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نمره)نامه داردپاسخ(سؤاالت ردیف

١

 .دکنی مشخص لیرا بدون ذکر دل ریز هاياز عبارت کیهر  ینادرست ای یدرست  1
  .غالت واجد تمام اسیدهاي آمینه ضروري هستند )الف

 .شودروي موجود در مواد غذایی حیوانی نسبت به روي مواد غذایی گیاهی بهتر جذب می) ب
  . یابدمیخون افزایش  HDL سطحگلیسرید خون، با باال رفتن میزان تري) ج
  .باشد قهیدق 30 الی 15از بیشتر  دینبا دنیرفتن به رختخواب با خواب نیفاصله ب )د
  .شوندیمن محسوب یماده دخان یاستنشاق ایو  یدنیمک ،یدنیجو يتنباکو) ه
.است یعلتچند  دهیپد کی ینعضال ـ یت اسکلتاختالال )و

 5/1

 .دیمناسب کامل کن همرا با کل خالیيجا ریز هاياز عبارت کیدر هر   2
 .است......... ....مین سالمت مستلزم رعایت تاً باتوجه به تعریف سالمت، )الف

  .شودذخیره می...................... بدن ما قادر به ذخیره مقدار معینی کربوهیدرات است که به صورت  )ب
 .است ه صورت مکمل دارویی موجود، روغن کبد ماهی است که ب ..............ویتامین منبع  ترینغنی) ج
 .امندنمی.................. وي را آياچ هپیشرفت ۀمرحل )د 
  .شودنامیده می.... ............ است ینیو غمگ ییتنهاهمراه با  که مدت ینالطو مداوم و ندیاحساس ناخوشا )ه
از  یبه علت انجام نامناسب برخ يکمر ........................ هیاز حد به ناح شیاز علل بروزکمردرد، فشار ب % 90 )و

  . روزمره است يکارها

5/1 

 .از بین کلمات داخل پرانتز گزینۀ مناسب را انتخاب کنید 3
   .گیرندهرم غذایی قرار می )پایین – باالي(چربی در قند و  )الف

  . تر استشایع) مردان زنان –(در بین   سیب با الگوي چاقی )ب
.شوداستفاده می) دهانه رحم پروستات –(ش خون براي تشخیص سرطان از آزمای) ج
  . خشم منفی است) روانی – اجتماعی(از آثار انزوا و  یدرماندگ )د
   .دارد نام) سوم دوم –(دود دست  ردیگیلوازم منزل را در برم که طیدر مح پراکنده گارِیبوي س) ه
.دنشو میاز ارتفاع آرنج تنظ )ترایینپ – ترالبا( یکم باید فیظرسبک و  يکارها جامانبراساس اصول ارگونومی  )و

5/1

 .دیمناسب را انتخاب کن ۀنیگز ر،یز اي نهیچهارگز هاي در پرسش 4
    هاي زیر به سبک زندگی مربوط است؟از گزینه  یک کدام)الف

           الگوي خرید و مصرف) 2                                                                 نحوه ارتباطات) 1
 عادالنه خدمات سالمت عتوزی)4                                                                             امنیت) 3
  ؟به شمار نمی روداز نقش هاي چربی ها در بدن  یک کدام )ب
         ساخت سلول هاي مغزي) 2                                                                    تامین انرژي )1

   رشد و ترمیم) 4                                در بدن E مصرف ویتامینکمک به ) 3

1
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٢ 

  

  
  

   باشد؟یاضطراب م تفکر میاز عال کیکدام  )ج
تپش قلب                                 )4                            تیعصبان )3                      نفس یتنگ  )2                پرتیسحوا )1

  دارد؟ نقش  ینیبهاي داخل مخاط فلج شدن حرکات مژكدر  ات،یدخان ادآوریکدام مادة اعت )د
  كایآمون) 4               دیاس کیدریانیس) 3                  نیکوتین )2            دروژنیکربورهاي ه) 1

  
  

