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١

 .کنید مشخص هاي زیر را بدون ذکر دلیل درستی یا نادرستی هر یک از عبارت  1
  .در حفظ سالمت خویش استگام اول  ،خودمراقبتی) الف

  .اغلب بدون عالمت هستند 2بیماران مبتال به دیابت نوع ) ب
 .یرندقرار بگ یپشتکوله عقبسبک در  یاياش ی،پشتکوله یلوسا یدماناست در چ بهتر) ج
  .دهدرخ می خانه در حوادث در مورد دختران بیشتر، بر اساس شواهد) د

1 

  .خالی را با کلمات مناسب کامل کنید زیر جايهاي   در هر یک از عبارت  2
 .غفلت شده است آن .................. ۀجهانی بهداشت از جنبسازمان توسط با توجه به دیدگاه اسالم، در تعریف سالمت  )الف

  ."وسیله آن نصف دینش را حفظ کرده است هکند ب ....................هر کس  ")ص(فرموده پیامبربنا به  )ب
 .کمر استبودن عضالت ......................... دهد به علت  صدماتی که در ناحیه کمر رخ می در اکثر اوقات) ج
  .هستند.................... مصرف و مهتابی حاوي گاز سمی  هاي کم المپ بسیاري از) د

1 

  .کلمات داخل پرانتز گزینۀ مناسب را انتخاب کنید میاناز   3
. دمیشو) کمتر / یشترب( ییاغذ يهاوهگر حجم میکنیم حرکت باال متس به ییاغذ مهر پاییناز هر چه ) الف

  .شود یم منتقل) ارشگو/  یتناسل( هستگاد طریقاست که از  ییهاريبیمااز  اسهال خونی )ب
  .است )ویروسی / انگلی( هاي اريبیمترین  پدیکلوزیس یکی از شایع )ج
 .گردد اطالق می) اجتماعی / روانی(بلوغ  و فرزندان، امور همسربه توانمندي الزم براي اداره ) د

1 

 .مناسب را انتخاب کنید ۀزیر گزیناي  چهارگزینه هاي پرسشدر   4
 شود؟ می گواترکمبود کدام ریز مغذي موجب ) الف

Dویتامین )4  آهن )3 کلسیم  )2  ید )1

؟ باشد نمی عالیم بدنی اضطرابکدام یک از ) ب
 پرتی حواس )4 اشتهایی  بی )3  تنگی نفس )2 تپش قلب ) 1

 ویژه ریه نقش دارد؟ ها به ایجاد تحریک و تخریب بافت در موجود در سیگارکدام یک از مواد سمی  )ج
 نیکوتین) 4 آمونیاك ) 3 آرسنیک ) 2  سیانیدریک اسید) 1
 ؟نمیباشد مسمومیتاز  ناشی یمعالاز  یککدام ) د
 خفگی) 4  دردسر) 3  لسهاو ا شکمی يهادرد) 2  نگپوستر تغییر) 1

1 

 5/0 .بنویسیددر برگۀ پاسخ موارد الف و ب را . است انرژيقانون تعادل شکل مقابل مربوط به   5
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٢ 

  

6  
  
  

  .زیر را تعریف کنید اتاصطالح
  ازادغذبیماري هاي ) الف

  )دید مطلوب(ناییبیحدت )ب
  

1  

  .هاي زیر پاسخ دهید هاي غیرواگیر و واگیر به پرسش در مورد بیماري  7
  .سرطان را بنویسید ةدنم هشداردهیسه مورد از عال) الف

  .وي را بنویسید آي س اچیروهاي انتقال و دو مورد از راه )ب
  

25/1  

 یکدیگربا هاي درونی  از نظر پیامهستند را  نفس عزت ضعفدچار  کهاديفرانفس هستند و  جوانانی که داراي عزت  8
  .یدکن یسهمقا

  

1  

  .نفس را بنویسید  عزتدو مورد از راهکارهاي بهبود   9
  

1  

  .هاي زیر پاسخ دهید در مورد بهداشت روان به پرسش  10
  ؟ناسالم در شب امتحان چیست) استرس(اثرات شدت یافتن فشار روانی ) الف

  .بنویسیدرا  منفی خشم عیتماجا رثایک مثال از آ) ب
  

75/0  

  ؟ستچی قطران  11
  

5/0  

شود را  سوي مصرف دخانیات می جوانان بهکه موجب سوق دادن  یگارغلط در مورد مصرف س يباورهااز  مورد سه  12
  .بنویسید

