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1

 زير را بدون ذكر دلیل مشخص كنید.  اتدرستي يا نادرستي هر يک از عبار 1

 چربي اشباع نشده عامل تعیین كنندۀ سطح كلسترول خون است.  الف(

 ه اختالالت انعقاد خون را بیشتر افزايش مي دهد.چاقي با الگوی سیب، خطر ابتال بب(  

 .  شودمي  ل  تشکی  ، پالکلختۀ خون قبل از    ، به هنگام سکتۀ قلبي  ج(

 .منتقل مي شود، ژن معیوب از پدر به فرزندان  های ارثيبیشتر بیماریدر    د(

 تواند در تعامل با محیط، تقويت و توسعه يابد.مياما چه قابلیت دروني است، آوری اگرتاب  ن(

 يکي از نشانه های وابستگي به مواد مخدر است.  ، م محرومیتسندر  و(

 .دارديوار تماس  با دپشت سر و باسن    دنهمان  ، اپآزمون ديوار، پاشنهدر  ه(

 شود.محسوب ميهادهای امدادی در حوادث خانگي  اورژانس يکي از ن(  ی

2 

 كنید.  ت مناسب كاملماكلخالي را با  یهاجا  ، زير  اتعباردر   2

 .به شمار مي رودؤثر بر سالمت  م مل  وان يکي از عوابه عن  ...................  ای از  نمونه  ، وژیاستفاده از محصوالت تکنول  (الف

 د....، واقعي و ............................... باش........هدف بايد .....  ، در گام اول خودمراقبتي  (ب

غذايي هایگروهه میزان مصرف روزانحركت كنیم، باال به سمت  پايین هرمغذايي، هرچه از در شکل هرم مواد ج(

 شود.  ي...................... م 

 ..... است.از بیماری های شايع غذازاد، ....................  يکي(  د

 ........ است.بزرگترين عامل مرگ و میر در قرن بیستم، ...........  (ن

 .گیری از مهارت ................. استهكارهای بهر مهارت نه گفتن يکي از راه  و(

  دارد.  قراررات كمری و دنبالچه  قف  در ستون فقرات، .................. بین  ه(

2 

 ا انتخاب كنید.سب رمناكلمۀ    ، از بین كلمات داخل پرانتز 3

 است.  جتماعي(ا  /  معنوی  عاطفي/  )رواني ـ  سالمتاز ويژگي های    داشتن روحیۀ انتقادپذيری  الف(

 .دوتعیین مي ش  ،ن فعالیت بدني فردتناسب( براساس سن، جنس و میزا  / نوعت  /  )تعادل  اصل(  ب

 اشاره كرد.ا  روزن بدن مي توان به بروز سنگ كیسۀ صف  سريع  (افزايش /  كاهش)از عوارض جانبي  (  ج

  ( قادر به ادامه حیات است.سفیدگلبول    /  پالكت  /  قرمزتنها در )گلبول    HIVويروس    د(

 اشاره كرد.  ريتالین(  دی/  .اس .ال /  آمفتامینان به )وزاهای مصنوعي مي تاز توهم  ن(

 مي باشد.  گردن(  كمر/  پذيرترين عضو بدن در برابر صدمات، )زانو/بیآس  و(

 مک( است.ن  /شن  كربن دی اكسید/)  استفاده ازردن آتش سوزی ناشي از برق،  برای خاموش كبهترين وسیله    ه(

 . قلمداد مي شود  ،یت(م مسمو  خفگي/  تگي/)سوخ  ي از آتش سوزیترين علت مرگ ناشمهم  (ی

2 
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2 
 

 ایگزينهچهارهای  پرسش 4

 ؟چند مورد از موارد زير صحیح است  ـ1

          نقش دارد.  ی بدنهابرخي بافت  تشکیلآهن همانند كلسیم در    (الف

 درحفظ تعادل مايعات بدن نقش دارد.سديم    (ب

    مؤثر است.اكسیژن خون    منیزيم در حمل  (ج

  د.كنها بازی ميد سیستم عصبي و ماهیچهدر عملکر  مينقش مه  سبزيجاتمیوه و  جود در  قند مو(  د

 يک(  4                                دو(  3                                    سه(  2                                 چهار(  1

