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۱ 

  

                   31 صفحه )25/0(  درست )ب                                                           9 صفحه )25/0(  نادرست )الف  1
                         75 صفحه )25/0(  نادرست )د                                                             64 صفحه )25/0( درستنا )ج
  180صفحه ) 25/0(درست ) و                                                              159صفحه ) 25/0(درست ) ه 
  

5/1  

                         32صفحه ) A ()25/0( آ )ب                                                           5صفحه  )25/0( بهداشت )الف  2
            87 صفحه) 25/0( اكتسابي )د                                                           57صفحه ) 25/0(چربي ها  )ج
                 173صفحه ) 25/0(جوهر نمك ) و                                                  141 صفحه) 25/0( وابستگي رواني )ه

  

5/1  

              34 صفحه )25/0(  سيب )ب                                                            20صفحه ) 25/0( E )الف  3
                         56صفحه ) 25/0( HDL )د                                                 49صفحه ) 25/0(غيرواگير  )ج 
                        176صفحه ) 25/0( ژنيقطع اكس) و                                                        158صفحه ) 25/0( سبك )ه 
  

5/1  

   71صفحه  )25/0( C -3گزينه  )ب                       59 صفحه )25/0(  ازدست دادن تكلم - 2گزينه  )لفا  4
  163صفحه  )25/0( لوگرميك 6 -4 هنيگز )د                  119و  118ه صفح )25/0( كاهش فشار خون -2 ةنيگز )ج

  

1  

   12و  11صفحه ) 25/0( سبك زندگي )1) الف  5
                                              15صفحه  ) 25/0(  خودمراقبتي) ب 

5/0   

                                                   22صفحه ) 25/0( آهن) الف  6
                                 24صفحه ) 25/0( غالت) ب 
  ) است يدو مورد كاف(  26صفحه ) 5/0(  اصل تناسب -اصل تنوع -اصل تعادل) ج
     30صفحه ) 25/0(  يد) د

25/1   

   35صفحه ) 25/0(رواني  مشكالت) الف  7
     39  صفحه) 25/0( .يابد وزن افزايش مي) ب

5/0   

  مبارزه با حشرات و جوندگان ناقل بيماري- 3  دفع صحيح زباله و مواد دفعي-2 تهيه آب سالم و كافي - 1) الف   8
  43و  42صفحه )25/0) (كافي است مورد يك(پيشگيري از ورود گرد و غبار و مواد خارجي در غذا -4
  )  رد كافي استدو مو(عوامل شيميايي، عوامل بيولوژيكي، عوامل فيزيكي، عوامل مكانيكي ) ب

   45و 44و  43صفحه ) 5/0(

75/0   

  )دو مورد كافي است(  سال، مصرف دخانيات و الكل، تغذيه نامناسب و كم تحركي 50سابقه خانوادگي، سن باالي  )الف  9
                             54 صفحه) 5/0(
     62 صفحه) 25/0(  سرطان روده) ب
                                             66  صفحه) 25/0(ديابت نوع دو  )ج

 1  

           67صفحه ) 25/0(دستگاه گوارش  -3 )ب                      70 صفحه  ) 25/0(دستگاه تناسلي -2) الف  10
  69صفحه ) 25/0(پوست و مو  -1) ج

 75/0  
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                            81 صفحه ) 25/0( آستيگماتيسم) الف  11
استرس، برخي از داروها، قاعدگي، قرار گرفتن در معرض  افزايش ناگهاني هورمون ها وتحريك غده هاي چربي ،)ب

   )است يدو مورد كاف(  89صفحه ) 5/0( ها  كاري جوش خورشيد، تعريق و دست
  97و  96صفحه ) 5/0(زمان و سرعت ايجاد پوسيدگي -4 مقاومت شخص و دندان -3 مواد قندي -2 ها ميكروب-1) ج
  )است يدو مورد كاف(

  

25/1  

       103هصفح) 25/0(براي تشخيص گروه خوني زوجين ) الف  12
                                  110صفحه ) 25/0()يك مورد كافي است ( هاي قلبي و عقب افتادگي ذهني آب مرواريد، بيماري) ب

5/0  

شكوفا  ايمهارت  كيكسب حداقل  يتالش برا - 2 به آنها يابيدست يبرا يزري اهداف مشخص و برنامه نييتع -1) الف  13
در امور از جمله  تيكسب موفق -4 خود يفرد هاي ياز توانمند يفهرست هيته -3 استعداد خود كيكردن حداقل 

 -6 تفوق برنامه مدرسه مثل نماز جماع هاي تيهمچون حضور در فعال ياجتماع هاي تيدر فعال مشاركت - 5 ليتحص
 انآشناي و دوستان با معاشرت -8 بخش مثبت و الهام هاي دوست شدن با آدم -7 گرانيرابطه سالم با د يبرقرار
   114صفحه) 5/0) (است يدو مورد كاف( يآراستگ -10 گرانيكمك به د يشدن برا داوطلب- 9 رگ تيحما
                                  120صفحه) 5/0) (است يدو مورد كاف( يزير برون - 3 ها كردن خواسته نيگزيجا - 2 يبازدار -1 )ب
  121صفحه ) 25/0( Bهاي  ويتامين )ج
  گروهي و اجتماعي شود البته مشروط به ،يفرد نيتواند باعث احقاق حق در روابط ب مي نكهياز آثار مثبت خشم ا) د
    123 هصفح )5/0.(ميآن را كنترل كن نكهيا
  

