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١

 .دکنی مشخص لیرا بدون ذکر دل ریز هاياز عبارت کیهر  ینادرست ای یدرست  1
  .هاي سالمت اجتماعی استکمال جویی از نشانه )الف

  .شودمورد نیاز بدن از تابش نور مستقیم آفتاب بر پوست ساخته می Dدرصد ویتامین  90به طور کلی ) ب
  .ترین نوع دیابت است، شایعیکدیابت نوع ) ج
  .شودمشترك منتقل می هايوي از طریق استفاده از استخرآيویروس اچ )د
   .نصف قد فرد باشد دیبا اتو، زیدر هنگام اتو کردن لباس، ارتفاع مناسب م )ه
.شود نمیها خارج  مسدود و هیچ هوایی وارد و یا از ریه راه تنفس هوایی، راه تنفس کامالً کاملانسداد  در) و

 5/1

 .دیرا با کلمات مناسب کامل کن خالیيجا ریز هايز عبارتا کیدر هر   2
.است......... ....سالمت مستلزم رعایت  تأمین ،باتوجه به تعریف سالمت )الف

 .است.............. جگر منبع غنی ویتامین )ب 
  .شودتامین می................ درصد کل انرژي روزانه از طریق مصرف  30تا  15دریک رژیم غذایی سالم، ) ج 
 .دهدرا افزایش می.................... به کم شنواییِ  احتمال ابتال ،استفاده زیاد از ابزارهاي شنیداري و هدفون) د
   .نام دارد.................. مصرف مواد،  ۀبه ادام اریو مفرط درونی و خارج از اخت دیشد لیم  )ه
 .خطرناك است اریبس ها	هیچشم، پوست و ر يبرا تکسیو وا........ ......... بیبخار متصاعد شده از ترک  )و

5/1 

 .از بین کلمات داخل پرانتز گزینۀ مناسب را انتخاب کنید 3
    .به چربی نیاز داردC  -  (E (بدن ما براي مصرف ویتامین )الف

  . دهد می افزایش بیشتر را عروقی - قلبی  هاي بیماري به ابتال خطر) گالبی -  سیب( با الگوي چاقی )ب
.است) غیرواگیر - واگیر(بیشترین علل مرگ و میر در ایران مربوط به بیماري هاي ) ج
  .داردعروقی ارتباط عکس  -  هاي قلبی با بروز بیماري)  HDL  - LDL(سطح  )د
 يپا يپا جلو کیکه  يطور م،یکنار جسم زانو بزن دیبا نیزم ياز رو )نسنگی –سبک ( يایبرداشتن اش يبرا) ه
  .ردیقرار گ گرید
.است )آتش سرد کردن -  ژنیقطع اکس(قابل اشتعال  عاتیما يسوز مقابله با آتش يروش برا نیترمهم )و

5/1

 .دیمناسب را انتخاب کن ۀنیگز ر،یز اي نهیچهارگز هاي در پرسش  4
  ؟تواند از عالئم سکته مغزي باشد می یک کدام)الف

 پریدگی پوست رنگ )4            ضعف و خستگی بدون علت) 3             ست دادن تکلمازد) 2              عرق سرد) 1
  . بیشتر است ...................احتمال مزمن شدن بیماري در مبتالیان هپاتیت نوع  )ب
1( A                         2 ( B                                                   3( C                                       4 (D  

1

 »دوم ۀدر صفحها پرسشادامه «

آموزشى
کیفیت

ش 
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز



 بسمه تعالی
صبح 10 :ساعت شروع  4: تعداد صفحه   کلیه رشته ها : رشته   سالمت و بهداشت: درس  نهاییامتحان  سؤاالت 

دقیقه 90 :مدت امتحان  8/11/1399:  تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطه   دوازدهم  پایۀ
و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1399ماه سال  دي نوبت درسراسرکشور و داوطلبان آزادل بزرگسا روزانه، آموزان دانش

http://aee.medu.ir     
نمره)نامه داردپاسخ(سؤاالت ردیف

٢

  ؟باشد ینم) استرس( یروان يفشارها مئاز عال کی کدام) ج
  سردرد   ) 4معده              یناراحت )3کاهش فشار خون              ) 2تعداد نبض               شیافزا) 1
باشد،  لوگرمیک............ آن  اتیاو به همراه محتو پشتیکه وزن کوله یدر صورت. است لوگرمیک 50وزن فردي  ) د

