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١ 

  

  .دکنی مشخص لیرا بدون ذکر دل ریز هاياز عبارت کیهر  ینادرست ای یدرست  1
  .شود یم افتیگوشت و مرغ  ،یوانیح يها روغن ،یاشباع شده در محصوالت لبن یچرب) الف

  .افتد یاتفاق م دیو شد یهمواره به شکل ناگهان یسکته قلب) ب
  .زا هستند یدگیموجود در دهان پوس يهاکروبیهمه م) ج
  . شود ناسالم موجب احساس درماندگی در فرد می) استرس(فشار روانی) د
  .کندیم یوابستگ جادیا ،کنندهدر فرد مصرف زین انیمصرف متناوب قل) ه
 .کندیرا بر پشت وارد م يادیفشار ز ،یسیانگل C یمدت در حالت پشت با منحن یکارکردن طوالن) و

 5/1 

                                                                   .دیرا با کلمات مناسب کامل کن خالیيجا ریز هاياز عبارت کیدر هر   2
  .هستند................. آرامش و شناخت خود، از اصول سالمت   جان،یه تیریمد) الف

  ی عروق – یقلب يها يماریه بو باال رفتن خطر ابتال ب HDL..... ..........چرب ترانس موجب  يدهایاس ادیمصرف ز) ب
   .شودمی
   ............ییاحتمال ابتال به کم شنوا ،یقیقابل حمل موس يها پخش کننده قیاز طر یقیگوش کردن به موس ادیز) ج

  . دهد یم شیرا افزا
  . ر استبرخوردا تیاز اولو هاي روزانهکاریک از  دکدامیشود بدان یموجب م.......................... داشتن ) د
  نیو فلزات سنگ............... خطرناك مثل  يخود را در مواجهه با  گازها یستیز اتیح ان،یکننده قل فرد مصرف) ه
  . دهدیقرار م 
  . نگه داشت............ نشست و ستون فقرات را در حالت  یصندل يبهتر است در انتها یصندل يهنگام نشستن رو) و

5/1  

  .پرانتز گزینۀ مناسب را انتخاب کنیداز بین کلمات داخل  3
  .شوندیم رهیمعموالً در کبد ذخ) چربی –آب (محلول در  يها نیتامیو) الف

  .دارد) يادیز - یکم( دی نیریآب ش یماه) ب
  . شود یم)کمتر  -شتریب(بدن به خواب  ازیسن ، ن شیبه طور معمول با افزا) ج
  .باشد یاسترس م) دارپای –زودگذر ( یاز اثرات جسمان یـ عروق یقلب يهايماریب) د
 دهینام) سوم - دوم(دست  ده، دودنتوسط افراد مصرف کن گاریس دنیقرارگرفتن در معرض دود حاصل از کش) ه
  .شود یم
 .درصد وزن شما باشد) 15 - 10( از شتریب دیاآن نب اتیبه همراه محتو یپشت کوله) و

5/1 

  .دیمناسب را انتخاب کن ۀنیگز ر،یز يا نهیچهارگز يها در پرسش  4
  روزانه را دارند؟  یحجم مصرف نیشتریب ریز ییکدام گروه از مواد غذا ،ییبر اساس هرم مواد غذا) الف

  ها يسبز) 4حبوبات                             )  3                                   قند )2                       غالت) 1

1  
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٢ 

  

  ؟ستیدرست ندر مورد آکنه  نهیکدام گز) ب 
  .دارد یدرمان قطع) 2   .                     شودیم داریبلوغ پد یحوالدر الًمعمو) 1

  . رودیم نیسن از ب شیبا افزا الًمعمو )4.                               شودیآن م دیباعث تشد قیتعر) 3
  مقابله با اضطراب استفاده شده است؟ يبرا ياز اصل بازدار نهیدرکدام گز) ج
  . دارد یکه در محکم ینگران یالیها درجعبه خیگذاشتن نگران) 2                اجتماعی – ینیحضور در محافل د) 1
  ها ها و اضطرابیگفت وگو با نگران) 4پندآموز                       يهاخواندن داستان) 3 

  دارد؟ ییسهم بسزا ینیگوش و حلق و ب یو التهاب نواح تینوزیس دیدر تشد ات،یدخان ادآوریاعت ةکدام ماد) د
  نیکوتین) 4                  دروژنیه يکربورها) 3                     آرسنیک )2                    اكیآمون) 1

 

  .دیپاسخ ده ریز يها در مورد سالمت به پرسش 5
  درمان؟ ایاست  يریشگیبا پ تیت، اولوسالم نیحفظ و تأم يبرا) الف