75/1  

  130 هصفح) 25/0( كيآرسن) ب                                   130صفحه  )25/0( نيكوتين) الف  14
  133 هصفح) 5/0(و مواد مضر به آنها  ييايميش يافزودن ليبه دل) ج

1  

 و بزرگ شدن دنيمستقل شدن و به بلوغ رساحساس كاذب   -2جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن  باور غلط به-1  15
 ديگرو افراد  ها شهياز هنرپ غلط و منفي يالگوبردار -4همساالن  انيشدن و محبوب شدن در م ياجتماعباور غلط  -3
غلط در مورد مصرف  يباورها - 6 يميدوستان صم اي نيتوسط والد اتيمصرف دخان غلط و منفي از يالگوبردار -5
ذهن و هضم غذا  تياب، تقورفع دلشوره و اضطر ،يرفع خستگ ت،يموجب رفع عصبان دنيكش گاريس نكهيمثل ا گاريس
 -8 گاريكم خطرتر از س يماده دخان كيبه عنوان  انيدر مورد مصرف قل و برداشت نادرست يساده انگار - 7. شود يم

 يدر اذهان عموم انيقل ژهيبه و اتيناپسند نبودن مصرف دخان -9 يانواع مواد دخان نييپا متيق ايدر دسترس بودن و 
   134صفحه  )5/0()است  يمورد كاف دو( 

5/0  

قرار داده و آثار خود را به صورت عدم تعادل در حركت، اختالل  ريرا تحت تأث ياعصاب مركز ستميس يالكل عملكردها  16
 ،ياعصاب مركز ستمياختالل در س شيافزا. در تكلم، كاهش تعداد تنفس و كاهش ضربان قلب و فشار خون نشان دهد

ممكن است شخص دچار كاهش  د،يدر موارد شد. رندگييقرار م ريتحت تأث يبه شكل قابل توجه ياتيح يكاركردها
    137صفحه )5/0( )است يمورد كافدو .( مرگ شود يو حت) كما( ياريهوش

5/0  

  »ادامه در صفحه سوم«
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۳ 

  

  )    25/0( اكيتر ةريو ش اكيتر) ب)                         25/0(كراك  ن،يكافئ ن،يكوكائ)الف  17
  143صفحه )است يهر كدام كاف يمثال برا كيذكر ) (L.S.D( )25/0(يد.اس.ال) ج

75/0  

 - 4. ديضبط صوت استفاده كن كياز تكن -3. دياوريب ليگفتنتان دل»  نه« يبرا - 2. دييبگو» نه«با اعتماد به نفس - 1  18
در آنجا  ددهييكه احتمال م ييهااز حضور در مكان - 5. ديسازگار كن تانيكالم يها اميخود را با پ يركالميغ هاي اميپ

 -7. ديبا معتادان رفت و آمد نكن -6. ديكن يگرفت، خوددار ديخواهمواد تحت فشار قرار  ريو سا گاريمصرف س يبرا
 قيسالم تشو يرا به انجام رفتارها گرانيد -8. دياز خودتان مقاومت نشان ده ،يرقانونيغ يدر برابر انجام رفتارها

  149و  148 هصفح) 5/0هر مورد() است دو مورد كافي(. ديكن

1  

  25/0  )        157صفحه)(25/0(پاها  نيو قرار دادن بالش ب دنيبه پهلو خواب -1  19
   163و  162صفحه )5/0(.دست از دو دست استفاده شود كي يشود به جا يم هيتبلت توص اي يدرهنگام كار با گوش) الف  20

   168صفحه ) 5/0( .ديرينظر بگ انجام كارها در يرا برا يكاف يفضا) ب
1  

سردرد و  -4رنگ پوست  رييتغ -3 يتنفس مجراي و گلو پوست، و هاچشم كيتحر -2 دنيكش نفس يبه سخت -1) الف  21
 هصفح) 5/0)( كافي است دو مورد(و اسهال  يشكم يدردها -6 يو عدم تعادل و فقدان هماهنگ جهيسرگ -5 ديد يتار

   173و  172
  175صفحه )25/0( .وجود دارد زيتوسط پوست ن وهيذب جخطر ج رايز) ب
 در كافي نور وضعيت از اطمينان حمام، در گير لرزه هاي كفپوش از استفاده حمام، و توالت در محافظ هاي ميله نصب )ج

  182صفحه) 5/0()( كافي است مورد دو(عبور هنگام در زائد اشياي حذف منزل،

25/1  

  20  رام استنظر همكاران گرامي مورد احت  
 