  مربوط است؟سالمت  از ابعاد زیر به کدام بعدرد امو هر یک از 5
             ابراز مکنونات قلبی                                   ) بقضاوت نسبتاً صحیح در برخورد با مسائل                                )الف

5/0 

  .دیپاسخ ده ریز يها سالم به پرسش ییغذا ۀدر مورد برنام  6
  ؟کندها کمک میبه حفظ استحکام استخوانکدام ماده معدنی )الف

  .اصل تنوع را تعریف کنید ،از اصول تغذیه سالم )ب
  .هاي غذایی نادرست شایع در نوجوانان را بنویسیددو مورد از عادت) ج
 است؟ ریزمغذيناشی از کمبود کدام واتر گبیماري ) د

5/1 

  .دیپاسخ ده ریز يها در مورد کنترل وزن و تناسب اندام به پرسش  7
  . دیرا نام ببر یدو مورد از عوامل بروز چاق) الف

  دارد؟ یبستگ یبه چه عامل هیاز وزن مطلوب به جز تغذ يوزن و برخوردار میتنظ ،يبراساس قانون تعادل انرژ) ب

75/0  

  .دیپاسخ ده ریز يها به پرسش و واگیردار ریواگریغ يهايماریدر مورد ب  8
  .دیسیرا بنو یعروق -یقلب يهايماریدو مورد از عوامل خطر ابتال به ب) الف

  .را بنویسید د؟ دو موردندر کدام غذاها وجود دار راشباعیچرب غ يدهایاس) ب
  .دیسیمورد از عالئم هشداردهنده سرطان را بنو دو) ج
  .بنویسید را مورد دو هاي سوزاك و زگیل تناسلی بیماري نشدن درمان از ناشی جدي عوارض از) د

2  

  ؟باشد می) دونوع  ای کینوع ( ابتیبه کدام نوع د مربوط ریاز موارد ز کیهر   9
  .شود یم جادیا یمنیا ستمیدر اثر اختالل در س) ب.                        دهدیمقاومت نشان م نیبدن به انسول) الف

5/0  

10  
  
  
  
  
  
  

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

  »ب«  »الف«
 خون  -1 پدیکلوزیس) الف

 گاه گوارشدست -2 هپاتیت) ب
   پوست و مو -3 وبا) ج

75/0  
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 11  
  
  
   

  

  .هاي زیر پاسخ دهیدمورد بهداشت فردي به پرسشدر 
  ؟دپیوندبه دلیل سخت شدن پوسته عدسی چشم به وقوع میکدام یک از انواع عیوب انکساري، ) الف

  کنند؟اي میکارشناسان چه توصیه باشد، شدیددر صورتی که خشکی چشم ) ب
  .را بنویسید آثار و عوارض آلودگی صوتی براي سالمت افراددو مورد از ) ج
  )دو مورد( رساند؟تنظیم سشوار روي حالت داغ چه آسیبی به مو می) د

 5/1  
  

هاي پزشکان براي در امان ماندن از عوارض اشعه فرابنفش نور خورشید در بیرون از خانه را دو مورد از توصیه  12
  .یسیدبنو

5/0  

  .دیپاسخ ده ریز هايبه پرسش دهان و دنداندرمورد بهداشت   13
    روند؟ثر بر پوسیدگی دندان به شمار میؤاز عوامل اصلی م مواد غذاییکدام ) الف

  ، چه باید کرد؟شودبراي برطرف کردن تنفس بدبوي صبحگاهی که حین بیدارشدن از خواب تجربه می )ب
    )دو مورد(

75/0  

14  
  

  

  . دیپاسخ ده ریهاي زدر مورد استرس به پرسش
  . دیسیاسترس سالم را بنو مثبت آثار) الف

  .دیسیرا بنوشود یم جادیاکرار استرس ي که در اثر تداریپا یاثرات جسم دو مورد از) ب

1  

  75/0  . را بنویسید یوجوانن ةمت روان در دورالحفظ س يبرا یخودمراقبت يهاهیتوصمورد از  سه  15

