
 اسمه تعالیب

علوم و  ،یعلوم انسان و اتیادب:  :رشته  سالمت و بهداشت :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
  یمعارف اسالم

  دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع

  20/3/1399 :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایۀ 
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

١  

   59 صفحه )25/0(نادرست )ج                   24 صفحه )25/0( درست)  ب                       5 صفحه )25/0( درست )الف  1
  121صفحه ) 25/0(درست نا) و                      101صفحه ) 25/0(درست ) ه                         81 صفحه )25/0( درست )د

  

5/1  

  34صفحه ) 25/0(گالبی ) ج                          22صفحه ) 25/0( آب)ب           13صفحه ) 25/0( سبک زندگی) الف  2
               133صفحه ) 25/0( مشترك) و                         74صفحه ) 25/0( دزیا )ه                              42صفحه ) 25/0(  70 )د

  

5/1  

                  49صفحه ) 25/0( غیرواگیر )ج                   45صفحه ) 25/0(مکانیکی) ب                     26صفحه ) 25/0(تعادل ) الف  3
                120صفحه ) 25/0(تفکر ) و                          103صفحه ) 25/0(کزاز  )ه                        84صفحه ) 25/0( کاهش )د

  

5/1  

  31صفحه ) 25/0( D  - 4گزینه ) ب                                             8صفحه ) 25/0( روانی - 3گزینه ) الف  4
  87صفحه  )25/0( 5 - 1گزینه  )د                                 62صفحه ) 25/0(آزمایش خون  - 2گزینه ) ج 
  

1  

                                11صفحه  )25/0( عوامل محیطی )ب                                 3  صفحه )25/0) (سالمت روان(تقواي دل  )الف  5
  16صفحه  )25/0(. باید آماده باشیم که مجدداً شروع کنیم) ج

  

75/0  

  شروع خوردن غذا  -3شست و شوي دست ها پیش از صرف غذا و پس از آن  - 2خوردن غذاي پاك و حالل  -1  6
  پرهیز از خوردن -5به آرامی غذا خوردن و پرهیز از خوردن غذاي داغ  -4با نام خدا و سپاسگزاري در پایان غذا  

  )دست کشیدن از صرف غذا قبل از سیر شدن(پرهیز از پرخوري -6به هنگام سیري و قبل از احساس گرسنگی 
  پرهیز از خوردن غذا به هنگام عصبانیت و ناراحتی -9 خوب جویدن غذا -8کوچک برداشتن لقمه  - 7
)                                   دو مورد کافی است(  28صفحه  )5/0( یز از سخن گفتن هنگام صرف غذا پره -11صرف غذا با دیگران  -10

5/0  

  5/0  30 صفحه)25/0(کلسیم ) ب                               30صفحه  ) 25/0( ید) الف  7
  اختالالت چربی خون، افزایش فشار خون،  :مشکالت قلبی عروقی -2تومور مغزي : مشکالت سیستم عصبی -1 )الف  8

  کیستیک در  ، بلوغ زودرس،تخمدان پلی2دیابت نوع: مشکالت غددي -3انعقاد خون، التهاب مزمن اختالالت 
  کاهش اعتماد به نفس،افسردگی، پرخوري عصبی: مشکالت روانی -4کاري غدد جنسی در پسران  دختران،کم

  سنگ صفرا، : مشکالت گوارشی -6وقفه تنفسی در خواب، آسم، عدم تحمل فعالیت بدنی : مشکالت تنفسی -5
  صافی کف پا، افزایش خطر  تضعیف استخوان ران،: استخوانی -مشکالت عضالنی -8مشکالت کلیوي  -7التهاب کبد 

  ) دو مورد کافی است(  35صفحه  )5/0( شکستگی
  36صفحه ) BMI( )25/0(تعیین شاخص توده بدنی) ب

75/0  

  »ادامه در صفحه دوم«

http://aee.medu.ir


 اسمه تعالیب
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

٢  

9  
  

           و دهان هنگام عطسه و سرفه  پوشاندن بینی - 3نداشتن زیورآالت  -2موي سر پوشیدن لباس تمیز و پوشاندن  -1
             ها قبل وشوي صحیح دست شست- 5هاي دست و انگشتان  ها و زخم شروي خراگذاشتن پوشش بهداشتی بر-4

                                                      )کافی است دو مورد(41 صفحه)5/0( کوتاه نگهداشتن ناخن و در صورت امکان استفاده از دستکش بهداشتی- 6از کار

5/0    

                     53صفحه ) 25/0( فشار خون باال ) الف  10
  57صفحه ) 5/0 ( .شوند گلیسرید خون می و تري LDLزیرا این اسیدها موجب کاهش سطح کلسترول، سطح ) ب

