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  104صفحۀ ) 25/0(درست ) ب                                       12صفحۀ ) 25/0(نادرست ) الف 1
 129صفحۀ ) 25/0(نادرست ) د                                           115صفحۀ ) 25/0( درست) ج

1 

  62صفحۀ ) 25/0( سرطان سینه) ج             27صفحۀ ) 25/0( فعالیت بدنی) ب                  5صفحۀ ) 25/0( کوتاه) الف 2
 181صفحۀ ) 25/0( سقوط) و                        116صفحۀ ) 25/0( درونی) ه             102صفحۀ ) 25/0( اجتماعی) د

5/1 

     73صفحۀ ) 25/0( منفی) ب                                         67صفحۀ ) 25/0( انتقال) الف 3
 180صفحۀ ) 25/0( کامل) د                                             156صفحۀ ) 25/0( کمتر) ج

1 

 20صفحۀ ) 25/0( ماهی -1) ب                                      8صفحۀ ) 25/0( روانی – 2) الف 4
 52صفحۀ ) 25/0( فشار خون باال -1) د                      35صفحۀ ) 25/0( مشکالت گوارشی -2) ج

1 

 25/0 15صفحۀ ) 25/0( خود مراقبتی اجتماعی 5

 5/0 26صفحۀ ) 25/0. (گیرند مواد غذایی که در شش گروه اصلی غذایی قرار می) 25/0(مصرف انواع مختلف  6

 1ذکر ( .شوندموجب بروز چاقی می) اختالل عملکرد غدد فوق کلیوي(ها نظیر کم کاري تیروئید و کوشینگ برخی بیماري) الف 7
  34صفحۀ ) 25/0.) (مورد کافی است

هر مورد . مورد کافی است 2ذکر (زنان باردار و شیرده یا افراد خیلی بلند یا خیلی کوتاه  ،ورزشکار ،تشرد يدنب ناوختسا يارادافراد) ب
 36صفحۀ ) 25/0
صورت و بدن، ضعف اعصاب، توان به ریزش موها، چین و چروك و شل شدن پوست از عوارض جانبی کاهش سریع وزن می) ج

افت فشار خون و ضعف و بیحالی، پوسیدگی دندا نها، بروز سنگ کیسه صفرا، ورم و زخم معده، یبوست و حتی افسردگی اشاره 
  38صفحۀ ) 25/0هر مورد . مورد کافی است 2ذکر . (کرد

25/1 

 43صفحۀ ) 25/0(ها در هنگام کاشت استفاده از حشره کش - 4) الف  8
 43صفحۀ ) 25/0( هاي خانگیشحات دهان سوسکتر -1) ب
 45صفحۀ ) 25/0(ها در هنگام برداشت ضربه دیدن میوه -2) ج
 44صفحۀ ) 25/0( نامناسب بودن درجه حرارت محیط - 3) د

1  

بدن هم و به نقاط دیگر ) 25/0(هاي طبیعی اطراف خود را از بین ببرد و سلول) 25/0(در صورتی که تکثیر و تقسیم شود ) الف 9
 64صفحۀ ) 25/0(دیابت نوع یک ) ب                             61صفحۀ ) 25/0. (دست اندازي کند

 65صفحۀ )25/0( .اغلب بدون عالمت است 2در بیماران مبتال به دیابت نوع ) ج

25/1 

 67صفحۀ ) 25/0. (زیادي از افراد جامعه را مبتال کنندگیري شوند و تعداد ها در آن است که باعث همهنگرانی و خطر این دسته از بیماري) الف 10
و نازایی، زایمان زودرس،مرده زایی براي بیمار  تواند عوارض جدي مانند عقیمی ها در صورت درمان نشدن می این بیماري) ب
  70صفحۀ ) 25/0( .ذکر یک مورد کافی است. همراه داشته باشند به

5/0 

تنها در گلبول هاي سفید قادر به ادامه حیات است و گلبول سفید هم فقط در خون و ترشحات  HIVاز آنجا که ویروس ) الف  - 11
  75صفحۀ ) 25/0. (شود  هاي عادي منتقل نمی جنسی  وجود دارد لذا ویروس اچ آي وي از طریق تماس

وانند موجب آسیب رساندن به تو می) 25/0(کنند هاي کاغذي عبور میبسیاري از مواد ضدعفونی کننده به راحتی از ماسک) ب
  173صفحۀ ) 25/0.(ریه شوند

25/1  

و با یک بانداژ استریل ) 25/0(ها را خشک چشم) 25/0(ها با آب در صورت بروز این عارضه الزم است بعد از شستشوي چشم 12
 83صفحۀ ) 25/0.(ساعت جلوگیري شود 12تا  8تا از پلک زدن مدت ) 25/0(ببندید 

