزل را در برم) 25/0( شود یپراکنده م طیکه در مح يگاریس يبو  17
کاهش ضربان قلب و کاهش تعداد تنفس و  تکلم، ، اختالل درخود را به صورت عدم تعادل در حرکتالکل آثار   18

تحت  یبه شکل قابل توجه یاتیح يهاکارکرد ،ياعصاب مرکز ستمیاختالل در س شیبا افزا. دهد یفشارخون نشان م
  .ودش مرگ یو حت )کما( دچار کاهش هوشیاريممکن است شخص  دیو در موارد شد رندیگ یقرار م ریتاث

  )کافی است مورد سه(137صفحه  

75/0  
  
  
  

اختالالت مصرف مواد  - 2. گذارد یم یمضر و مخرب مواد را بر جسم و روان فرد باق جیاختالالت مصرف به هرحال آثار نتا - 1  19
 یدنبال اختالالت مصرف مواد باعث حوادث رانندگ بهی مبادرت به رانندگ مثالتواند با خطرات و حوادث همراه گردد،  یم
  )یک مورد کافی است( 142صفحه ) 5/0. (کشاند یم یوالً فرد را به سمت وابستگادامه اختالالت مصرف مواد معم - 3. شود یم

5/0  

مصرف کننده  یدستگاه عصب يها تیفعال و مصرف آندهد  رخ می یرکنندگیو تخد يدرد یب ،یحس یب ،یمنگ تیخاص  20
  )مورد کافی استدو ( 143صفحه) 5/0. (دکن یرا سست م اونی فکرى و بد تیفعال جهیرا کند کرده و در نت

5/0  

تواند نظر شما را  تان را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار تکرار کنید تا مخاطبتان متقاعد شود که نمی پاسخ منفی  21
  148صفحه ) 5/0.(عوض کند

5/0  

  5/0  156صفحه ) 5/0. (شود یوارد م یعضالن -یاسکلت ستمیفشار و تنش به س نین کمترآاست که در  یحالت  22
  5/0  158 صفحه) 5/0(خمیده  –راست   23

  5/0  166 صفحه )5/0( .ها در حالت استراحت قرار گرفته باشند شانه که دیقرار ده يبازوها را در کنار بدن طور  24

  5/0  170 صفحه) 5/0( از ناکارآمد شدن او يریو جلوگ دهید بیفرد آس یبخش توان  25

مورد  ییایمیاستفاده از حداقل مواد ش ،يحفاظت فرد لیاستفاده از وسا من،یا هاي روش يرکارگی استفاده مناسب و به  26
  )            مورد کافی است دو(173 صفحه) 5/0( خطرتر کم ییایمینمودن مواد ش نیگزیو جا ازین

5/0  

  20  .نظر همکاران گرامی مورد احترام است  
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