  

پرهیز از مصرف سیگار و قلیان و     -2 موقع به پزشکهاي هشداردهنده سرطان و مراجعه به  جدي گرفتن نشانه -1) ج
براي محافظت از پوست خود در مقابل  ده از کرم ضد آفتاب و پوشش مناسباستفا -3قرار نگرفتن در معرض دود آنها 

کنترل و حفظ  - 6 نمک و روغن کاهش مصرف روزانه قند، شکر، -5وعده میوه و سبزي  5ردن روزانه خو - 4آفتاب 
  پرهیز از مصرف الکل و استعمال مواد مخدر  -8 روي تند روزانه دقیقه پیاده 20حداقل  -7 ر حد مطلوبوزن د

مهربان بودن با خود،  -10 د هنگام قرار گرفتن در معرض آنهازا و محافظت از خو هاي سرطان شناسایی آالینده -9
  )دو مورد کافی است( 63 صفحه) 5/0(ران و محیط زیست دیگ

دو مورد ( 64 صفحه) 5/0( زمینه ژنتیکی، ویروس، فشارهاي روانی و اختالل در سیستم ایمنی بدن: عواملی مانند) د
  )کافی است

75/1   

 پوست و مو -4 )ج         70صفحه ) 25/0( دستگاه تناسلی -1 )ب      67صفحه ) 25/0( دستگاه گوارش -3)الف  11
                 69صفحه ) 25/0(

75/0  

در هوا پخش  ماریفرد ب یکه به هنگام عطسه و سرفه عفون )25/0( یقطرات کوچک لهیبه وس روسیو ،يماریب نیدر ا  12
  68صفحه ) 25/0( .کند یم تیسرا گرانیشود به د یم

5/0  

 یزندگ گرم و مرطوب یکه در نقاط مختلف پوست خصوصاً در نواح ییها يباکتر مراه با خروج مواد زائد از پوست،ه  13
   90صفحه )25/0( .کنند یم ینامطبوع يبو جادیمواد موجود در عرق و پوست شده و ا ریسبب تخم)25/0(کنند، یم

5/0  

قرار  ،سونا ،مدت یاز حمام داغ و طوالن زیپره -2 .کنند زیپره ییاز مصرف خودسرانه هر دارو يبارور نیدر سن -1  14
  تنه  نییپا يبر رو یکیالکترون لیوسا ریتاپ و سا مدت لپ یاز قرار دادن طوالن زیپره -3داغ  یلیگرفتن در وان خ

مورد  دو( 108صفحه ) 5/0(و ممتد  مدت یطوالن ستهاز کار نش زیپره -5تنگ و چسبان  يها لباس دنیاز پوش زیرهپ -4
  )کافی است

5/0  

 توسعه دادن ارتباطات با - 4و سالمت  هیمراقبت از تغذ -3 یداشتن هدف در زندگ -2نفس داشتن عزت  -1) الف  15
   تمقابله با مشکال يسالم برا يها کسب مهارت - 6 یزندگ راتییدر برابر تغ يریپذ داشتن انعطاف -5 گرانید
  ) دو مورد کافی است(117و  116صفحه ) 5/0(در خود  تیمذهب و معنو تیتقو - 9مثبت يها یدلبستگ جادیا -8ینیب خوش - 7

75/1  

  »ومسادامه در صفحه «

http://aee.medu.ir


 اسمه تعالیب
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

٣  

مطالعه جهت امتحان را داشته  يالزم برا زهیفرد انگ شود یباعث م )سالم( شب امتحان در حد متعارف یفشار روان) ب  
اطالعات در  يادآوریو ) 25/0(شود مانع درس خواندن او شده  دیشد) ناسالم(یفشار روان نیاما اگر هم) 25/0(باشد، 

  118صفحه ) 25/0. (کند یجلسه امتحان را مختل م
مورد کافی  دو( 123صفحه ) 5/0...(مواقعی همچون مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفتن، منع شدن از کار مورد عالقه و) ج

  )است

  

  5/0  130صفحه ) 25/0(آرسنیک ) ب                 130صفحه ) 25/0(نیکوتین ) الف   16
 دهیدود دست سوم نام )25/0(رد،یگ یو لوازم منزل را در برم) 25/0( شود یپراکنده م طیکه در مح يگاریس يبو  17

  135صفحه . شود یم
5/0  

کاهش ضربان قلب و کاهش تعداد تنفس و  تکلم، ، اختالل درخود را به صورت عدم تعادل در حرکتالکل آثار   18
تحت  یبه شکل قابل توجه یاتیح يهاکارکرد ،ياعصاب مرکز ستمیاختالل در س شیبا افزا. دهد یفشارخون نشان م