  .نشده است تیرعا یدر استفاده از کوله پشت یاصول ارگونوم
  لوگرمیک 6) 4                   لوگرمیک 4) 3                      لوگرمیک 5) 2                    لوگرمیک 3) 1

           .دیپاسخ ده ریز يهاورد سالمت به پرسشدر م 5
عوامل ژنتیکی و فردي ) 2    سبک زندگی       ) 1      ؟کدام یک بیشترین تاثیر را بر سالمت افراد دارد )الف

؟شونددهیم، چه نامیده میمان براي حفظ و ارتقاي سالمت انجام میهایی که خود یا خانوادهلیتفعا) ب

5/0

 .دیپاسخ ده ریز يها سالم به پرسش ییغذا ۀدر مورد برنام  6
  کدام ماده معدنی در ترکیب هموگلوبین خون نقش اساسی دارد؟) الف

 بیشتر است یا غالت؟ در هرم مواد غذایی، مقدار مصرف روزانه حبوبات )ب
  .از اصول تغذیه سالم دو مورد را نام ببرید) ج
معدنی است؟ ةبیماري گواتر ناشی از کمبود کدام ماد) د

25/1

 .دیپاسخ ده ریز يها ن و تناسب اندام به پرسشزدر مورد کنترل و  7
  است؟   یچاق )مشکالت(عوارض از  کیمربوط به کدام  یعصب يپرخور) الف

باشد، وزن چه  یمصرف يکالر زانیاز م شیب ییاز مواد غذا یافتیدر يچنانچه کالر ،يقانون تعادل انرژبراساس ) ب
  کند؟یم يرییتغ

 5/0 

  .دیپاسخ ده ریز يهابه پرسش ییمواد غذا یمنیدر مورد بهداشت و ا  8
 .دیسیمورد را بنو کی ییمواد غذا يو نگهدار عیتوز د،یتول ه،یدر محل ته طیبهداشت مح تیاز اصول رعا) الف

. دیشوند، دو مورد را نام ببریم ییفساد در مواد غذا جادیکه سبب ا یعوامل از) ب

75/0 

  .دیپاسخ ده ریز يها به پرسش ریواگ ریغ يهايماریدر مورد ب  9
 .دیسیفشارخون باال دو مورد را بنو  يها يماریساز بنهیاز عوامل خطر زم) الف

شود؟  یکدام نوع سرطان استفاده م صیتشخ يبرا یاز کولونوسکوپ) ب 
 ؟اغلب بدون عالمت هستند ابت،یمبتال به کدام نوع د مارانیب) ج

1 

ازموارد  یکیبا »الف«از موارد ستون کیهر. است هاي انتقال آنهاهاي واگیردار و راه بیماريدر رابطه با  ریجدول ز  10
 .دیسبنوی و در برگه پاسخ نامه دیکن داپی را هاآن. دارد یارتباط منطق »ب«ستون 

 »ب« »الف«
پوست و مو -1 سوزاك) الف

دستگاه تناسلی - 2وبا) ب
دستگاه گوارش -3 پدیکلوزیس) ج

 75/0 

 »ومس صفحۀ در هاادامه پرسش«
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٣

11  
  

  .هاي زیر پاسخ دهید در مورد بهداشت فردي به پرسش
 شود؟کل غیرعادي قرنیه موجب تاري دید میدر کدام یک از انواع عیوب انکساري، ش) الف

  .از عوامل ایجادکننده آکنه دو مورد را بنویسید) ب
 .دو مورد از عوامل اصلی موثر بر پوسیدگی دندان را بنویسید) ج

25/1 

 .دیپاسخ ده ریز هايبه پرسش باروريبهداشت ازدواج و درمورد   12
  است؟ يظورقبل از عقد به چه من خون شیانجام آزما) الف

 .د را بنویسیدیک مور ،خجه مادر بر نوزاداثرات بیماري سر از) ب

5/0 

  .دیپاسخ ده ریز هاي درمورد بهداشت روان به پرسش  13
  . دیسیبهبود عزت نفس را بنو هايدو مورد از راهکار) الف

  .دیکن انیو اضطراب راب یروان يدو مورد از اصول مقابله با فشارها) ب
؟ افسردگی قرار دهد معرض در را نوجوانان است ها ممکن ویتامین گروه از مکداکمبود ) ج
  .دیده حیاز آثار مثبت خشم را توض کیی )د