   .ذکر شده یک مثال بنویسید از عوامل موثر بر سالمتبراي هر یک ) ب
 سبک زندگی -2عوامل محیطی                                              -1

75/0 

  .دیپاسخ ده ریز يها سالم به پرسش هیدر مورد تغذ  6
  .دیرا نام ببر سالم هیدو مورد از اصول تغذ) الف

 .بنویسیدشده است، سه مورد را  هیآنها توصبر یکه در فرهنگ اسالم دنیخوردن و آشام حیاز آداب صح) ب

25/1 

  .براي هر مورد نام یک بیماري را بنویسیدشود؟ یم جادیا چه بیماري  هر یک از ریزمغذي هاي زیر اثر کمبود در  7
  آهن) ب                                       ید                  ) الف

5/0  

  .دیپاسخ ده ریز يها در مورد کنترل وزن و تناسب اندام به پرسش  8
  در مردان؟ ایاست  تر عیدر زنان شا بیس یچاق يالگو) الف

  )دو مورد(دارد؟  یبستگ یهر فرد به چه عوامل يوزن مطلوب برا) ب
  .دیسیرا بنووزن  عیکاهش سر یدو مورد از عوارض جانب) ج

25/1  

  . دیده رپاسخیبه پرسش هاي ز ریرواگیهاي غ ماريیدررابطه با ب  9
  )دو مورد( توجه داشت؟ یبه چه عوامل دیو کنترل فشار خون با يریشگیپ يبرا )الف

  شود؟ یکدام نوع سرطان استفاده م صیتشخ يبرا ریپاپ اسم شیاز آزما) ب
  .دیسیرا بنواز سرطان دو مورد  يریشگیپ ياز گام ها) ج
  .دیسیرا بنو 2نوع  ابتیسه مورد از عوامل خطرساز د)  د

2  

  . دیده رپاسخیبه پرسش هاي ز رداریهاي واگ ماريیدررابطه با ب  10
  ست؟یچ رداریواگ يها يماریب و خطرِ یعلت نگران )الف

  .دیرا نام ببر هاآن نیتر عیشامورد از  دو، تیانواع هپات از )ب

1  

  »ومس ۀادامه در صفح«
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٣ 

  

 11  
  
  
   

  .دیسیرا بنو ریاز موارد ز کیهر  یعلم لیدل
  .شودینممحسوب  گرانید يبرا يخطر يويآاچ روسیدر کنار افراد مبتال به و یزندگ) الف

  .پوست سر خود را محکم ماساژ دهند دیچرب نبا يافراد با مو) ب
  .دارد يانبارتریاثرات ز ايوهیم يبا تنباکوها انیاستفاده از قل) ج

 5/1  
  

  .دیپاسخ ده ریز يها به پرسش يدر مورد بهداشت فرد  12
  کنند یم هیتوص انهیهنگام کار با را یو کاهش عوارض چشم يریجلوگ يکه کارشناسان برا یمورد از نکات یک) الف

  . دیسیرا بنو 
  )ددو مور(شود؟ یم یمنجر به چه عوارض پوست یبه مدت طوالن  دیقرارگرفتن در معرض نور خورش) ب
  .دیسیرا بنو یدو مورد از عوارض کم خواب) ج

5/1  

  )یک کلمه اضافی است(باشد؟زیر مربوط به کدام یک از کلمات داخل پرانتز می عبارت هايهر یک از   13
  )     استرس  - آوريتاب -شمخ –اضطراب  -یخودآگاه(

  .است دشوار طیمقابله با شرا يبرا یو روان يفرد هايتیاز ظرف ايمجموعه) الف
  .   نمایدو از بروز اختالالت روانی جلوگیري می کندمی کمک مطلوب هویت گیريبه شکل) ب
  .و اجتماعی شود گروهی فردي،بین روابط در حق احقاق باعث تواندمی کهاز آثار مثبت آن این) ج
  .دشویخطرناك، سبب حفاظت در برابر خطرات م هايتیکه در وضع یعیطب یواکنش) د
  

1   

14  
  
  

  

  .دیپاسخ ده ریز هايدر مورد سالمت روان به پرسش
  .دیرا نام ببر یدر دوره نوجوان یسازافسردگ نهیمورد ازعوامل زم یک) الف

سالم که یکی از توصیه هاي خودمراقبتی براي حفظ سالمت روان در دورة  یمنظور از داشتن سبک زندگ) ب
  )است یافمورد ک کی(است؟ ییاست، انجام چه کارها ینوجوان

  

