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١ 

  

                             62 صفحه )25/0( درست )ج                  20 صفحه )25/0( درستنا )ب                       3 صفحه )25/0( درست )الف  1
  133صفحه ) 25/0(درست ) و                    98صفحه ) 25/0(درست ) ه                       73 صفحه )25/0( درستنا )د

  

5/1  

  59صفحه ) 25/0( ساعت 3 )ج                         43صفحه ) 25/0( بو )ب                30صفحه  )25/0( مسمومیت )الف  2
         114صفحه ) 25/0(تجارب ) و                 87 صفحه) 25/0( یاکتساب )ه                 69صفحه ) 25/0( پدیکلوزیس )د

  

5/1  

  58صفحه ) 25/0( LDL )ج                44صفحه  )25/0( فیزیکی )ب                              21صفحه ) 25/0( E )الف  3
                104صفحه ) 25/0(ماژور ) و                         95صفحه ) 25/0( 30 )ه                         81صفحه ) 25/0(تر بزرگ) د

  

5/1  

  32صفحه  )25/0(قلوه   -4گزینه  )ب                                              9 صفحه )25/0( تعهد - 2گزینه  )لفا  4
  84صفحه )25/0( 60تا  50 - 1گزینه  )د                                 35صفحه  )25/0( عروقی -قلبی -1گزینه  )ج

  

1  

 رانهیشگیزمان آموزش پ -2. بخش تر است نانیتر و اطم نهیآسان تر، کم هز اریهرگونه اقدام بس يریشگیدر پ -1) الف  5
غالباً  يریشگیپ يروش هادر  -3. است سریکم م اریبس نهیهمه در هر سطح معلومات با هز يو برا ارکوتاهیبس

  يریشگیپ يدر روش ها - 4. ود نداردوج زات،یمواد و داروها و تجه ۀیته يبرا ،یبه منابع خارج يازین
به  یبا استفاده از خدمات بهداشت يریشگیدر پ -5. داروها وجود ندارد یعوارض جانب لیاز قب یمشکالت

  5صفحه  ) 5/0( .کرد يریاز آن جلوگ یناش يامدهایو پ يماریتوان از وقوع ب یم وهیش نیو ساده تر یآسان
  )                 است یمورد کاف کی(
  15صفحه ) 25/0( یعاطف - یروان) ج                                              12صفحه ) 25/0( یسبک زندگ) ب 

1  

                              24صفحه ) 25/0. (شود میشتریب) ب                                  21صفحه ) 25/0(ناقص   يها نیپروتئ) الف  6
  ) است یدو مورد کاف( 26صفحه ) 5/0(اصل تناسب  -اصل تنوع  -ل اصل تعاد) ج
  )است یدو مورد کاف(  34صفحه ) 5/0(و داروها  یجسم يها يماریب ،یعامل روان ،یطیعامل مح ک،یعامل ژنت) د

5/1  

  25/0  37و  34صفحه ) 25/0(شکل الف   7
   46صفحه ) 5/0( اه کش و حشره نیها ، فلزات سنگ کش ،آفت ی، سموم قارچییایمیانواع مواد شمواد غذایی به آلودگی   8

  )است یدو مورد کاف( 
5/0  

                   51 صفحه) 25/0(قلب  یسکمیا) الف  9
و  یکاف یبدن تیچرب و پرنمک، کنترل وزن در حد مطلوب، فعال يو الکل، عدم مصرف غذاها اتیعدم مصرف دخان) ب

  .......    خشم و استرس و  تیریکنترل و مد ،یدار کافبه مق يو سبز وهیهمراه با مصرف م ییغذا میمنظم، داشتن رژ
  )                              دو مورد کافی است( 55صفحه  ) 5/0( 

 یگرفتگ ایسرفه  - 4بدن  يتوده درهرجا شیدایپ - 3بدون بهبود  هاي زخم - 2 یپوست هاي در خال رییتغ -1) ج
   یطوالن بوستی ایاسهال  -7 یسرفه خون ایاستفراغ  -6 یالنسوء هاضمه طو ایاختالل بلع  -5مدت صدا  یطوالن

  کاهش ای اشتهایی یب - 9 نهینوك س و ژناز وا یعیطب ریغ يزری در ادرار، مدفوع و خون یعیطب ریغ يزیر خون -8 
                                 )            دو مورد کافی است( 63صفحه ) 5/0( لدلی یوزن ب

