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  بخش الزامی) الف 
  .نمره پاسخ دهید 16جهت کسب  17تا  1آموز عزیز به سؤاالت  دانش

 

  

  .دکنی مشخص لیرا بدون ذکر دل ریز هاياز عبارت کیهر  ینادرست ای یدرست  1
و نه فقط  یو اجتماع یروان ،یرفاه جسم نیازتأم يسالمت را برخوردار )WHO(یسازمان بهداشت جهان) الف

   .داندیو نقص عضو م يمارینداشتن ب
  .شودیم رهیها و کبد ذخچهیاست که به صورت نشاسته در ماه دراتیکربوه ینیمقدار مع رهیقادر به ذخما بدن ) ب
  .شودیرحم استفاده م ۀسرطان دهان صیدر تشخ ،ریاسمپاپ شیاز آزما) ج
  . مثبت است يبادیآنت شیآزما جهیدر دوران پنجره، نت) HIV( يويآدر فرد آلوده به اچ) د
  .است  شب حین تخمیر یشافزو ا اقبز نجریا کاهشناشی از  ،صبحگاهی بدبويتنفس  )ه
  شتراستیب ای گارینخ س 200تا  100معادل ضرر  انیضررقل) و

5/1  

  .دیرا با کلمات مناسب کامل کن خالیيجا ریز هاياز عبارت کیدر هر  2
  .شود.................... تواند منجر به یم نیتامیو يهااز مکملبرخی از حد  شیاستفاده ب) الف

 نیآن از ب ییشود و ارزش غذا یراتیی، طعم و مزه دچار تغ.................. از نظر رنگ،  ییماده غذا کیکه  یزمان) ب
  .دچار فساد شده است ییماده غذا مییگویم ابد،یکاهش  ایبرود 

  . ساعت است...................  حدودنجات فرد، تنها يبرا ییمدت زمان طال ،يدر سکته مغز) ج
  .است..........................  کند یم تیسرا گرانیپوست و مو به د قیکه از طر یانگل يها يماریب نیتر عیاز شا یکی) د
  . شود یمطبقه بندي ........................  و يمادرزادو طبقۀ ددر  ییکم شنوا )ه
   .است یدر زندگ..... ..............کسب  ازمندین ،یدرون يعالوه بر احساس ارزشمندداشتن عزت نفس ) و

 

5/1 

  .از بین کلمات داخل پرانتز گزینۀ مناسب را انتخاب کنید 3
  . شودیم رهیمعموال در کبد ذخ) E / B( نیتامیو) الف

  .شودیم ییمواد غذا فساد در جادیاست که باعث ا) یکیزیف / یکیمکان(رطوبت از جمله عوامل  )ب
  . شودیخون م) HDL / LDL( شافزایچرب ترانس موجب  يهادیاس ادیمصرف ز) ج
  .است یعیاز حد طب )تربزرگ/ تر کوچک(چشم  ةمعموالً کر نیبکیهاي افراد نزددر چشم) د
    .باشد قیقهد) 30 / 60(از بیشتر نباید نبیداخو با ابختخور به فتنر بین فاصله) ه
  .را از پدر و مادر به ارث برده است وبیاست و هر دو ژن مع ماریب) نوریم / ماژور( یسمتاال )و
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  .دیمناسب را انتخاب کن ۀنیگز ر،یز اي نهیچهارگز هاي در پرسش  4
  است؟ يسالمت معنو هاي از نشانه کیکدام ) الف

  یابراز مکنونات قلب) 4عملکرد مسئوالنه                   ) 3                          تعهد         ) 2              جانیه تیریمد) 1
  شود؟ یبهتر جذب م ییموجود در کدام ماده غذا يرو) ب
  قلوه) 4               رهیسبز ت هاي سبزي) 3                  دار غالت سبوس) 2  دق                           فن) 1

  است؟ یچاق از یاز مشکالت ناش کیمربوط به کدام » اب مزمنالته«  )ج
   یروان) 4                                      يغدد) 3                     یعصب ستمیس) 2             یعروق - یقلب) 1
  ؟متر باشد یسانت چنددر حدود دیبا چشمان با توریفاصله مان ،انهیدر هنگام کار با را) د
  40تا  30) 4                                  80تا  70) 3                               30تا  20) 2                      60ا ت 50) 1