5/0  

  5/0  ست؟یچ اتیمنظور از دخان  15

  .دیپاسخ ده ریز يها به پرسش اتیموجود در دخان یدر مورد مواد سم  16
  گردد؟می هاریه در رنگ ايکدام ماده سبب تشکیل پوستۀ ضخیم قهوه) الف

  ؟کندیشده و تنفس را مختل م ریتبخ اتیکدام ماده هنگام استعمال دخان) ب
  

5/0  

  .دیپاسخ ده ریز هايمورد مصرف الکل به پرسش در  17
  .دیسیرا بنو ياعصاب مرکز ستمیس يمورد از اثرات الکل بر عملکردها کی) الف

  کبد دارد؟ يبر رو روسیمشابه با کدام و ياثر یمصرف بلندمدت مشروبات  الکل) ب
  

5/0  

  »مچهار ۀادامه در صفح«
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٤ 

  

18  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و ستادهیا هايتیدر موقع ،بدن تیوضع حیصح الگوي هااز شماره کیکدام » ب«و  »الف« هاياز شکل کیدر هر 
  ؟دهدیراه رفتن را نشان م 

  
  

  
   )1)                  (2)                  (3(  

  الف

  

  
    

)1    (              )2(  
    ب                         

5/0  

  .دیسیرا بنو بلند کردن و حمل بار سبک حیروش صح  19
  

75/0  

  ).ستین یذکرشماره اصل الزام(. توضیح دهیدرا  زیراصل ارگونومی مربوط به شکل   20
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5/0  

  20  جمع نمرات                                                  باشید                 و سربلند موفق                                                                 
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  نمره  راهنماي تصحیح  یفرد
   

١ 

  

                 59 صفحه) 25/0(  درستنا )ب                                            20 صفحه) 25/0(  درست )الف  1
                       118 صفحه) 25/0(  درست )د                                             96  صفحه) 25/0(  درستنا )ج
   165 صفحه) 25/0(درست   )و                                               133صفحه ) 25/0(  درست )ه

  

5/1  

                       58صفحه )25/0( کاهش )ب                                                  8صفحه ) 25/0(  روان )الف  2
       124 صفحه)25/0( )و یا برنامه ریزي(زمان تیریمد )د                                              87صفحه ) 25/0( یاکتساب )ج
              160صفحه ) 25/0( يعمود )و                                   133 صفحه) 25/0( دکربنیمنواکس )ه

  

5/1   

              31 صفحه) 25/0(کمی  )ب                                              21صفحه ) 25/0( چربی)الف  3
                                          119صفحه ) 25/0( داریپا )د                                              94صفحه ) 25/0( کمتر )ج
                             163 صفحه) 25/0( درصد 10) و                                                     134صفحه ) 25/0(دوم  )ه

  

5/1  

  89و  88صفحه ) 25/0( .دارد یدرمان قطع -2گزینه  )ب                               24 صفحه) 25/0(غالت - 1گزینه  )لفا  4
                              120 صفحه) 25/0( .دارد یکه در محکم ینگران یالیها درجعبه خ یگذاشتن نگران -  2 ۀنیگز )ج
    130صفحه ) 25/0(   نیکوتین -  4 ۀنیگز) د

  

1  

                  5صفحه)25/0( يریشگیپ )الف  5
 ارتباطات، نحوه آموزشی، تسهیالت امکانات، زندگی، شرایط اجتماعی، اقتصادي عوامل هوا، خاك، آب، -1 )ب

  ...و امنیت درآمد، اشتغال، وضعیت ها، آگاهی
هاي گذراندن اوقات فراغت، الگوي خرید و مصرف، استفاده از محصوالت  و شیوه تفریح  تحرك، معیشت، -2

  11صفحه ) 5/0() است یمورد کاف براي هر کدام یک( ....تکنولوژیک و

75/0   

     26صفحه  )5/0) (است یدو مورد کاف(اصل تعادل، تنوع و تناسب ) الف  6
  شروع خوردن غذا با نام خدا  -ز صرف غذا و پس از آنا شیها پ دست يوشو شست  -لالپاك و ح يخوردن غذا )ب

   يریاز خوردن به هنگام س زیپره  - داغ ياز خوردن غذا زیغذا خوردن و پره یبه آرام  -غذا انیدر پا يو سپاسگزار 
  لقمه کوچک   -) شدن ریاز صرف غذا قبل از س دنیدست کش( ياز پرخور زیپره  -یو قبل از احساس گرسنگ

  گرانیصرف غذا با د  -یو ناراحت تیاز خوردن غذا به هنگام عصبان زیپره  -غذا دنیخوب جو  -برداشتن
  28 هصفح) 75/0() است یمورد کاف سه(از سخن گفتن هنگام صرف غذا   زیپره 