  . دیپاسخ ده ریهاي زبه پرسش اتیدر مورد مصرف دخان  16
  چیست؟که در بروز سرطان لب نقش دارد  گارینام گازي در س) الف

  )یک مورد(دیگري دارد؟  در بدن چه اثرات سوءبار  زیان آثار عالوه برمصرف سیگار ) ب
   شودیدهان و دستان فرد آلوده منتقل م قیاز طر ان،یکه در اثر استفاده مشترك از قل ییهایدو مورد از آلودگ) ج
  . دینام ببر را
  .یک مورد را بنویسید دهد،یسوق م یمصرف مواد دخان يسو که نوجوانان و جوانان را به یعوامل نیترمهماز ) د

5/1  

  75/0  شود؟یمو سیروز کبدي  کبد چرببیماري  جادیچگونه مصرف مداوم الکل باعث ا  17
  5/0  ؟ یستچنی به زبان ساده منظور از وضعیت بد  18
  75/0  شود؟یم ياهیمناسب هر فرد چه توص ۀبراي انتخاب دوچرخ  19
. توضیح دهیدمقابل را اصل ارگونومی مربوط به شکل   20

   )شماره اصل الزامی نیستذکر(
5/0  

  20  جمع نمرات                                                                  باشید و سربلند موفق                                                                 
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                 32 صفحه) 25/0( درست )ب                                            21 صفحه )25/0( درستنا )الف  1
                       95 صفحه )25/0( درست )د                                              56  صفحه )25/0( درستنا )ج
   155 صفحه) 25/0(درست  )و                                               129صفحه ) 25/0( نادرست )ه

  

5/1  

                       20صفحه ) 25/0( گلیکوژن )ب                                             5صفحه  )25/0( بهداشت )الف  2
         74 صفحه) 25/0( ایدز )د                                               31صفحه ) 25/0() د(یا  D )ج
              157صفحه ) 25/0( ستون فقرات )و                                              121 صفحه) 25/0( یافسردگ )ه

  

5/1  

              34 صفحه )25/0( ردانم )ب                                              24صفحه ) 25/0( باالي)الف  3
                           123 صفحه) 25/0( یاجتماع )د                                       62صفحه ) 25/0( پروستات )ج
                             167 صفحه)25/0( باالتر) و                                        135صفحه ) 25/0( ومسدست  )ه

  

5/1  

  21 و 20 صفحه) 25/0( رشد و ترمیم -4گزینه  )ب              11 صفحه )25/0( الگوي خرید و مصرف - 2گزینه  )فلا  4
    130صفحه ) 25/0( نیکوتین - 2 ۀنیگز) د                              120 صفحه )25/0( پرتیحواس -  1 ۀنیگز )ج

  

1  

  9صفحه ) 25/0( اجتماعیسالمت ) ب                                    8 صفحه) 25/0( یسالمت روان )الف  5
 

5/0   
     22صفحه ) 25/0( کلسیم) الف  6

  26 هصفح) 5/0( .گیرند می قرار غذایی اصلی گروه شش در که غذایی مواد مختلف انواع مصرفاصل تنوع یعنی  )ب
 سایر و آب گازدار، مصرف نوشابه مصرف صبحانه، ویژه به ها وعده برخی حذف ،مسافرت و مهمانی در پرخوري) ج

 غذاي ترش،خوردن یا شیرین خیلی و شورو شده سرخ و چرب غذاهاي زیاد مصرف غذا با همراه ها نوشیدنی
 غذا، مصرف از بعد بالفاصله چاي روز، نوشیدن طول در نیاز از کمتر میزان به آب غذا، نوشیدن نجویدن ناکافی،خوب

 غذاهاي ها، مصرف مهمانی در و یا تلویزیون تماشاي هنگام مانند روز طول شیرین در ای و چرب شور، تنقالت زیادي
 هاي میوه آب و غذاها زیاد مصرف کار، در حین یا و تلویزیون تماشاي هنگام غذا خواب، خوردن از قبل پرکالري