 ها متفاوت است؟  با ساير گزينه  نادرستييا    درستيكدام يک از نظر    ـ2

 شود.از واكسن استفاده مي ، هپاتیتاع  همۀ انوابتال به  ز  ی پیشگیری اامروزه برا  (1

                                               .های انگلي استپديکلوزيس از شايع ترين بیماری  (2

 سوزاک جلوگیری كند.  از ابتال به بیماریتاحد زيادی  تواند  ميو خانوادگي  پايبندی به اصول ديني، اخالقي    (3

 بیشتر است.  Cدر هپاتیت نوع  بیماری شدن    مناحتمال مز(  4

كدام ،  را نشان مي دهدكه الگوی وراثتي بیماری تاالسمي    مقابلدر تصوير ـ  3

 است؟ ه ارث بردهبد هر دو ژن معیوب را از والدين  زنفر

1)  1                      2)  2                          3)  3                         4) 4 

 است؟  نادرستی از حوادث خانگي  ربارۀ پیشگیرنه دكدام گزي  ـ  4

بايد بر روی كاهش عوامل خطر ه،  ثقبل از بروز حادپیشگیری  دو    در سطح  (1

                                                  تمركز كرد.

                                              وند.شامکان، ظروف از محیط خارج  درصورت    كشحشره  اسپریاز    قبل(  2

                                           سوزی خشک، استفاده از آب است.بهترين راه مبارزه با آتش(  3

 هوايي از ضربه زدن به پشت اجتناب شود.   در انسداد خفیف راه تنفس  (4

1 

5 

 

 پاسخ دهید.زير به سواالت متن    به  با توجه

تواند   مين كار افراط شود ايدراگر  اما  بدن ضرورت داردرد  Dای تولید ويتامینرب  رشیدمعرض نورخوگرفتن درارچه قراگر  

به آور فرابنفش نور خورشید قرارگرفتن در معرض اشعۀ زيانبه عالوه  سوختگي شود.منجر به بروز عوارضي مانند آفتاب

كه به  شیدپرتوهای فرابنفش خور. هد، خطر ابتال به سرطان پوست و پیری زودرس پوست را افزايش مي دمدت طوالني

   .است  UVBو كمي از پرتوهای   UVAپرتوهای مضر  زمین مي رسد شامل  

                                                  وجود دارد؟  Dچه ارتباطي بین نورخورشید و ويتامین  ف(ال

 است؟ م دستگاه بدن  کرد كداوختگي نتیجه عملعوارضي مانند آفتاب س  ب(

  د؟د كنتشديمي تواند  بلوغ جنسي،   دورۀدر  را  پوستي    ۀعارضكدام  نور خورشید،   گیری طوالني مدت در معرضرراق(  ج

 ................. مستقیم برب آسی نتیجۀفرابنفش،  آورزيانگیری طوالني مدت در معرض اشعۀراروست ناشي از قسرطان پد( 

 .است

1 
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 بیشتری  يارتباط منطق  «ب  »موارد ستون  از  يکي  با  «الف  » از موارد ستون  کيهر.  است  هاماریبیدر رابطه با    ريز  جدول 6

 ()دو مورد اضافه است.دیسبنوي  نامهبرگه پاسخدر    و  دیكن  داپی  را  هاآنشمارۀ  دارد.  
 
 
1 

 
 "ن ب توس" "فستون ال "

 ن را درگیر مي كند. های بدتمام دستگاه عوارض آن تقريباً  (1 فشارخون باال   (الف

 در جريان آن يک سلول موذی در بدن ايجاد مي شود.  (2 ايدز  ب(

 است.  ترين بیماری مزمن در جامعه امروزی شايع (3 ديابت  ج(

 . با سركوب سیستم ايمني باعث بروز بعضي بدخیمي ها مي شود (4 كرونا  د(

 كند. از طريق سرفۀ عفوني سرايت مي  (5 

 با سطح كلسترول خوب رابطه عکس دارد.  بروز آن (6 

1 

 به پرسش های زير پاسخ دهید.بدن  با كاهش وزن  در ارتباط   7

 را نام ببريد.كاهش وزن  بازده    دو روش زود  الف(

قرار چه وضعیتي  در ترتیببه(  40 تا  35 ) و ( 30تا  25 )محدودۀ  یBMI افرادی با ، در طبقه بندی نمای تودۀ بدنيب( 