  

75/0  

  یست؟چآثار فوري مصرف الکل   13
  

5/0  

  علت چیست؟.هدد یم ستد زرا ا دخو دکررکا کبد لکلا اوممد فمصردر اثر   14
  

1  

  .نام ببرید و براي هر کدام یک مثال ذکر کنید رامواد اعتیادآور سه گروه   15
  

5/1  

  .ومتی در برابر دعوت به مصرف مواد است را توضیح دهیدقاهاي م هاي مهارت تکنیک ضبط صوت که از دستورالعمل  16
  

1  

  .را شرح دهیدنی بدوضعیت براي ارزیابی آزمون دیوار مراحل انجام   17
  

1  

  ؟شود اي می هر فرد چه توصیه اسبمن ۀبراي انتخاب دوچرخ  18
  

1  

19  
  
  

  

  . را توضیح دهید مقابلاصل ارگونومی مربوط به شکل 

    

             
  

5/0  
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٣ 

  

  .پاسخ کوتاه دهیدهاي زیر  به پرسش  20
  ؟شود با نهادهاي امدادرسان همچون اورژانس تماس گرفته میري از حوادث، گیدر کدام سطح ازسطوح پیش )الف

  توان استفاده کرد؟ خطرتر می کمقوي از کدام مادة جاي مواد سفیدکنندة  شویی به ظرفبراي تمیز کردن سینک ) ب
  راه هوایی است؟سرفه و خشونت صدا از عالیم کدام انسداد  )ج
  باشند؟ ط میسقو فرینآخطر ملاعو ازجزء کدام دسته  هاي سرخورنده قالیچه) د

  

1  

پاسخ برگۀ در  را هم به مرتبط هاي عبارت .تآمده اس سوزي آتش انواع موردهایی در  عبارت پرسش این در  21
  ).سوزي اضافه است یک مورد در ستون انواع آتش.(بنویسید

  

  سوزي انواع آتش  ویژگی
  سوزي مایعات قابل اشتعال آتش)1  .گذارد معموال از خود، خاکستر بر جاي می) الف

  سوزي ناشی از گازهاي قابل اشتعال آتش) 2  .اکسیدکربن است بهترین وسیله خاموش کردن آن استفاده از گاز دي) ب
  سوزي خشک آتش) 3  .از آب استفاده شودنباید براي خاموش کردن آن هرگز ) ج
  سوزي ناشی از برق آتش )4  

  

75/0  

22  
  

  1  .د را بنویسیدشو می یهصتو لمنزدر  زيسو تشآ وزبردو مورد از نکاتی که در هنگام 

  20  جمع نمرات      موفق باشید                                                                                                                                      
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  65 صفحه )25/0( تسدر )ب                                                 15 صفحه )25/0( ترسد )الف  1
  170 صفحه )25/0( درست )د                                               163 صفحه )25/0( تدرسنا )ج

1  

   101صفحه ) 25/0(ج واازد )ب                                                   4صفحه  )25/0( يعنوم )الف  2
  175صفحه ) 25/0( هیوج )د                                                   160صفحه ) 25/0( یفضع )ج

1  

    67صفحه  )25/0( گوارش )ب                                                  24صفحه ) 25/0( ترمک )الف  3
  102صفحه ) 25/0( ماعیتاج )د                                                    69صفحه ) 25/0( لینگا )ج

1  

  120صفحه  )25/0( حواس پرتی -4گزینه  )ب                                        30فحهص )25/0( ید - 1گزینه  )لفا  4
  173و  172صفحه   )25/0( خفگی -4گزینه  )د                              130صفحه  )25/0( آمونیاك - 3گزینه  )ج

1  

  5/0  39صفحه ) 25/0( انرژي دریافتی ) ب                           )25/0( انرژي مصرفی )الف  5
 به کهدهستن هایی بیماري)( 5/0(هاي آلوده و غیر بهداشتی غذامصرف  از ناشی هاي بیماري یا ذازادغ هاي بیماري) الف  6

 یا ازمناطق دربعضی سالم آب به دسترسی عدم محیط، بهداشت یا فردي بهداشت سطح بودن پایین ازجمله عللی
 مناسب نظارت ونبود خیابانی ازغذاهاي استفاده گسترش ،غذا نامناسب فراوري غذا، تهیه در نامناسب ازآب استفاده

