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                           64 صفحه )25/0( درست )ج                56 صفحه )25/0( درستنا )ب                    20  صفحه )25/0( درست) الف  1
  129صفحه ) 25/0(درست نا) و                    114صفحه ) 25/0(درست ) ه                      75صفحه  )25/0( درستنا) د

  

5/1  

   59صفحه ) 25/0(يمغز )ج                 29صفحه ) 25/0( صبحانه )ب                    8صفحه  )25/0(جسمانی )الف  2
               130صفحه ) 25/0( قطران) و                           95 صفحه) 25/0( 30 )ه                        74صفحه ) 25/0( ایمنی )د

  

5/1  

  57 صفحه) 25/0(غیراشباع  )ج                      34صفحه  )25/0(سیب  )ب                      24صفحه ) 25/0(کمتر  )الف  3
              135صفحه ) 25/0( سوم) و                    110صفحه ) 25/0( سرخجه )ه                       98صفحه ) 25/0( کاهش) د

  

5/1  

    31صفحه )25/0( ید -  4گزینه  )ب                                                    21صفحه )25/0(  تخم مرغ - 2گزینه  )لفا  4
  130صفحه  )25/0( نیکوتین -2گزینه  )د                                      119و  118صفحه  )25/0( احساس گرما -4گزینه  )ج

  

1  

  5/0         12 هصفح) 25/0( .بر کیفیت زندگی او تاًثیر می گذارد )25/0(در فرد زیرا سبک زندگی با پیشگیري از بروز بیماري   5

  5/0    15صفحه ) 25/0(معنوي ) ب                                    15صفحه ) 25/0( اجتماعی )الف  6
  22صفحه )5/0( )کافی است مورد دوذکر (ها  ها و میوه آب موجود در سبزي سوپ، شیر، آب آشامیدنی، آبمیوه،) الف  7

  35صفحه )5/0) (کافی است مورد دوذکر (پرخوري عصبی کاهش اعتماد به نفس، افسردگی،)ب
  اي و عوارض  و فرد با کمبود تغذیه) 25/0( زیرا کاهش وزن با سرعت بیشتر از حد مجاز، ممکن است پایدار نباشد)ج
  39صفحه ) 25/0( .ناشی از آن مواجه گردد    

 5/1  

  مبارزه با حشرات و جوندگان ناقل بیماري-3دفع صحیح زباله و مواد دفعی -2تهیه آب سالم و کافی -1) الف  8
  43و  42صفحه )5/0) (کافی است مورد دوذکر (پیشگیري از ورود گرد و غبار و مواد خارجی در غذا-4       

  هایی هستند که به عللی از جمله پایین بودن سطح  بیماري غذا، از ناشی هاي بیماري یا زادغذا هاي بیماري) ب
  به آب سالم، گسترش استفاده از غذاهاي خیابانی و نبودن   بهداشت فردي یا بهداشت محیط ، عدم دسترسی     
  45صفحه )5/0( .شوند ایجاد می... نظارت و     

1  

  52صفحه) 25/0(و اختالالت چربی خون )25/0(باال  فشار خون ) الف  9
مراجعه به پزشک  -3پرهیز از مصرف غذاهاي پرشکر و چرب  - 2برخورداري از رژیم غذایی متوازن و متعادل  -1) ب

هاي بدنی روزانه  انجام فعالیت -5حفظ وزن مطلوب  - 4متخصص در صورت داشتن عوامل خطرساز غیرقابل پیشگیري 
  66صفحه )5/0) (کافی است مورد دوذکر (کنترل منظم قند خون -7ات پرهیز از مصرف دخانی - 6

1  

  5/0    62صفحه ) 25/0(سرطان سینه) ب                                      62صفحه ) 25/0(سرطان روده ) الف  10
11  
  
  

   