 ند؟ردا

1 

 25/0  خودداری كرد؟  جدآً   بايد  كدام داروها بدون تجويز پزشک  مصرف  ، ازمخدرمواد در ارتباط با  8

9 

 

 و عوارض آن پاسخ دهید.  به پرسش های زير در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر

 ؟به همراه دارد  را  حالت خوشي و هیجاني كوتاه مدتكدام دسته از مواد اعتیادآور  مصرف  الف(  

استعمال از  رییهای خودمراقبتي در زمینه پیشگتوصیهم گروه از مربوط به كدا ، های خانوادگيپیروی از ارزش ب(

 نیات مي باشد؟دخا

  مي باشد؟وابستگي    جنبۀكدام    مربوط به به ادامۀ مصرف مواد،   ، خارج از اختیار  دروني و  میل شديد و مفرطج(  

 رد؟ماده مخدر دا  به  گيچه تفاوتي با وابستاختالالت مصرف  د(  

1 

 

10 

 

 ؟داردفساد مواد غذايي  ايجاد  امل  عبه كدام    اشارههر يک از موارد زير 

 در هنگام كاشتاز حشره كش ها    غیرمجاز استفادهالف(  

 داشتن مجاری فاضالبب( سرپوشیده نگه

 نگهداری مواد غذايي فاسدشدني در يخچالج(  

75/0 

 ؟كدام روش غربالگری استفاده مي شود  ، ی زيران هارطسانواع هر يک از برای تشخیص   11

 سرطان پروستات  ج(             سرطان سینه                  ب(                             روده        نسرطاالف(  

75/0 

 ی زير پاسخ دهید. ها، به پرسشبهداشت ازدواج و باروریرابطه با    در 12

 گذاری در خانم ها وجود دارد؟کخمو تدن  بابطه ای بین وزن  رچه  الف(  

 خیر بیاندازند؟أبايد بارداری خود را تا بهبودی نسبي به ت  ابتال به كدام بیماری خودايمني، خانم ها درصورت  ب(  

 وزاد را بنويسید.يکي از اثرات بیماری سرخجه مادر بر نج(  

  ؟مي تواند ايجاد شودسیگار    دود  رد  موجود به دلیل وجود كدام ماده مضر  ، بارداربروز سرطان لب در مادر    د(

1 
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4 
 

13 

 

و كمبود امکانات دچار برخي  ادهور فضای خاندو به داليل مختلف همچون آشفتگي  ي بسر مي برددوره نوجوانوز دربهر

رده مشخص ك داخل پرانتز به موارده را با توجاختالل نوع  ، ، در هر يک از موارد زيراستاختالالت شايع رواني ـ رفتاری 

 (و اضطراب  خشم، استرس، افسردگي)                          .وارد كنیدو در پاسخنامه  

 .  و افزايش تعداد نبض در شب امتحاندرماندگي و به دنبال آن فشارخون باال  اس  احسالف(  

 .دان انرژی غمگیني مداوم، خستگي مفرط و فقب(  

 است.نسبت به شرايط محیطي    ، طبیعياكنش نوعي و  اين احساسج(  

  .  ابتال به سرطانال  ضعف سیستم ايمني و افزايش احتمد(  

 باشد.  ................. و .........................  اختالالت  برای مقابله با  هکاریرا  ي تواندم  هاجايگزين كردن خواسته  ن(
 

5/1 

 

 

 

 "د  الف تا "موارد  مي باشد، آنها را مرتب كرده و در  سنگین از روی زمینیای  اش  برداشتن  مربوط بهزير   مرتبان  مراحل   14

 .بنويسیددر پاسخنامه  

 .م. بدن را در وضعیت زانو زدن قرار دهی1

 .مه خودمان بگیرينزديک ب  در. جسم را  2

 .را صاف روی زمین بگذاريم  . پاها3

 تاحد ممکن نزديک جسم بايستیم..  4

1 

 1 .بنويسیدپاسخنامه  "الف تا د  "  بندهایدر  دار را  واگیر  كنترل بیماری های  های  راهچهار مورد از   15

 1 بنويسید.پاسخنامه    "الف تا د   "در موارد  یببه ترتول اطفای حريق را  مراحل استفاده از كپس 16