  .ودش مرگ یو حت )کما( دچار کاهش هوشیاريممکن است شخص  دیو در موارد شد رندیگ یقرار م ریتاث
  )کافی است مورد سه(137صفحه  

75/0  
  
  
  

  5/0  )مورد کافی استدو ( 14صفحه) 5/0(عاطفی، اجتماعی و معنوي    -جسمی، روانی   19
  5/0  21صفحه) 5/0.  (پروتئین کامل مشتمل بر تمامی اسیدهاي آمینه ضروري است  20
  5/0  38صفحه  25/0فعالیت بدنی  25/0تغذیه   21
سردرد ناگهانی شدید، از دست دادن ناگهانی بینایی، عدم کنترل عضالت و تعادل، از دست دادن ناگهانی احساس در   22

  )مورد کافی استدو ( 59صفحه ) 5/0(بازو،پا یا صورت ، گیجی ناگهانی و از دست دادن تکلم 
5/0  

  5/0  )مورد کافی استدو ( 71ه صفح )5/0( .شود یم يکبد روزیس ایسرطان کبد و  ،يباعث مشکالت کبد  23
 دیجوش ها باعث تشد يو دست کار قیتعر د،یقرار گرفتن در معرض نور خورش ،یاز داروها، قاعدگ یاسترس، برخ  24

  )دو مورد کافی است( 89صفحه ) 5/0. (شوند یآکنه م
5/0  

و قدري مکث  دیبکشو آرام  قیعمچند نفس  - 2.دیدراز بکشبنشینید یا مثال  ،دیده رییخود را تغ یبدن تیوضع -1  25
. دیدر صورت امکان را ترك کنموقعیت را -5.دیکن رونیب ذهنتانرا از یافکار منف -4.دیب خنک بنوشآ يقدر -3.کنید

دو مورد ( 124و  123 صفحه) 5/0( .عضالت خود را از حالت انقباض خارج کرده و سعی کنید بدن خود را شل کنید - 6
  )کافی است

5/0  

 دهیکه قطران نام دهد یم لیرا تشک یرنگ يا هقهو میو پوسته ضخ شوند یها جمع م هیدر ر گاریموجود در س زیر ذرات  26
   130  صفحه) 5/0(زا است  عوامل سرطان يو حاو شود یم

5/0  

  »مچهارادامه در صفحه «

http://aee.medu.ir


 اسمه تعالیب

علوم و  ،یعلوم انسان و اتیادب:  :رشته  سالمت و بهداشت :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
  یمعارف اسالم

  دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع

  20/3/1399 :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایۀ 
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
   

٤  

اختالالت مصرف  -2. گذارد یم یمضر و مخرب مواد را بر جسم و روان فرد باق جیاختالالت مصرف به هرحال آثار نتا -1  27
دنبال اختالالت مصرف مواد باعث حوادث  به یمبادرت به رانندگ مثالتواند با خطرات و حوادث همراه گردد،  یمواد م
یک ( 142صفحه ) 5/0. (کشاند یم یادامه اختالالت مصرف مواد معموالً فرد را به سمت وابستگ - 3. شود یم یرانندگ

  )مورد کافی است

5/0  

مصرف کننده  یدستگاه عصب يها تیفعال و مصرف آندهد  رخ می یرکنندگیو تخد يدرد یب ،یحس یب ،یمنگ تیخاص  28
  )دو مورد کافی است( 143صفحه) 5/0. (دکن یرا سست م اونی فکرى و بد تیفعال جهیرا کند کرده و در نت

5/0  

تواند نظر شما را  تان را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار تکرار کنید تا مخاطبتان متقاعد شود که نمی منفیپاسخ   29
  148صفحه ) 5/0.(عوض کند

5/0  

  5/0  156صفحه ) 5/0. (شود یوارد م یعضالن -یاسکلت ستمیفشار و تنش به س نین کمترآاست که در  یحالت  30
  5/0  158 صفحه) 5/0(خمیده  –راست   31

  5/0  166 صفحه )5/0( .ها در حالت استراحت قرار گرفته باشند شانه که دیقرار ده يبازوها را در کنار بدن طور  32

  5/0  170 صفحه) 5/0( از ناکارآمد شدن او يریو جلوگ دهید بیفرد آس یبخش توان  33

مورد  ییایمیاستفاده از حداقل مواد ش ،يحفاظت فرد لیاستفاده از وسا من،یا هاي روش يرکارگی استفاده مناسب و به  34
  )            مورد کافی است دو(173 صفحه) 5/0( خطرتر کم ییایمینمودن مواد ش نیگزیو جا ازین

5/0  

  24  .نظر همکاران گرامی مورد احترام است  
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