    69 هصفح) 25/0(و مو  ) 25/0(پوست) الف
براي  ییزامرده زودرس، مانیزا ،ییو نازا یمیاند عوارض جدي مانند عقتو یها در صورت درمان نشدن مماريیب نیا )ب

  70صفحه ) 25/0( ).است یمورد کاف کیذکر (. به همراه داشته باشند ماریب
  74صفحه )25/0. (میبه بدن شو سمیکروارگانیمانع ورود م دیبا )ج

1  
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  84صفحه ) 25/0( مصنوعی اشک) الف  12
و سپس به  میسیکاغذ بنو کی يرو ای)  میاوریبه زبان ب( میو افکار خود را بازگو کن میاز رختخواب خارج شو) ب

  95صفحه ) 5/0( .میرختخواب برو

75/0  

13  
  

  

   103صفحه ) 25/0( نیزوج ادیعدم اعت صیتشخ يبرا) الف
و  هانقص قۀخود ساب لیشود چنانچه در فامیم هیبا هم ازدواج کنند، توص رندیگیم میتصم کهی به دختران و پسران) ب

) 5/0( .دهند انجام کژنتی ةدار، مشاورتیبه مراجع صالح مراجعه با ،يدارند، قبل از هر کار يمادرزاد يهايماریب
  104صفحه 

75/0  

شکوفا  ای مهارت کیکسب حداقل  يتالش برا - 2به آنها  یابیبراي دست زيیاهداف مشخص و برنامه ر نییتع -1 )الف  14
در امور از جمله  تیکسب موفق -4هاي فردي خود  از توانمندي یفهرست هیته -3د استعداد خو کیکردن حداقل 

  فوق برنامه مدرسه مثل نماز جماعت يها تیهمچون حضور در فعال یاجتماع يها تیدر فعال مشارکت - 5 لیتحص
 انیبا دوستان و آشنا معاشرت - 8 مثبت و الهام بخش يشدن با آدم ها دوست - 7 گرانیرابطه سالم با د يبرقرار - 6

  114صفحه  )25/0)(مورد کی ذکر( یآراستگ - 10 گرانیکمک به د يشدن برا داوطلب -9 گر تیحما
 طیتواند در شرا یکه فرد به کمک آنها م)25/0(است  یو روان يفرد هايتیاز ظرف ايشامل مجموعه آوريتاب )ب

 تیشخص یبحران ای نیمشکل آفر طیتواند در شرا یم یو حت )25/0( نشود یدگید بیدشوار مقاومت کند و دچار آس
  116صفحه ) 25/0. (خود را ارتقا بخشد

1  

  75/0  120صفحه ) 25/0( عالئم تفکر -2 )ج           ) 25/0( یعالئم بدن -1) ب)                      25/0(ی عالئم روان - 3) الف  15 
    130صفحه ) 25/0( کیآرسن) الف  16 

 تبخال ویروس سل، دهانی، هاي بیماري قبیل از هایی عفونت انتقال دست، اگزماي به توان می ها آلودگی این جمله از )ب

  133صفحه  )5/0.(کرد اشاره ... و  )معده زخم عامل(  هلیکوباکتري و
 يهانمکا یگرد به ندبد نتوادرک)25/0(شده  رهیذخ چربی شودیسبب م کافی نماز دنبوو  لکلا اوممد فمصر) ج
) 25/0.(هدبد سترا ازد دخو دکررکبد کا که دشو می سبب کبد چربیاز  پر يهالسلوو  دشو منتقل نبد زيسا هخیرذ

  137صفحه 

25/1  

 »بخش انتخابی«   
  .سوال اول را تصحیح نمایید8سوال انتخابی پاسخ داده باشد، فقط  8آموز به بیش ازاگر دانش:  مصحح گرامی

  

داشتن  قضاوت نسبتاً صحیح در برخورد با مسائل، داشتن روحیۀ انتقادپذیري، سازگاري فرد با خودش و دیگران،   17
  8صفحه )کافی است مورد دوذکر ..... (و  اسب در برخورد با مشکالت عملکرد من