 رویه بی و نامناسب استفاده کشاورزي، باآب وصنعتی خانگی هاي فاضالب شدن مخلوط آماده، غذاهاي برآنها،
 هاي دانه غالت، مانند ازمحصوالت بعضی نگهداري نامناسب شرایط درکشاورزي، آفات دفع سموم و ها کش ازآفت

 هاي وفراورده گوشتی درمحصوالت دامی داروهاي باقیماندن دلیل به نیز و خشک هاي ازمیوه برخی و حبوبات روغنی،
   45صفحه ) .شوند می ایجاد شیري

) 25/0. (دهد می نشان را بینایی حس توانایی سطح و )25/0( ها چشم سالمت زانمی مطلوب، دید ویا بینایی حدت )ب
  80صفحه 

1  

پوستی،  هاي خال در سرطان، تغییر بیماري به یک درجه اقوام ابتالي :از اند عبارت سرطان هشداردهنده عالیم) الف  7
 سوء هاضمه یا بلع صدا، اختالل مدت طوالنی گرفتگی یا بدن، سرفه جاي هر در توده بهبود، پیدایش بدون هاي زخم

 ریزي و خون مدفوع ادرار، در غیرطبیعی طوالنی، خونریزي یبوست یا خونی، اسهال سرفه یا طوالنی، استفراغ
  62صفحه  )75/0) (ذکر سه مورد (دلیل بی وزن کاهش یا اشتهایی سینه، بی نوك و واژن از غیرطبیعی

 و بارداري مشترك، وسایل با هاي آلوده، تزریق محیط در آلوده، اشتغال خونی هاي و فرآورده خون دریافت) ب
  74صفحه ) 5/0) (ذکر دو مورد  (بیماري  به مادر مبتال شیردهی

  

25/1  

از درون  که نددار رکاو  نی مثبت سرهاي درو مپیا باو  ندا یلقا امحترا دخو ايبر ،هستند نفستعزداراي  نانیکهاجو  8
را  دخو تحساساا نیتوا یم تو! هستی شتنیدا ستدو تو!  نیتوا یم تو! شیارز با تو« : کند یم بخطا نهاآ به امنها مدآ

 رچاد که اديفرا ،مقابلدر  )5/0( .قبیل یناز ا یهای مپیاو »  کنیدعتمان اایگرد بهانی تو می تو! کنی ازبرا حتیرا به
و  بسرکورا  نهاآ نفستمرتب عزر ند که به طوشنو یرا م یهای مپیا دخو هندر درون ذ ،هستند نفستعز ضعف

  113صفحه ) 5/0( .کند یم تهدیدرا  شانعاطفیو  نیروا سالمت
  

  

1  
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٢ 

  

 فردي هاي  توانمند از فهرستی تهیه، خود استعداد یک حداقل کردن شکوفا یا مهارت یک حداقل کسب براي تالش  9
 فوق هاي فعالیت در حضور همچون اجتماعی هاي فعالیت در مشارکت، تحصیل جمله از امور در موفقیت کسب، خود

 و دوستان با معاشرت، بخش الهام و مثبت هاي م آد با شدن دوست، دیگران با سالم رابطه برقراري، مدرسه برنامه
  114صفحه ) 1) (ذکر دو مورد (  آراستگی، دیگران به کمک براي شدن داوطلب، گر حمایت آشنایان

  

1  

) 25/0. (کند و یادآوري اطالعات در جلسه امتحان را مختل می) 25/0(فشار روانی ناسالم مانع درس خواندن شده ) الف  10
  118صفحه 

  123صفحه ) 25/0) (یک مورد ذکر ( تنهایی و  وانزا ،ماندگیدر) ب
  

75/0  

 قطران که دهد می تشکیل را رنگی اي ه قهو ضخیم پوسته و شوند می جمع ها ریه در سیگار در موجود ریز ذرات  11
  130صفحه ) 5/0( .است زا ن سرطا عوامل حاوي و شود می نامیده

  

5/0  

ذکر (  .شود یذهن و هضم غذا م یتدلشوره و اضطراب، تقو رفع ی،رفع خستگ یت،موجب رفع عصبان یدنکش یگارس  12
  134صفحه ) 75/0) (سه مورد 

 

75/0  

  136صفحه ) 5/0( مرکزي اعصاب سیستم در اختالل  13
  

5/0  

 يهانمکا یگرد به ندانمیتو) 25/0(ذخیره شده در کبد  چربی) 25/0(  کافی نماز دنبوو  لکلا اوممد فمصر یلدل  به  14
 .بدهد سترا از د دخو دکررکا کبد که دنمیشو سبب کبد چربیاز  پر يهالسلوو ) 25/0( دشو منتقل نبد زيساهخیرذ
  137صفحه  )25/0(