 زير پاسخ دهید. های  شبه پرس  ، مصرف دخانیات و الکل  ابرابطه    در 17

  ؟داشته باشد  یعوارض جبران ناپذير  ،ي تواند روی پوستم سیگار    ۀ مضر دودام ماددك  الف(

 ؟يجاد مي شودسیگار اكدام مادۀ مضر موجود در  با  بیشتر    ۀ سومدود دست  اثر بر طبق تحقیقات،   (ب

 ود؟شسم مي  شیمیايي باعث آلرژی و آ  هایبه دلیل افزودني  هاتنباكو  گروه ازمصرف كدام    ج(

 ؟را بنويسید  بات الکليندمدت مشرومصرف بلاز شايع ترين آثار  يکي    د(

 :  ليالک  اتمشروب صرف مقدار اندکم   ، با توجه به شکل

 دارد؟  مغزاندازۀ    باای  چه رابطه  ن(

 ؟مي گذارد چه اثری بر برخي توانايي های فکری  و(
 

5/1 

   ؟داده استنمايش   را  بدنوضعیت  صحیح  الگوی  ،  زيركدام يک از اشکال   18
 

                                                    
 

                 
 

25/0 

 20                                                                                                                                                                                                        اترجمع نم                                                            «    موفق باشیدتندرست و    »                                                                                                   
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 سمه تعاليب
 

 دقيقه 90مدّت امتحان:  صبح 10ساعت شروع:  يه رشته هاكل: هرشت سالمت و بهداشت  ي درس: متحان نهايراهنمای تصحیح ا

 14/10/1401 : تاریخ امتحان دوم متوسطهدورۀ    دهمدوازپایة  

 1401سال  ماه  دیسراسركشور  دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد
 و پرورش  ابی و تضمین كیفیت نظام آموزشارزشی مركز

   
 نمره حیتصح یراهنما ردیف

 

1 

 

                                 51صفحة    (25/0)  نادرست  ج(     35و34صفحة  (25/0)درست    ب(        20صفحة  (25/0)  نادرستالف(     1

                                 143صفحة  (25/0)درست    و(              116صفحة  (25/0)درست    (ن         105صفحة  (25/0)نادرست  د(  

   170صفحة  (25/0)ست  رد  (ی        156حةفص    (25/0)  نادرست  (ه

2 

2 

 

                                     24صفحة  (25/0) كمتر  ج(        16صفحة  (25/0)گیری  واضح ـ قابل اندازه  ب(         11صفحة  (25/0)  سبک زندگی  الف(

       147صفحة  (25/0)  مقاومتیو(                   129صفحة  (25/0)  دخانیات  ن(            45صفحة    (25/0) مسمومیت غذایی  د(

                                      165صفحة  (25/0)  )خاجی( ساكروم(  ه

2 

                       38صفحة  (25/0)كاهش    ج(                   26صفحة (25/0)  تناسب  ب(        10صفحة  (25/0) عاطفی روانی ـالف(     3

             156صفحة  (25/0)كمر  و(                  143صفحة  (25/0)دی  ال.اس. (ن              75صفحة  (25/0)گلبول سفید  د(  

                  176صفحة (25/0)خفگی    (ی      177صفحة  (25/0)كربن دی اكسید (  ه

2 

 20و    22حةصف  (25/0)  باشد.ست میرد "د ، ب و الف"موارد    2گزینه  ـ  1   4

              170صفحة  (25/0)  1  گزینهـ  4            104صفحة  (25/0) 1گزینه ـ  3             71صفحة    (25/0) 1گزینه  ـ  2

1 

 (شودساخته می  بر پوست  آفتابمستقیم نور  اثر تابش  بدن در  Dویتامین    %90)یا  (  25/0رابطة مستقیم )  الف( 5

              90  صفحة  DNA (25/0) د(        89صفحة    (25/0)  آكنه  ج(       89و    61صفحه    (25/0) ایمنیدستگاه    (ب     31صفحة

1 

      66صفحة  (25/0)  )دیابت(  1ـ   ج       73صفحة  (25/0)  )ایدز(  4 ـ  ب      53صفحة  (25/0)  )فشارخون باال(  3  ـ  الف   6