  

1  

  .دیپاسخ ده ریز يهادر مورد سالمت به پرسش 5
  .)دیسیبنو لیدل کی(مقدم است؟ نبر درما يریشگیسالمت، پ نیحفظ و تأم يچرا برا) الف

  را بر سالمت افراد دارد؟ ریتأث نیشتریاز عوامل مؤثر بر سالمت، ب کیم کدا )ب
 شود؟یم يبنددسته یاز انواع خودمراقبت کیدر کدام » کنترل خشم« )ج

1 

  .دیپاسخ ده ریز يها به پرسش و کنترل وزن سالم ییغذا ۀدر مورد برنام 6
  ؟شوند یم نیتأم یهایمنابع گ قیاز طر معموالً نیاز انواع پروتئ کیکدام ) الف

چه  ییغذا يها ، مقدار مصرف روزانه گروه میکن یحرکت م نییهرچه از باال به سمت پا ییدرهرم مواد غذا) ب
  کند؟یم يرییتغ
  روزانه خود هستند، ییآن در برنامه غذا تیبه رعا ازمندیسالم ن هیاز تغذ يبرخوردار يکه افراد برا یاز اصول) ج
  .دیرا نام ببر دو مورد 

  .دیرا نام ببر یدو مورد از عوامل مؤثر بر بروز چاق) د
 

5/1 

7  
  
  
  
  
  
  
  

بهتر است  ، )الف یا ب( یچاق ياز الگوها کیافراد با کدام ، در شکل مقابل
  کاهش وزن خود اقدام کنند؟ يتر برا عیهرچه سر

  
  
  

                                                                                                                               
              الف                         ب                                                                                                                                     

25/0  
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8  
  

  5/0  .دیرا نام ببر ییغذا يهاعفونتبروز  لیدو مورد از دال

  .دیپاسخ ده ریز يها به پرسش ریواگ ریغ يها يماریدر مورد ب  9
  ، چه نام دارد؟شودمی)يصدر نیآنژ( یدرد قلب جادیرسد و سبب ا یقلب نم ۀبه عضل یکه خون کاف یحالت) الف

  )  دو موردذکر (توجه داشت؟ یبه چه عوامل دیو کنترل فشارخون باال با يریشگیپ يبرا) ب
  . دیسیسرطان را بنو ةدو مورد از عالئم هشداردهند) ج

25/1  

  ) 2 ای 1نوع (است؟ ابتیمربوط به کدام نوع د ریاز عالئم ز کیهر  10
  و پرادراري یپرنوش) ب           احساس سوزش در انگشتان دست و پا                                    ) الف

5/0  

  .دیپاسخ ده ریز يهابه پرسش رداریواگ يهايماریدرمورد ب  11
  سوزاك) 2            اسهال خونی) 1شود؟  یمنتقل م یدستگاه تناسل قیاز طر يماریکدام ب) الف

   ؟آید گونه به وجود میچ تیهپات يماریب) ب

1  

  .دیپاسخ ده ریز يهابه پرسش باروري بهداشت ازدواج ودرمورد  12
  ازدواج است؟ ايبر گیدمااز انواع بلوغ در آ کیمربوط به کدام  تیشخص شدر) الف

   .توضیح دهید ؟ندارگذمی روريباروي  يتأثیر چه مکملو  كمحر يهادارو) ب

75/0 

  .دیسیآور را بنو بتا ادفرا يهایژگیدو مورد از و  13
  

5/0  
  .دیخ دهپاس ریز هاي به پرسشاضطراب درمورد   14

  است؟ نیآفر مشکل یاضطراب چه زمان) الف
  .را بنویسیدل مقابله با اضطراب واصیکی از ) ب
                                      .را ذکر کنید عالئم تفکر اضطرابیک مورداز ) ج

  