25/1  

  »در صفحه دوم ادامه«
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  65صفحه ) 25/0(   1نوع ) ب                               66صفحه ) 25/0(  2نوع) الف  10
  

5/0  

                           70صفحه ) 25/0(سوزاك  -2شماره) الف  11
این امر موجب ه ک) 25/0(کند پیدا می التهاب کبد) 25/0(،روسیاز و یناش یاز جمله آلودگ به علل مختلف،گاهی ) ب

 .شود گفته می تیهپات يماریب وضعیت نیبه ا) 25/0( .دشو یآن م تیفعالکردن به کبد و مختل  بیآسوارد آمدن 
  70صفحه 

  

1  

  102 صفحه) 25/0(ی روان غبلو) الف  12
  107صفحه ) 5/0( .هنددمی یشافزرا ا رورينابا لحتماو ا ندارگذمی تأثیر نهدامرو  نانهز يهانمورهوتولید روي  )ب
  

75/0  

فاجعه ساختن از مشکل و  يکند و به جایاتخاذ م ناگوار طیدر مواجهه با شرا یافراد نحوه استدالل و نگرش متفاوت نیا  13
. هستند يماریکمتر مستعد باین افراد . کندیم يشتریب توجه شیهاییگرفتار شدن در تبعات آن، به خود و توانا

دارند و در  يشتریدهند، تعلق خاطر بینسبت به آنچه انجام م. کنندیاحساس م يشتریل بخود کنتر یمعموالً بر زندگ
صفحه ) 5/0(. هستند يریپذ لشتعهد، کنترل و چا يها یژگیو يدارا یدر مشکالت زندگ. هستند رایپذ راتییقبال تغ

  )ستا دو مورد کافی(  116و  115
  

5/0  

مبهم  دیرفع تهد يکرده و به طور اشتباه بدن و ذهن خود رابرا یاس ناراحتموجه احس لیکه فرد بدون دل یزمان) الف  14
  120صفحه  )5/0(. زدیانگ یبرم
  )مورد کافی است کی( 120صفحه ) 25/0(ي زیها، برون ر کردن خواسته نیگزیجا ،يبازدار) ب
  120صفحه ) 25/0( يترس از دست دادن کنترل، افکار تکرار ،پرتی حواس ،یسردرگم) ج
  

1  

 123صفحه ) 25/0(آوردن به مصرف مواد مخدر يرو ،یاضطراب، افسردگ ،یفشار روان )الف  15
  )کافی استبراي هر کدام مورد  یک( 123صفحه ) 25/0( ییانزوا و تنها ،یدرماندگ )ب
  

5/0  

                              )                25/0. (است که در بروز سرطان لب نقش دارد گاریگاز در س ینوع -2   کیآرسن) الف  16
  )25/0. (است هیر ژهوی به ها بافت بیو تخر کیتحر جادیاز عوامل مهم در ا -4   كایآمون) ب
  ) 25/0. (سرطان است جادیا یتشعشعات از عوامل اصل نیا -3  )پرتوزا(ویواکتیمواد راد) ج
    130صفحه )25/0. (است گاریموجود در س ادآوریاعت ةهمان ماد -1   نیکوتین) د

1  

 هخیرذ يهانمکا یگرد به نددر کبد نتوا)25/0(شده  رهیذخ چربی شودیسبب م کافی نماز دنبوو  لکلا اوممد فمصر  17
) 25/0. (هدبد سترا از د دخو دکررکا کبد که دنشومیسبب کبد چربیاز  پر يهالسلوو )25/0( دشو منتقل نبد زيسا

  137صفحه 

75/0  

  »ومسادامه در صفحه «
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. میمشخص کن م،یهدف موردنظر را انجام ده يها تیرا که قرار است فعال یمدت زمان - 2. میکن نییهدف خود را تع - ا  18
 کیدر صورت لزوم،  -5. میببند مانیپ - 4.میخود را ثبت کن يها و شکست ها تیبه هدف و موفق یابیدست زانیم -3

 -7.برداریم کوچک يشروع، گام ها يبرا - 6. میکن نییتعان م تیفعال يشکست در اجرا يو آشکار برا حیمجازات صر
 وسیدر صورت شکست هرگز مأ -9. میرا بپرس انیرفتارمان نظر اطراف رییدر مورد تغ -8.میاستفاده کن ادآورهایاز 