29صفحه  )5/0() کافی است مورد دو( .است تفریح باالترین خوردن اینکه به شیرین،  اعتقاد مصنوعی و  
30 صفحه) 25/0(ید ) د  

5/1  

                                              34صفحه  )5/0) (کافی است مورد دو( جسمی، داروها هاي بیماري ، روانی عامل،  محیطی عامل عامل ژنتیک،) الف  7
   38 صفحه) 25/0( فعالیت بدنی) ب 

75/0  

عدم تحرك،  ،یخون، اضافه وزن و چاق یفشارخون باال، اختالالت چرب مار،یب یگخانواد ۀکهولت سن و سابق) الف  8
 52صفحه) 5/0) (است یدو مورد کاف( اتیو استعمال دخان ابتید يماریب

آال و  چرب از جمله قزل يها یو مغزها و ماه ینیروغن بادام زم تون،یدر روغن ز راشباعیچرب غ يهادیاس) ب
57 صفحه) 5/0) (است یدو مورد کاف. (دوجود دار....... سالمون و   

  

2  
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 مدت طوالنی گرفتگی یا بدن، سرفه جاي هر در توده بهبود، پیدایش بدون هاي پوستی، زخم هايتغییردرخال) ج  
 در عیغیرطبی ریزيخون طوالنی، یبوست یا خونی، اسهال سرفه یا طوالنی، استفراغ سوءهاضمه یا بلع صدا، اختالل

) کافی است مورد دو(دلیل  بی وزن کاهش یا اشتهاییسینه، بی نوك و واژن از غیرطبیعی ریزيخون و مدفوع ادرار،
63صفحه  )5/0(  
  70 صفحه) 5/0( )است یدو مورد کاف( ...و زایی مرده زودرس، زایمان نازایی، و عقیمی )د

  

                            64 صفحه) 25/0( 1نوع ) ب                          64 صفحه) 25/0( 2نوع  )الف  9

 5/0  
  70 صفحه) 25/0(خون  -1 )ب                                   69 صفحه) 25/0( پوست و مو - 3 )الف  10

    67 صفحه) 25/0( دستگاه گوارش -2) ج
 75/0  

                         81 صفحه) 25/0( پیرچشمی) الف  11
      84 صفحه) 25/0( .نیدک استفاده مصنوعی اشک هاي قطره از) ب
  .شود فرد پذیري تحریک و خستگی استرس، گوش، وزوز بروز باعث شنوایی، کم بر عالوه تواند می صوتی آلودگی) ج
  86 صفحه )5/0) (کافی است مورد دو( 
92 صفحه )5/0) (کافی است مورد دو( .شود آن انتهاي شدن شاخه و دو مو شکنندگی و خشکی باعث تواندمی )د  

 

5/1  

بگذارید کاله بزنید؛ آفتاب ضد کرم بپوشید؛ بلند آستین پیراهن حتماً خانه از بیرون در که کنند می توصیه پزشکان   12  
  90 صفحه )5/0) (کافی است مورد دو( .بمانید امان در خورشید نور فرابنفش اشعه عوارض از تا بزنید آفتابی عینک و

5/0  

  97صفحه ) 25/0()ها یا کربوهیدرات(مواد قندي ) الف   13
  98صفحه  )5/0( )کافی است مورد دو( دندان نخ و مسواك از استفاده یا و صبحانه صرف) ب

75/0  

 يهاتیرا در موقع شیازهاین بتواندتا  کندیشده و به فرد کمک م ياریسالم باعث هوش )استرس( یفشار روان) الف   14
  118صفحه ) 5/0( .دیه نمامختلف برآورد

احتمال  شیو افزا یمنیا ستمیسردرد، ضعف س ،یگوارش تالالاخت ،یپوست يهاالتهاب ،یعروق ـ یقلب يهايماریب) ب
  119صفحه ) 5/0) (است یدو مورد کاف(به سرطان ابتال

  