25/1  

  5/0   30 صفحه ) 25/0( خونی کم) ب                                  30 صفحه )25/0( گواتر )الف  7
8  

  
  
  

  

 34صفحه) 25/0( مردان) الف
 ب) وزن مطلوب براي هر فرد بسته به سن، قد و جنس وي متفاوت است. (دو مورد کافی است) (0/5) صفحه35

 ،یحالیافت فشار خون و ضعف و ب اعصاب،و چروك و شل شدن پوست صورت و بدن، ضعف  نیموها، چ زشیر) ج
  .اشاره کرد یافسردگ یو حت بوستی معده، صفرا، ورم و زخم سهیها، بروز سنگ ک دندان یدگیپوس

  38صفحه) 5/0) (است یدو مورد کاف(

25/1  

  »ادامه در صفحه دوم«



 اسمه تعالیب

  دقیقه90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  کلیه رشته ها :رشته  و بهداشتسالمت  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
  15/6/1400   :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایۀ 
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٢ 

  

 یکاف یبدن تیمطلوب، فعال درحدچرب و پرنمک، کنترل وزن  يو الکل، عدم مصرف غذاها اتیعدم مصرف دخان )الف  9
  ... خشم و استرس و  تیریکنترل و مد ،یکاف مقدار به يو سبز وهیهمراه با مصرف م ییغذا میو منظم، داشتن رژ

                            55 صفحه) 5/0() است یدو مورد کاف(
                         62 صفحه) 25/0( دهانه رحمسرطان ) ب
  .دیموقع به پزشک مراجعه کن و به دیریبگ يهشداردهنده سرطان را جد يها نشانه -1) ج
  .دیریو در معرض دود آنها قرار نگ دیکن زیپره... و انیو قل گاریاز مصرف س -2
  .دیبا کرم ضد آفتاب و پوشش مناسب از پوست خود در مقابل آفتاب محافظت کن - 3
  .دیبخور يو سبز وهیوعده م 5روزانه  - 4
  .دیمصرف روزانه قند، شکر، نمک و روغن را کاهش ده -  5
  .دیفظ کنوزن خود را کنترل و آن را در حد مطلوب ح - 6
  .دیتند راه برو قهیدق 20روزانه حداقل  - 7
  .دیکن زیپره مخدر مواد استعمال و الکل مصرف از  -8
  .دیو هنگام قرار گرفتن در معرض آنها خود را محافظت کن دیسرطان زا را بشناس يها ندهیالآ -9

      63 فحهص )5/0) (است یدو مورد کاف( .دیمهربان باش ستیز طیو مح گرانیبا خود، د -10
 ،سال 45سن باالي  ،ژنتیک /نژاد ،سابقه دیابت حاملگی ،کم تحرکی ،اضافه وزن ،فشار خون باال ،البا سترولکل) د

      65صفحه ) 75/0) (است یمورد کاف سه( سابقه خانوادگی دیابت

 2  

افراد  از يادیشوند و تعداد ز يریگ باعث همه توانند یم کهدر آن است  ها يماریدسته از ب نیو خطر ا یگرانن )الف  10
                                     67 صفحه) 5/0(. کنند الجامعه را مبت

  71 صفحه) 5/0( Cو  B تیهپات )ب

 1  

  تقلمن ....آشامیدن و  ،خوردن ،گریکدیکار کردن با مانند  يعاد يهاتماس قیاز طر يويآاچ روسیوزیرا ) الف  11
                       75 صفحه) 5/0( .دشو ینم 

موها  یچربشدن  شتریامر به ب نیکند و ا کیموجود در پوست سر را تحر یچرب يها غده تواندیچون ماساژ م) ب
     92 صفحه) 5/0( .منجر شود

 ياهيماریب انواعباعث سرطان،  توانندیو مواد مضر به آنها م ییایمیش یافزودن لیبه دل ياوهیم يتنباکوها) ج
 133صفحه ) 5/0. (شوند تیحساس وآسم  ،يخطرناك و کشنده، آلرژ

 

5/1  

  .دیپلک بزن يبه طور اراد انهیهنگام کار کردن با را) الف  12
  .دیاستفاده کن یاشک مصنوع يها از قطره دیتوانیاست، م دیچشم شد یکه خشک یدر صورت 
  .دیتر قرار ده نییمتر از چشم پا یسانت 20تا  10را حدود  توریمرکز صفحه مان 

 تیاتاق را به نصف وضع ییاتاق به آن نتابد و روشنا ییروشنا ایکه نور پنجره  دیقرار ده يرا طور توریصفحه مان
  .دیکاهش ده یمعمول