   68صفحة  (25/0)  )كرونا(  5ـ    د

1 

 1 36صفحة  (25/0قی درجة دو )اچو  (  25/0اضافه وزن )  ب(    38صفحة  (25/0)  و جراحی  (25/0)  درمان داروییالف(   7

 25/0 144صفحة  (25/0)  هتركیبات كدئین 8

       141صفحة(  25/0)روانی   ج(       151صفحة(  25/0)  خانوادگی مطلوب  ابطور  ب(     143صفحة(  25/0)ها محرکالف(     9

                142صفحة (  25/0)خفیف تر از وابستگی است.    د(

1 

 75/0    44فحةص(  25/0)ج( فیزیکی             43صفحة(  25/0)  ب( بیولوژیکی           43فحةص(  25/0)  شیمیاییالف(   10

 75/0                62صفحة(  25/0)پاپ اسمیر  ج(      62صفحة(  25/0)  ماموگرافی ب(      62صفحة(  25/0)  كولونوسکوپی  الف( 11

  107صفحة  (25/0)  .گرددمیانم ها خ  در نامنظمگذاری  تخمکسبب  بدن    یا كم  خیلی زیادوزن    الف( 12

 110صفحة(  25/0)لوپوس    ب(  

 109صفحة(  25/0)  وارید یا بیماری های قلبی و یا عقب افتادگی ذهنیآب مر  ج(  

       130صفحة(  25/0)  آرسنیک  د(    

1 

  "ادامه راهنما در صفحه دوم" 
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 سمه تعاليب
 

 دقيقه 90مدّت امتحان:  صبح 10ساعت شروع:  يه رشته هاكل: هرشت سالمت و بهداشت  ي درس: متحان نهايراهنمای تصحیح ا

 14/10/1401 : تاریخ امتحان دوم متوسطهدورۀ    دهمدوازپایة  

 1401سال  ماه  دیسراسركشور  دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد
 و پرورش  ابی و تضمین كیفیت نظام آموزشارزشی مركز

   
 نمره حیتصح یراهنما ردیف

 

2 

 

13 

 

                        122صفحة (25/0)  خشم  ج(          122ةصفح  (25/0)افسردگی  ب(        118صفحة  (25/0)استرس  الف(    

 119و   118صفحة  (25/0)  طرابضـ ا  (25/0)  استرس  ن(          119صفحة  (25/0)استرس    د(

5/1 

 158صفحة  (25/0)  .را صاف روی زمین بگذاریم  . پاها3  الف( 14

 158صفحة  (25/0) حد ممکن نزدیک جسم بایستیم.  تا.  4  ب(  

 158صفحة  (25/0)  .منو زدن قرار دهیدر وضعیت زا  . بدن را1   ج(  

   158صفحة  (25/0)  .مه خودمان بگیرینزدیک ب  در. جسم را  2   د(  

1 

                               67فحةص  (25/0)  دیداشت فرهعایت بر  ب(                                  67فحةص  (25/0)واكسیناسیون  الف( 15

              67فحةص  (25/0)  وضع تغذیهبهبود    د(                                  67فحةص  (25/0)  بهسازی محیط  ج(

 (تالزامی نیسرعایت ترتیب موارد  )

1 

                                      177صفحة  (25/0)ب( تمركز بر روی آتش                              177صفحة  (25/0)الف( كشیدن ضامن   16

 177صفحة    (25/0)كردن د( اسپری                 177صفحة  (25/0)ردن بر روی اهرم  ج( فشار آو

 (می باشدالزامی رعایت ترتیب موارد  )

1 

                                                                             130صفحة  (25/0))پرتوزا(   مواد رادیواكتیوالف(     17

 135حةصف  (25/0)نیکوتین   ب(   

                                                                            133صفحة  (25/0)  تنباكوهای میوه ای  ج(    

 137صفحة  (25/0)(  یک مورد  )  سرطانو    سیروز كبدی    د(   

 137صفحة  (25/0)شود.  موجب كاهش اندازه مغز می  ن(    

        137صفحة  (25/0)  شود.های فکری میسبب از دست رفتن برخی از توانایی  (و   

5/1 

 25/0   157صفحة    ( 0/ 25)   1شکل   18

 20  جمع نمرات                                        «          خدا قوتهمکار گرامی »                                                                          
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