75/1 

 .دیپاسخ ده ریز پرسش هاي به اتیدر مورد مصرف دخان   14
  ؟شود یقند خون م شیافزا کدام ماده سمی موجود در سیگار باعث )الف

   . ر بروز سرطان لب نقش دارد را بنویسیدکه د گاریدر س ينام گاز) ب
 خطرناك شوند؟ هاييماریباعث سرطان و انواع ب توانندیم ايوهیم يچرا تنباکوها )ج

1 

 5/0  .بنویسیدرا  دهد	یسوق م یمصرف مواد دخان يکه نوجوانان و جوانان را به سو یدو مورد از عوامل 15

 5/0 .دیسیرا بنو ياعصاب مرکز مستیدو مورد از آثار الکل بر عملکرد س  16

  .دیمثال بزن کی ریآور زادیاز مواد اعت کیهر  يبرا  17
 ي مصنوعیزا توهم) ج                              یعیمخدر طب) ب                                       یعیمحرك طب) الف

75/0 

 توان در برابر دعوت به مصرف مواد مخدر آنها می يریه کارگو ب نیمقاومتی که با تمر يها دو دستورالعمل مهارت  18
 .دیسیرا بنو ،کرد مقاومت

1 

 .دیسیپاسخ بنو ۀمورد درست را در برگ. دهدیدرست بدن را نشان م تیکدام مورد وضع دنیهنگام خوابدر   19
زیر زانو بدون قرار دادن بالش دن،یبه شکم خواب - 2            بین پاهاو قرار دادن بالش  دنیخواب پهلوبه  - 1

25/0 

 »مچهار صفحۀ در هاادامه پرسش«
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٤

 .دیده حیمقابل را توض يهااز شکل کیمربوط به هر  یاصل ارگونوم  20

 )ب() الف(

1 

 .دیپاسخ ده ریز هايپرسشبه  یاز حوادث خانگ يریشگیدر مورد پ  21
   .دیسیرا بنو ییایمیبا مواد ش تیدو عالمت مسموم) الف

  از دستمال آشپزخانه و جاروبرقی استفاده کرد؟ دیالمپ کم مصرف نبا يهاجمع کردن خرده يچرا برا) ب
 .دیمورد ذکر کندو کاهش داد؟  در منزل را )زمین خوردن(سالمندان سقوط لاحتما توانیم هایی از چه راه) ج

25/1 

 20  جمع نمرات  باشید   پیروز سربلند و 
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١ 

  

                   31 صفحه )25/0(  درست )ب                                                           9 صفحه )25/0(  نادرست )الف  1
                         75 صفحه )25/0(  نادرست )د                                                             64 صفحه )25/0( درستنا )ج
  180صفحه ) 25/0(درست ) و                                                              159صفحه ) 25/0(درست ) ه 
  

5/1  

                         32صفحه ) A ()25/0( آ )ب                                                           5صفحه  )25/0( بهداشت )الف  2
            87 صفحه) 25/0( اکتسابی )د                                                           57صفحه ) 25/0(چربی ها  )ج
                 173صفحه ) 25/0(جوهر نمک ) و                                                  141 صفحه) 25/0( وابستگی روانی )ه

  

5/1  

              34 صفحه )25/0(  سیب )ب                                                            20صفحه ) 25/0( E )الف  3
                         56صفحه ) 25/0( HDL )د                                                 49صفحه ) 25/0(غیرواگیر  )ج 
                          176صفحه ) 25/0( ژنیقطع اکس) و                                                        158صفحه ) 25/0( سبک )ه 
  

5/1  

   71صفحه  )25/0( C -3گزینه  )ب                       59 صفحه )25/0(  ازدست دادن تکلم - 2گزینه  )لفا  4
  163صفحه  )25/0( لوگرمیک 6 -4 هنیگز )د                  119و  118ه صفح )25/0( کاهش فشار خون -2 ۀنیگز )ج

  

1  

   12و  11صفحه ) 25/0( سبک زندگی )1) الف  5
                                              15صفحه  ) 25/0(  خودمراقبتی) ب 

5/0   

                                                   22صفحه ) 25/0( آهن) الف  6
                                 24صفحه ) 25/0( غالت) ب 