5/1  

  »ومسادامه در صفحه «



 اسمه تعالیب
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٣ 

  

 همراه، فحه تلفنو ص انهیرا توریماندن و نگاه مستمر به مان رهیخ یکیالکترون لیکار با وسا قهیدق 10تا  5بعد از   
  .دیکن نگاه و دورتر يمتر6به فاصله  هیثان 20مدت  به قهیدق 20هر . کند یم جادیچشم ا یو خستگ یخشک

  .دیکن میتنظ متر یسانت 60تا  50با چشمان خود را در حدود  توریفاصله مان 
) کافی است مورد یک( .دیکن میکند، تنظ یکه چشم احساس راحت يخود را در حد توریو کنتراست مان ییروشنا 
  84 صفحه )5/0(

  )است یدو مورد کاف( پوستزودرس  يریبه سرطان پوست و پ الخطر ابتافزایش  ،آفتاب سوختگی) ب
    89صفحه ) 5/0( 

  ،لرزش،درد کاهش دقت، -یده در پاسخ ریتأخ شیافزا - یقلب يماریبه ب الابت خطرضربان قلب،  راتییتغ شیافزا) ج
 هیشب میالع د،یشد ازهیخم نادرست، یقالاخ يهاقضاوت از دست دادن حافظه، ای زوال ،یاختشن اشتباهات ،یزودرنج
  رشد، زانیکاهش م -نوع دو ابتیبه د الخطر ابت -یمنیا ستمیس تالالاخت ،یفعال شیـ ب یتوجه کم لالبه اخت
    94صفحه ) 5/0) (است یدو مورد کاف(بدن يدما کاهش ،یچاق خطر

  

  

  112صفحه  )25/0( یخودآگاه) ب                      116صفحه )25/0 (يآورتاب) الف   13
       120صفحه ) 25/0( اضطراب) د                               123صفحه ) 25/0( خشم) ج

               

1  

  -يا هیغذازمشکالت ت برخی – یها و اختالالت جسميماربی –خانواده  زدرکانونانگیوقوع حوادث غم) الف   14
  121صفحه ) 25/0() است یمورد کاف یک(در خانواده  یابتال به افسردگ سابقه

سالم از  حاتیتفربا استفاده از  دیکن یسع.دیاستراحت و تمدد اعصاب وقت بگذار يبرا. دیسالم بخور يغذاها) ب
  124صفحه ) 25/0) (است یمورد کافیک (. دیلذت ببر تان یزندگ

  

5/0   

  دهنده  لیاز ماده خام تشک یبخش ایکه تمام  يا فراورده ایبلکه هر ماده و  ست،ین گاریمنحصر به سفقط  اتیدخان  15
  129صفحه ) 5/0(. شودیمحسوب م اتیمشتقات آن باشد جزو دخان ایتنباکو  ایتوتون و  اهیگ آن،

  

5/0  

   130صفحه ) 25/0( )ادام تلخ جوهر ب( دیاس کیدریانیس) ب                   130صفحه ) 25/0( قطران) الف  16
                                           

5/0  

در حرکت،  تعادلصورت عدم  قرار داده و آثار خود را به ریتأث تحترا  ياعصاب مرکز ستمیس يالکل عملکردها) الف  17
 ستمیل در سالاخت شیافزا با. دهد یکاهش ضربان قلب و فشار خون نشان م ول در تکلم، کاهش تعداد تنفس الاخت

ممکن است  د،یدر موارد شد. رندیگ یم قرار ریتحت تأث یبه شکل قابل توجه یاتیح يکارکردها ،ياعصاب مرکز
  137صفحه ) 25/0) (است یمورد کاف کی( .مرگ شود یو حت )کما( ياریکاهش هوش دچارشخص 

      71و  137صفحه ) 25/0(اتیتپویروس ه) ب
                

5/0  

  »مچهارادامه در صفحه «



 اسمه تعالیب
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٤ 

  

  157صفحه )25/0( 1شماره ) ب                      157صفحه )25/0( 2شماره ) الف   18
  

  

5/0   

 يپا يپا جلو کیکه  يطور) 25/0( م،یکنار جسم زانو بزن دیبا نیزم يرو ازسبک و کوچک  يایبرداشتن اش يبرا   19
  158صفحه )25/0( .میرا بلند کنجسم  شدن الو بدون دو) 25/0( رد،یقرار گ گرید
  

  

75/0   

  168صفحه ) 5/0( .دیبرسانسقف را به حداقل  يرو لیمانند کار با در عضو کیبا ) کیاستات( ستایا يانجام کارها   20
  

5/0    

  20  .نظر همکاران گرامی مورد احترام است  
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