  

1  

  .ترامادول و ریتالین و اکستازي ها آمفتامینکوکائین، کافئین، کراك،  :ها محرك)  75/0( .زاها توهم و مخدرها ها، محرك  15
 تریاك،  شیره و تریاك :مخدرها   )L.S.D( دي.اس.ال ،گراس حشیش، شاهدانه، هاي گیاه فرآورده : زاها  توهم

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

  

5/1  

تواند نظر  تان متقاعد شود که نمی تا مخاطب) 5/0( کنید  تکرار بار چندین شده ضبط نوار یک مثل را تان منفی پاسخ  16
  149صفحه ) 5/0. (شما را عوض کند

  

1  

  15و پاشنه پایتان) 25/0(حالی که پشت سر و باسن شما با دیوار مماس شود  از طرف پشت به دیوارتکیه دهید در  17
 .دیاندازه بگیر رااکنون فاصله بین گودي گردن و کمر خود با دیوار  )25/0(  .سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد

 .است آل ایده شما بدن وضعیت باشد، سانتیمتر5  تا 2 بین درکمر مترو سانتی 5 گردن ناحیه در فاصله گراینا) 25/0(
  156صفحه ) 25/0(

  

1  

 قتیو )25/0( ،پاقساو ) 25/0( نرا بین یهزاو اري،سو چرخهدو نمادر ز که دشو دهستفااي ا چرخهدو از دمیشو توصیه  18
  163صفحه   )25/0(. باشد درجه 30تا  25ودحد) 25/0( ستا پایین بکار
  

1  

  ادامه در صفحه سوم
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 اسمه تعالیب

  دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  رشته ها ۀکلی :رشته  سالمت و بهداشت :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  10/6/1398: تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایۀ 

  مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی  1398سال ماه شهریور سراسرکشور در دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد 
http://aee.medu.ir   

  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

٣ 

  

  168صفحه ) 5/0( .برسانید حداقل به رساند می آسیب شما به که را نقاط فشاري خود کار میز جزئی اصالح با  19
  

5/0  

  170صفحه ) 25/0) (زمان وقوع حادثه یا ( 2سطح ) الف  20
  173صفحه ) 25/0(شیرین  جوش) ب
  180صفحه ) 25/0(خفیف   انسداد) ج
  181صفحه ) 25/0. (عواملی که به محیط سقوط مربوط هستند) د

  

1  

  )25/0(سوزي خشک  آتش - 3) الف  21
  )25/0(سوزي ناشی از برق  آتش -4) ب
  177و  176صفحه ) 25/0(سوزي مایعات قابل اشتعال  آتش -1) ج

  

75/0  

 در ترین نزدیک طریق از درآمد، صدا به ساختمان در آتش هشدار عالمت یا و شدید سوزي آتش متوجه که زمانی هر  22
 از که دهید اطالع ساختمان یا خانه داخل افراد همه به و بگیرید تماس 125 با و کنید ترك را ساختمان خروجی

 ممکن، شکل هر به و دهید قرار خود صورت روي و کرده خیس را پارچه یا لباس تکه یک .شوند خارج ساختمان
 گرم شدت به که را درهایی و کنید لمس را آن ابتدا در، هر بازکردن از قبل. شوید خارج خانه از وپا، دست چهار حتی
 یا پتو قالیچه، شوید، خارج اتاق از توانید نمی اگر. شوید خارج دیگر مسیرهاي از جایش به بلکه نکنید؛ باز اند، شده

 یا اورژانس با خود، جان نجات از پس بالفاصله. شود اتاق به دود ورود مانع تا کنید فرو در درزهاي در را ها س لبا
 در و نکنید استفاده آسانسور از آتش از فرار براي هرگز هستید، آپارتمان ساکن اگر .بگیرید تماس نشانی آتش

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

 آتش که ندهید اجازه هرگز و کنید راخاموش آن حریق اطفاي کپسول با کنید سعی است، کوچک آتش که درصورتی
  179و  178صفحه ) 1() مورد ذکر دو(  .گیرد قرار خروجی در و شما بین

1  

  20  جمع نمرات.                                                  نظر مصححین گرامی قابل احترام است                                                              
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