  ) است یدو مورد کاف(  26صفحه ) 5/0(  اصل تناسب -اصل تنوع -اصل تعادل) ج
     30صفحه ) 25/0(  ید) د

25/1   

   35صفحه ) 25/0(روانی  مشکالت) الف  7
     39  صفحه) 25/0( .یابد وزن افزایش می) ب

5/0   

  مبارزه با حشرات و جوندگان ناقل بیماري- 3  دفع صحیح زباله و مواد دفعی-2 تهیه آب سالم و کافی - 1) الف   8
  43و  42صفحه )25/0) (کافی است مورد یک(پیشگیري از ورود گرد و غبار و مواد خارجی در غذا -4

  )  رد کافی استدو مو(عوامل شیمیایی، عوامل بیولوژیکی، عوامل فیزیکی، عوامل مکانیکی ) ب
   45و 44و  43صفحه ) 5/0(

75/0   

  )دو مورد کافی است(  سال، مصرف دخانیات و الکل، تغذیه نامناسب و کم تحرکی 50سابقه خانوادگی، سن باالي  )الف  9
                             54 صفحه) 5/0(

     62 صفحه) 25/0(  سرطان روده) ب
                                             66  صفحه) 25/0(دیابت نوع دو  )ج

 1  

           67صفحه ) 25/0(دستگاه گوارش  -3 )ب                      70 صفحه  ) 25/0(دستگاه تناسلی -2) الف  10
  69صفحه ) 25/0(پوست و مو  -1) ج

 75/0  

    »ادامه در صفحه دوم«  
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٢ 

  

                            81 صفحه ) 25/0( آستیگماتیسم) الف  11
استرس، برخی از داروها، قاعدگی، قرار گرفتن در معرض  افزایش ناگهانی هورمون ها وتحریک غده هاي چربی ،)ب

   )است یدو مورد کاف(  89صفحه ) 5/0( ها  کاري جوش خورشید، تعریق و دست
  97و  96صفحه ) 5/0(زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی -4 مقاومت شخص و دندان -3 مواد قندي -2 ها میکروب-1) ج
  )است یدو مورد کاف(

  

25/1  

       103هصفح) 25/0(براي تشخیص گروه خونی زوجین ) الف  12
                                                                110صفحه ) 25/0()یک مورد کافی است ( هاي قلبی و عقب افتادگی ذهنی آب مروارید، بیماري) ب

5/0  

شکوفا  ایمهارت  کیکسب حداقل  يتالش برا - 2 به آنها یابیدست يبرا يزری	اهداف مشخص و برنامه نییتع -1) الف  13
در امور از جمله  تیکسب موفق -4 خود يفرد هاي	ياز توانمند یفهرست هیته -3 استعداد خود کیکردن حداقل 

 -6 تفوق برنامه مدرسه مثل نماز جماع هاي	تیهمچون حضور در فعال یاجتماع هاي	تیدر فعال مشارکت - 5 لیتحص
 انآشنای و دوستان با معاشرت -8 بخش	مثبت و الهام هاي	دوست شدن با آدم -7 گرانیرابطه سالم با د يبرقرار

   114صفحه) 5/0) (است یدو مورد کاف( یآراستگ -10 گرانیکمک به د يشدن برا داوطلب- 9 رگ	تیحما
                                  120صفحه) 5/0) (است یدو مورد کاف( يزیر برون - 3 ها کردن خواسته نیگزیجا - 2 يبازدار -1 )ب
  121صفحه ) 25/0( Bهاي  ویتامین )ج
  گروهی و اجتماعی شود البته مشروط به ،يفرد نیتواند باعث احقاق حق در روابط ب می نکهیاز آثار مثبت خشم ا) د
    123 هصفح )5/0.(میآن را کنترل کن نکهیا
  

75/1  

  130 هصفح) 25/0( کیآرسن) ب                                   130صفحه  )25/0( نیکوتین) الف  14
  133 هصفح) 5/0(و مواد مضر به آنها  ییایمیش یافزودن لیبه دل) ج