 يالزم برا يمهارت ها -11.میرا مدنظر داشته باش مانیها تیموفق -10. میشروع دوباره آماده شو ينشده و برا
  )دو مورد کافی است( 16صفحه) 5/0. (میرا کسب کن یدمراقبتخو

5/0  

  5/0  )است یدو مورد کاف(  22صفحه ) 5/0(فرد   یسالمت تیوزن و وضع ،یبدن تیفعال زانیم ،یمیاقل طیشرا  19
 ،یحال یب و و چروك و شل شدن پوست صورت و بدن، ضعف اعصاب، افت فشار خون و ضعف نیموها، چ زشیر  20

 یدو مورد کاف(  38صفحه ) 5/0( یو افسردگ بوستیصفرا، ورم و زخم معده،  سهیدندان ها، بروز سنگ ک یدگیپوس
  )   است

5/0  

  5/0  57صفحه ) 25/0( یکاف یبدن تی، داشتن فعال)25/0(مناسب ییغذا میرژ تیرعا  21
  5/0  75صفحه )25/0(خطر  پر یجنس ياز رفتار ها زیو پره) 25/0(عدم استفاده از سرنگ و سرسوزن مصرف شده   22
 یم یصوت یرا آلودگ ستا اههمر ادفرا سالمتی ايبر ضیارعوو  رثاآ باو  ردگذ می حداز  اصدوسرکه در آن  یطیشرا  23

     86صفحه ) 5/0. (نامند
5/0  

  5/0  )دو مورد کافی است( 112صفحه) 5/0( يتاب آور ،یعزت نفس، سرسخت  24
که به آن دود  رندیگ یقرار م اتیدر معرض تنفس دود دخان یول ستندین اتیدخانافراد خودشان مصرف کننده  یگاه  25

  134صفحه) 5/0. (شود یدست دوم گفته م
5/0  

  5/0  141ه صفح) 25/0. (ستا ادمو فمصر مۀادا به رختیااز ا رجخاو )25/0( نیدرو طمفرو  شدید میل ،نیروا بستگیوا  26

و  يفکر يها فعالیتبه طور گذرا  نتیجهو در  ندارگذ می تاثیر نبد يها هستگاد سایرو  عصبی سیستمروي  بر ها كمحر  27
 هکوتا ربسیا هیجانیو  شخو حالت ینا ماا. ندآور می نهیجاطور کاذب به  بهو او را  دهکر بیشتررا  هکنند فمصر بدنی

) 5/0. (هدد یم بیشتر ادمو ايبر جوو جستو  گیدفسرا شدید سحساا بهرا  دخو يجا سرعت بهو  ستا تمد
  )دو مورد کافی است( 143صفحه

5/0  

به  توانند یم یو به راحت) 25/0(رندگی یقرار نم نیرسای فشار تحت اند کرده نیراتمر یمقاومت هاي که مهارت یکسان  28
  151صفحه ) 25/0. (کنند یمقاومت م کنند، یکه آنها را به مصرف مواد دعوت م یو در برابر دوستان ندینه بگو گرانید

5/0  

 ينشست و ستون فقرات را در حالت عمود یصندل يدار استفاده کرد و در انتها یپشت يها یتا حد امکان از صندل دیبا  29
  )دو مورد کافی است( 160صفحه) 5/0. (نگه داشت

5/0  

فنج استفاده شده پشتی داراي دو بند باشد و در قسمت بندها از اس پشتی باید پهن بوده و کوله اي کوله بندهاي شانه  30
  )دو مورد کافی است( 163صفحه) 5/0(. باشد

5/0  

  5/0  167صفحه ) 5/0. (آسان داشت دسترسی ها به درون جعبه توان یم دار بیسطح ش يبا ثابت قراردادن آنها بر رو  31
  »مچهارادامه در صفحه «
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٤ 

  

احتمال وقوع حادثه  شیخود باعث افزا نیو ا) 25/0(دارد  يدهد توجه کمتر یفرد به آنچه انجام م طیشرا نیدر ا رایز  32
  172صفحه) 25/0. ( شود یم

5/0  

  5/0  177صفحه )25/0(متر  3) 25/0(جاروب   33
  24  .نظر همکاران گرامی مورد احترام است  

 