1   

 یخود را بررس يهااستهخو .دیزا انجام دهاسترس يهاتیمواجهه با موقع نیتمر .دیخود را مشخص کن يهاتیولوا  15
 حیزمان استراحت و تفر .دیریبپذ تانیاز زندگ یرا به عنوان جزئ راتییغت .دیداشته باش یسالم یبک زندگس. دیکن

شوخ طبع . دیکودك شو .دیروزانه داشته باش ادداشتیدفتر . دیورزش کن .دییبگو» نه« دیریبگ ادی .دیداشته باش
  125و 124صفحه ) 57/0() است یمورد کاف سه( .دیغنا ببخشخود  يمعنو یبه زندگ. دیباش

75/0  

  130صفحه ) 25/0( کیآرسن) الف  16
                                            131صفحه ) 25/0(یا هر مورد درست دیگر ياقتصاد هاي	نهیهز) ب
عامل زخم ( يکوباکتریتبخال و هل روسیسل، و ،یدهان هاي	يماریب لیاز قب هایی	دست، انتقال عفونت ياگزما) ج

  133صفحه ) 5/0) (است یدو مورد کاف. (...و ) معده

5/1  

  »ومسادامه در صفحه «



 

 

 اسمه تعالیب

  ،یو علوم انسان اتیادب :رشته  سالمت و بهداشت :ن نهایی درسراهنماي تصحیح امتحا
  یعلوم و معارف اسالم         

  دقیقه90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع

  2/3/1400  :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایۀ 

  و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش  1400 سالماه  خرداد در کشورسراسر  بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان
http://aee.medu.ir   

     نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

٣ 

  

 -و بزرگ شدن دنیاحساس کاذب مستقل شدن و به بلوغ رس -باور غلط به جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن) د  16
  گریو افراد د هاشهیاز هنرپ یغلط و منف يگوبردارال -نالهمسا انیشدن و محبوب شدن در م یباور غلط اجتماع

 گاریغلط در مورد مصرف س يباورها -یمیدوستان صم ای نیتوسط والد اتیاز مصرف دخان یغلط و منف يالگوبردار 
-یذهن و هضم غذا م تیدلشوره و اضطراب، تقو رفع ،یرفع خستگ ت،یموجب رفع عصبان دنیکش گاریس که نیمثل ا
در  - گاریخطرتر از سکم یماده دخان کیعنوان  به انیو برداشت نادرست در مورد مصرف قل يرساده انگا. شود

  یدر اذهان عموم انیقل ژهیو به اتیناپسند نبودن مصرف دخان - یانواع مواد دخان نییپا متیق ایدسترس بودن و 
  134صفحه ) 5/0( ) است یمورد کاف یک(

  

- رهیذخ يهامکان گریبه د تواندینمذخیره شده در کبد  یچرب)25/0(،یمان کافمصرف مداوم الکل و نبود ز لیدل به   17
 .که کبد کارکرد خود را از دست بدهد شوندیکبد سبب م یپر از چرب يهاو سلول)25/0(بدن منتقل شود  يساز

  137صفحه )25/0(
  

75/0   

 یاو  )5/0(رد؛یگ یر طول انجام کار به خود مکه بدن فرد د یبه زبان ساده، عبارت است از فرم و حالت یبدن تیوضع   18
  156صفحه  .ها در فضا استمختلف بدن، شامل سر، تنه و اندام هايقسمت گرفتن قرار نحوه

  

5/0  

 ،يسوار دوچرخه استفاده شود کـه در زمان يادوچرخه از شودیم هیانتخاب دوچرخه مناسب هـر فرد توص يراب   19
  163صفحه )25/0( .درجه باشد 30تا  25حدود )25/0(است  نییرکاب پا یوقت )25/0(ران و ساق پا، نیب هیزاو

  

75/0  

  167صفحه ) 5/0( .دیبازوها را در ضمن انجام کار کاهش ده وها، مچ دست انگشت یحرکات اضاف   20
  

5/0   

  20  .نظر همکاران گرامی مورد احترام است  
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