1  

 و بزرگ شدن دنیمستقل شدن و به بلوغ رساحساس کاذب   -2جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن  باور غلط به-1  15
 دیگرو افراد  ها	شهیاز هنرپ غلط و منفی يالگوبردار -4همساالن  انیشدن و محبوب شدن در م یاجتماعباور غلط  -3
غلط در مورد مصرف  يباورها - 6 یمیدوستان صم ای نیتوسط والد اتیمصرف دخان غلط و منفی از يالگوبردار -5
ذهن و هضم غذا  تیاب، تقورفع دلشوره و اضطر ،یرفع خستگ ت،یموجب رفع عصبان دنیکش گاریس نکهیمثل ا گاریس
 -8 گاریکم خطرتر از س یماده دخان کیبه عنوان  انیدر مورد مصرف قل و برداشت نادرست يساده انگار - 7. شود یم

 یدر اذهان عموم انیقل ژهیبه و اتیناپسند نبودن مصرف دخان -9 یانواع مواد دخان نییپا متیق ایدر دسترس بودن و 
   134صفحه  )5/0()است  یمورد کاف دو( 

5/0  

قرار داده و آثار خود را به صورت عدم تعادل در حرکت، اختالل  ریرا تحت تأث ياعصاب مرکز ستمیس يالکل عملکردها  16
 ،ياعصاب مرکز ستمیاختالل در س شیافزا. در تکلم، کاهش تعداد تنفس و کاهش ضربان قلب و فشار خون نشان دهد

ممکن است شخص دچار کاهش  د،یدر موارد شد. رندگییقرار م ریتحت تأث یبه شکل قابل توجه یاتیح يکارکردها
    137صفحه )5/0( )است یمورد کافدو .( مرگ شود یو حت) کما( ياریهوش

5/0  

  »ادامه در صفحه سوم«



 اسمه تعالیب

  دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 10 :ساعت شروع  کلیه رشته ها :رشته  سالمت و بهداشت :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
  8/11/1399 :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایۀ 

  و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش  1399 سالماه  دي در کشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان
http://aee.medu.ir   

  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

٣ 

  

  )    25/0( اكیتر ةریو ش اكیتر) ب)                         25/0(کراك  ن،یکافئ ن،یکوکائ)الف  17
  143صفحه )است یهر کدام کاف يمثال برا کیذکر ) (L.S.D( )25/0(يد.اس.ال) ج

75/0  

 - 4. دیضبط صوت استفاده کن کیاز تکن -3. دیاوریب لیگفتنتان دل»  نه« يبرا - 2. دییبگو» نه«با اعتماد به نفس - 1  18
در آنجا  ددهییکه احتمال م ییهااز حضور در مکان - 5. دیسازگار کن تانیکالم يها امیخود را با پ یرکالمیغ هاي	امیپ

 -7. دیبا معتادان رفت و آمد نکن -6. دیکن يگرفت، خوددار دیخواهمواد تحت فشار قرار  ریو سا گاریمصرف س يبرا
 قیسالم تشو يرا به انجام رفتارها گرانید -8. دیاز خودتان مقاومت نشان ده ،یرقانونیغ يدر برابر انجام رفتارها

  149و  148 هصفح) 5/0هر مورد() است دو مورد کافی(. دیکن

1  

  25/0  )        157صفحه)(25/0(پاها  نیو قرار دادن بالش ب دنیبه پهلو خواب -1  19
   163و  162صفحه )5/0(.دست از دو دست استفاده شود کی يشود به جا یم هیتبلت توص ای یدرهنگام کار با گوش) الف  20

   168صفحه ) 5/0( .دیرینظر بگ انجام کارها در يرا برا یکاف يفضا) ب
1  

سردرد و  -4رنگ پوست  رییتغ -3 یتنفس مجراي و گلو پوست، و هاچشم کیتحر -2 دنیکش نفس یبه سخت -1) الف  21
 هصفح) 5/0)( کافی است دو مورد(و اسهال  یشکم يدردها -6 یو عدم تعادل و فقدان هماهنگ جهیسرگ -5 دید يتار

   173و  172
  175صفحه )25/0( .وجود دارد زیتوسط پوست ن وهیذب جخطر ج رایز) ب
 در کافی نور وضعیت از اطمینان حمام، در گیر لرزه هاي کفپوش از استفاده حمام، و توالت در محافظ هاي میله نصب )ج

  182صفحه) 5/0()( کافی است مورد دو(عبور هنگام در زائد اشیاي حذف منزل،

25/1  

  20  رام استنظر همکاران گرامی مورد احت  
 


	d991108
	d991108