1 
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و این افراد ممکن است با  )25/0(نامنظم است  خیلی زیاد یا وزن خیلی کم دارند هایی که وزنگذاري در خانمتخمک  13
 107 صفحۀ )25/0(.گذاري روبرو شوند مشکل عدم تخمک

5/0 

اعتیاد به خرید  ،اعتیاد به کار ،مانند اعتیاد به اینترنت)  25/0(نداشتن عزت نفس ممکن است افراد را دچار اعتیادهاي رفتاري ) الف 14
 114صفحۀ ) 25/0.(ها بدتر در معرض رفتارهاي پرخطر قرار دهد کند و از این..... و

 115صفحۀ ) 25/0(نه یک تهدید ) 25/0(داند  پرخطر را یک فرصت میآور یک موقعیت فرد تاب) ب
 118صفحۀ ) 25/0. (کندجلسه امتحان را مختل می و یادآوري اطالعات در) 25/0(استرس ناسالم مانع درس خواندن شده ) ج

5/1 

 75/0 130 صفحۀ)25/0(آمونیاك ) ج            )        25/0) (جوهر بادام تلخ(سیانیدریک اسید ) ب             )25/0(قطران  )الف 15
هاي خطرناك و کشنده، باعث سرطان، انواع بیماريتوانند تنباکوهاي میوه اي به دلیل افزودنی شیمیایی و مواد مضر به آنها می) الف 16

 133صفحۀ ) 25/0هر مورد. مورد کافی است 2ذکر . (آلرژي، آسم و حساسیت شوند
الکل عملکردهاي سیستم اعصاب مرکزي را تحت تأثیر قرار داده و آثار خود را به صورت عدم تعادل در حرکت، اختالل در تکلم، ) ب

افزایش اختالل در سیستم اعصاب مرکزي، کارکردهاي حیاتی . دهدضربان قلب و فشار خون نشان میکاهش تعداد تنفس و کاهش 
و حتی مرگ ) کما(در موارد شدید، ممکن است شخص دچار کاهش هوشیاري . گیرندبه شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار می

 137صفحۀ ) 25/0(هر مورد . مورد کافی است 2ذکر .(شود

1 

فرد ) 25/0(بر سالمت جسمی و روانی ) 25/0(وابستگی به مواد، اجبار در مصرف موادي است که تبعات نامطلوبی منظور از  17
 139صفحۀ ) 25/0.( کندمصرف کننده دارد و روابط و زندگی روزمره او را مختل می

75/0 

تواند  اختالالت مصرف مواد می - 2. گذاردباقی می اختالالت مصرف به هر حال آثار نتایج مضر و مخرب مواد را بر جسم و روان فرد - 1 18
 - 3. شودبا خطرات و حوادث همراه گردد براي مثال مبادرت به رانندگی به دنبال اختالالت مصرف مواد باعث حوادث رانندگی می

 142صفحۀ ) 25/0( هر مورد. مورد کافی است 2ذکر ( .کشاندادامه اختالالت مصرف مواد معموال فرد را به سمت وابستگی می

5/0 

و ممکن است صداهایی را بشنود و یا چیزهایی را  )25/0(شود  با مصرف این مواد فرد دچار اوهام حسی و بصري می 19
 143 صفحۀ )25/0(. که وجود خارجی ندارند) 25/0(ببیند 

75/0 
 

در حالی که پاها به  )25/0(و با تکیه دادن دست به لبه میز  )25/0(این قبیل کارها باید بدون خم کردن پشت ) الف 20
 160 صفحۀ)25/0(.اندازه عرض شانه باز هستند انجام شود 

عضالنی که ناشی از عدم  -علم ارگونومی یا همان مهندسی عوامل انسانی براي پیشگیري از بروز اختالالت اسکلتی ) ب
 162صفحۀ  .آیدبه یاري انسان می) 5/0(دهد، او انجام می هاي انسان و نوع کاري است کهتناسب توانمندي

پشتی  ي آن باید طوري تنظیم شود که کولها بلکه بندهاي شانه) 25/0(کوله پشتی نبایدروي پشت شل بسته شود ) ج
 اي بهبندهاي شانه هنگام پوشیدن کوله پشتی دقت کنیدهمچنین   )25/0(به طور کامل قالب پشت بدن را بپوشاند 

 164 صفحۀ)25/0( .وندیعنی یکی شل و یکی سفت نباشدشکل متقارن تنظیم ش

75/1 

  )25/0(( قبل از بروز حادثه) الف 21
 170 صفحۀ )25/0( .در این سطح باید بر روي کاهش عوامل خطر حوادث تمرکز کرد )ب 

5/0 

اي  و به این منظور باید آنها را سریع با پتو یا فرش مرطوب یا وسیله )25/0(انع رسیدن هوابه مواد سوختنی شد باید م 22
 176 صفحۀ )25/0(. مرطوب دیگر پوشاند

5/0 

 