1  

  .دیسیبنو در خشم منفی یک مثال ریاز موارد ز کیهر يبرا 15
  :یمشکالت اجتماع) ب                                      : یمشکالت روان) الف

  

5/0  

16  
  
  
  
  

  
  

 

 بامت راست  از موارد س کیهر .است برخی از مضرترین مواد سمی موجود در مواد دخانی در رابطه با ریجدول ز
  .دیسبنویدر برگه پاسخ  شماره مربوط به عبارت مناسب را. دارد یارتباط منطقهاي سمت چپ  از عبارت یکی
  

  ها عبارت  موارد
  .ور موجود در سیگار استآهمان ماده اعتیاد - 1  آرسنیک) الف

  .ز سرطان لب نقش داردبرونوعی گاز در سیگار است که در  -2  اكیآمون) ب
  .استسرطان  جادیا یتشعشعات از عوامل اصل نیا - 3  )پرتوزا( مواد رادیواکتیو) ج
.           است هیر ژهیها به وبافت بیو تخر کیتحر جادیاز عوامل مهم در ا -4  نیکوتین) د

 

1 

17 
  

 75/0 .و ایجاد سیروز کبدي را بنویسیدتشدید وضعیت کبد چرب  اثرات الکل بر
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  یانتخاب بخش) ب  
  .دیده پاسخ و کرده سؤال را به دلخواه انتخاب 8 فقط 33تا  81نمره از سؤاالت  4جهت کسب  زیآموز عز دانش

  

  5/0  .دیسیرا بنو یخودمراقبت يبرا يزیبرنامه ر يدو مورد از گام ها    18

  )دو مورد(هر فرد مؤثر است؟ یآب مصرف زانیدر م یچه عوامل  19
  
  

5/0  

  .دیوزن به دو مورد اشاره کن عیکاهش سر یازعوارض جانب  20
  

5/0  
  شود؟ یم يا هیخون چه توص یچرب شیاز افزا يریجلوگ يبرا  21

  

5/0  
  .دیسیرا بنو) HIV( يو يآ از انتقال اچ يریشگیپ یدو راه اصل  22

  

5/0  
  ست؟یچ یصوت یمنظور از آلودگ  23

  

5/0  
  .دیسینقش دارند را بنو یمطلوب و حفظ سالمت روان تیشخص يریشکل گ ندیکه در فرا یدو مورد از عوامل مهم  24

  

5/0  
  ست؟یچ اتیمنظور از دود دست دوم دخان  25

  

5/0  
  ست؟یبه مصرف مواد چ یروان یور از وابستگظمن  26

  

5/0  
  .دیسیممکن است رخ بدهد؟ دو مورد را بنو هایی در فرد چه حالت) یعیمحرك طب( نییبا مصرف کوکا  27

  

5/0  
پرخطر  ياز رفتارها يریشگیپ ۀنیدر زم یخودمراقبت هاي هیازتوص یکیبه عنوان  یمقاومت هاي نقش مهارت  28

  .دیده حیرا توض) و اختالالت مواد مخدر اتیاناستعمال دخ(
  

5/0  

  م؟یکن تیرعا دیرا با یچه نکات یصندل ياز بروز کمردرد، هنگام نشستن رو يریشگیپ يبرا  29
  

5/0  
  .دیسیبنو یکوله پشت يمناسب بودن بندها يبرا یژگیدو و  30

  

5/0  
  انجام داد؟ توان یم اقدامی چه ها کارتن و ها آسان به داخل جعبه یدسترس يبرا ،یبر اساس اصول ارگونوم  31

  

5/0  
  5/0  د؟یبه شمار آ یاز عوامل خطرساز در حوادث خانگ تواند یچگونه م جانیاسترس و ه   32

   :قیحر يبا توجه به شکل مقابل در هنگام استفاده از کپسول اطفا    33
انجام  تشاز آ متر...... .........حدود فاصله  باو  ............ با روش قیکردن حر ياسپر"
  ".دشو یم

  
  
  

5/0  

  24  جمع نمرات                                                  باشید                 و سربلند موفق                                                                 
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                             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  
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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
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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  
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