5/0  

  5/0  26صفحه اصل تعادل یعنی مصرف مقادیر کافی از مواد غذایی موردنیاز براي حفظ سالمت بدن    18 
  5/0                         44صفحه) 25/0( فیزیکی) ب                                        43صفحه) 25/0(شیمیایی ) الف  19
 جاي هر در توده پیدایش بهبود، بدون هاي زخم پوستی، هاي خال در تغییر سرطان، بیماري به یک درجه اقوام ابتالي  20

 یا اسهال خونی، سرفه یا استفراغ طوالنی، هاضمه سوء یا بلع اختالل صدا، مدت طوالنی گرفتگی یا سرفه بدن،
 یا بی اشتهایی سینه، نوك و واژن از غیرطبیعی ریزي خون و مدفوع ادرار، در بیعیغیرط خونریزي طوالنی، یبوست
  63صفحه) مورد کافی است دو ذکر( بی دلیل وزن کاهش

5/0  

  »ومسادامه در صفحه « 
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استفاده نکردن از  - 3 واکسن قیتزر - 2 ماريیاز عدم ابتالي آنها به ب نانیو اطم کانینزد ایخون اعضا  شیآزما -1  21
  ماریزخم شدة ب ای دهیعدم تماس با پوست بر -5 ماریو خون ب عاتیعدم تماس با ما -4ر مایمشترك با ب لیوسا

 ) مورد کافی است دو ذکر( .ماریمتعلق به شخص ب... و ریو ناخن گ غیو برنده مثل ت زیت لیاستفاده نکردن از وسا - 6
   72و71 صفحه 

5/0  

) مورد کافی است دو ذکر(یدگیپوس جادیزمان و سرعت ا -4 اومت شخص و دندانمق -3 يمواد قند -2 ها کروبیم -1  22
    97صفحه 

5/0  

    121و  120صفحه ) 25/0( يبازدار )ب                                   )25/0( يزیبرون ر )الف  23
  

5/0  

    .شود یهن و هضم غذا مذ تیرفع دلشوره و اضطراب، تقو ،یرفع خستگ ت،یموجب رفع عصبان دنیکش گاریس   24
   134صفحه  ) مورد کافی است دو ذکر(

5/0  

) مورد کافی است دو ذکر( و چشم ها و اسهال ینیب زشیر آب مکرر و لرز، يها ازهیدست و پا، خم دیشد يدردها  25
    141صفحه 

5/0  

    اكیتر رهیو ش اكیتر : یعیطب   26
کافی  موردذکر یک براي هر کدام (  نیکدئ يهاى مسکن حاو صقر یبعض و متادون  ترامادول، ن،یهروئ :یمصنوع 

  143صفحه  )است

5/0  

   يانجام جد -5 تیبه مذهب و معنو بنديیپا -4کسب و کارسالم  -  3علم  لیاشتغال به تحص - 2به خدا  مانیا -1  27
    145صفحه  )است یذکر  دومورد کاف(سالم  حاتیپرداختن به تفر -6ورزش 

5/0  

  157صفحه) 25/0( 1شماره  )ب                                        ) 25/0( 2اره شم) الف  28
  

5/0  

  167صفحه. دده می بازوها را در ضمن انجام کار کاهش و  انگشت ها، مچ دست یحرکات اضاف  29
  

5/0  

  168صفحه  عضالت خود  یبراي رفع خستگ یحرکات کشش  30
  

5/0  

  176صفحه. به مواد سوختنی شد باید مانع رسیدن هوا رایز  31
  

5/0  

   )است یذکر  دومورد کاف( شدید اضطراب و قراري بی - 3  صدا خشونت و سرفه - 2  سخت و صدادار تنفس  -1  32
  180صفحه

5/0  

  24  .نظر همکاران گرامی مورد احترام است  
 




