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جمهوری اسالمی ایران

ش غٌذلی (ش داٍعلت):

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

سئوال
سبػز اهشحبى 8 :غجح

ًبم ٍاحذ آهَصضی :دثیشسشبى سشای داًص ًَثز اهشحبًی :اٍل

ًبم ٍ ًبمخبًَادگی:

ًبم دذس:

سضشِ :دّن سیبضی ٍ سدشثی

ٍقز اهشحبى 60 :دقیقِ

سئَال اهشحبى دسس :آهبدگی دفبػی

ًبم دثیش :خبًن کوبلَ

سبل سحػیلی95 - 96 :

سبسیخ اهشحبى95/10/14 :

رديف

بارم

سياالت
گضیٌۀ غحیح سا اًشخبة کٌیذ (:ور گزینه  0/52نمره )
الف) هٌغقِ ای کِ ثِ دلیل ایٌکِ دس یک سٍص ّ 800ضاس گلَلِ ی سَح ،ثوت ٍخوذبسُ ی دضوي ثشسش فشصًذاى ایشاى فشٍد
آهذ ٍسَسظ سصهٌذگبى سِ ساُ ضْبدر ًبهیذُ ضذ ...............ثَد.

1

َّ )1یضُ

 )2ضلوچِ

 ) 3عالئیِ

0/5

 )4دٍکَِّ

ة) غذام خلَی دٍسثیي ّبی سلَیضیًَی قشاسداد 1975الدضایش سا دبسُ کشد ٍعی ًغقی ............سا ضظ الؼشة ًبهیذ.
 )1کبسٍى

 )2اسًٍذ سٍد

 )4سٌگِ هشغبد

 )3خشهطْش

خبی خبلی سا ثب کلوبر هٌبست کبهل کٌیذ( :ور مورد  0/52نمره)
الف) ضْشی کِ دٍ دٍسُ خٌگ سا سدشثِ کشدُ اسزً....................بم داسد.
2

1/25

ة)اّش دفبػی کِ ثذٍى اسشفبدُ اص سدْیضار ًظبهی غَسر دزیشد  .....................هی ًبهٌذ.
ج) دس خٌگ ًشم کطَس ٍخبهؼِ ای کِ هَسد سْبخن قشاسگیشد ً..............................بم داسد ٍهْوششیي اثضاس سأثیش گزاسی
آىّ......................سشٌذ.
د) سفبٍر ثسیح هشدهی دس کطَس هب ثب دیگش ًقبط خْبى دس ایوبى ثِ خذاٍ............................ٍ ،اعبػز اص سّجشی اسز.
دسسز یب ًبدسسز ثَدى گضاسُ ّبی صیش ساهطخع کٌیذّ( :ش هَسد ً 0/25وشُ)
الف) دس فضبی هدبصی ،سشصهیي  ،هکبى ٍهَقؼیز خغشافیبیی عشف هقبثل کبهالً سٍضي اسز.

3

)1غحیح

) 2غلظ

ة)سْذیذ ّبیی کِ داسای هٌطأ داخلی اًذ ٍلی هوکي اسز دس اهشذاد سْذیذّبی خبسخی ثبضٌذ سا سْذیذ داخلی گَیٌذ.
ج) ثضسگششیي سغح اهٌیز  ،اهٌیز خْبًی ٍ هْوششیي سغح اهٌیز  ،اهٌیز هٌغقِ ای اسز.

)1غحیح

)2غلظ

)1غحیح

)2غلظ

0/75

کذاهیک اص هَاسد سوز ساسز ثب هَاسد سوز چخ اسسجبط هؼٌبیی داسد؟ ( یک هَسداص سوز چخ اضبفی اسز )

4

الف) ٍخَد آساهص دس سٍاثظ یک کطَس ثب کطَس ّبی دیگش ٍ ،ػذم ٍخَد خٌگ ٍسْذیذ

 )1اسدٍی ساّیبى ًَس

ة) اًسبى ثب دضوي ثیشًٍی ( هثل غذام) هی خٌگذ سب دیشٍ ص ضَد.

 )2خْبد اغغش

ج) آضٌبیی ثب سضبدر ّب ٍدالٍسی ّبی سصهٌذگبى اسالم دس هقبثلِ ثب دضوي

 )3غلح

د) اػشقبد کبهل ثِ اسالم ًبة هحوذی (ظ) کِ هلز هسلوبى هب آگبّبًِ آى سا دزیشفشٌذ.

 )4سفکش ثسیدی

1

 )5خْبد اکجش
هفبّین صیش سا سؼشیف کٌیذ:
5

الف) خٌگ سبیجشیً 0/75 ( :وشُ )

2/5

ة) اهٌیز هلّیً0/75 ( :وشُ)
ج) خٌگ ًشم ً1 ( :وشُ)

پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .
صفحه …1… :از ……2

پبسخنبمه سفیذ داده شود .

www.cnapp.ir
دنببله سئوال امتحبن درس :آنادگی دفاعی

رشته :دوم رياضی و تجربی

رديف
6

تبریخ امتحبن95/10/14 :
بارم

سياالت
ثِ سؤاالر صیش دبسخ کبهل دّیذ:
الف) اص دالیل دزیشش قغؼٌبهِ (آسص ثس) سَسظ ایشاى اسالهی دٍ هَسد سا ثٌَیسیذ:

0/5

ة) ّذف اص حوبیز غذام سَسظ اسشکجبس خْبًی چِ ثَد؟

0/75

ج) چشا هٌغقِ ی هْشاى دس دٍساى دفبع هقذس اص اّویّز ثبالیی ثشخَسداس ثَد؟

1

د) هشدبٍصاى ثؼثی دس سْبخن خَد چِ اغَل ٍقَاًیٌی سا صیش دب گزاضشٌذ؟

0/5

ى )دذافٌذ غیش ػبهل سا ثب سَخِ ثِ اقذاهبر دیبهجشدس ّدشر اص هکِ ثِ هذیٌِ سَضیح دّیذ3 ( :هَسد )

0/75

ٍ ) دٍ هَسد اص ساُ ّبی هقبثلِ ثب خٌگ ًشم سا ثٌَیسیذ:

0/5

ُ)آیب غلح خْبًی ثب ضشایظ فؼلی دًیب هحقق هی ضَد؟ چشا؟

1

ی) چْبس هَسد اص آسیت ّبی ثسیح ٍ اًقالة اسالهی سا ثٌَیسیذ:

1

انام خهینی (ره):
« ور انسان نخلص ونتعىدی که آنادگی دفاعی را الزنه ی حیات جانعه ی اسالنی بداند نزد خدا آبرو پیدا
نی کند ».

موفق ببشیذ

صفحه …2… :از ……2

جمع کل

20
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جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمبی تصحیح

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

ویژه دبیران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

ساٌّوبی سػحیح دسس :آهبدگی دفبػی

ًبم ٍاحذ آهَصضی :دثیشسشبى غیشدٍلشی دخششاًِ سشای داًص

سبػز اهشحبى 8 :غجح

ًَثز اهشحبًی :اٍل

ًبم دثیش :خبًن کوبلَ

سبسیخ اهشحبى95/10/14 :

سضشِ :سضشِّبی :دّن سیبضی ٍ سدشثی

سبل سحػیلی95 - 96 :

ردیف
1

سؼذاد ثــشگ ساٌّوـبی سػـحیح 2 :ثشگ

پاسخ سؤال
گضیٌۀ غحیح سا اًشخبة کٌیذ ّ( :ش هَسد ً 0/25وشُ)

بارم
1

الف)  ( )3(دسس ) 0/25 ( ) 4
ة) ( )2(دسس ) 0/25 ( ) 3
2

خبی خبلی سا ثب کلوۀ هٌبست کبهل کٌیذ ّ( :ش هَسد ً 0/25وشُ)
الف) ثبًِ

2

( ( ) 0/25دسس ) 4

ة) دذافٌذغیش ػبهل ( ( )0/25دسس) 6
ج) خبهؼۀ ّذف ( -) 0/25سسبًِ ّبی خوؼی ( ()0/25دسس)5
د) خْبد اسالهی یب ٍحذر ٍیکذبسچگی ( ّ ( )0/25ش هَسد کِ ًَضشِ ضَد دسسز اسز) ( دسس )2
3

دسسز یب ًبدسسز ثَدى گضاسُ ّبی صیش سا هطخع کٌیذّ(:ش هَسد ً0/25وشُ)

3

الف)( غلظ )( () 0/25دسس)6
ة)( غحیح) ()0/25
ج)( غلظ )( ( )0/25دسس )1
4

( دسس )1

کذاهیک اص هَاسد سوز ساسز ثب هَاسد سوز چخ اسسجبط هؼٌبیی داسد؟ ( یک هَسداص سوز چخ اضبفی اسز )

4

الف) ←  ( 3غلح) ( ( )0/25دسس )1
ة) ← ( 2خْبد اغغش) ( ( )0/25دسس)4
ج ) ←  ( 1اسدٍی ساّیبى ًَس) (  ( )0/25دسس)4
د) ←  ( 4سفکش ثسیدی) (  ( ) 0/25دسس)2
5

هفبّین صیش سا سؼشیف کٌیذ:
الف) خٌگ سبیجشی  :ثِ هؼٌبی سْبخن ػوَهی ثِ سیسشن ّبی فٌبٍسی اعالػبر یک کطَس ( )0/25اص عشیق اسشفبدُ
اص سٍش ّبی ًفَر ثِ سایبًِ ّب (ٍّ) 0/25وچٌیي هحبفظز اص سیسشن ّبی فٌبٍسی خَدی دس ثشاثش ًفَر ثیگبًگبى
اسز ()0/25( .دسسً 0/75( )6وشُ)
ة)اهٌیز هلّی ٍ :ضؼیشی اسز کِ دس آى یک کطَس ثشَاًذ هٌبفغ ٍاسصش ّبی حیبسی خَد ( ، ) 0/25هبًٌذ سوبهیز
اسضی ،خبى هشدم  ،اسصش ّبی دیٌی ٍهلّی ٍ )0/25( ...سا دس ثشاثش سْذیذار داخلی ٍخبسخی حفظ کٌذ) 0/25 ( .
( دسسً 0/75 ( )1وشُ)
ج) خٌگ ًشم ّ :شگًَِ اقذام ًشم  ،سٍاًی (ٍ )0/25سجلیغبر سسبًِ ای( )0/25کِ خبهؼۀ ّذف سا ًطبًِ
گشفشِ(ٍ)0/25قػذ داسد
ثذٍى اسشفبدُ اص صٍس ٍاخجبس اّذاف خَد سا هحقق کٌذ ( )0/25سا خٌگ ًشم گَیٌذ( .دسس ً1 ()5وشُ)

صفحه …1… :از ……2

5

www.cnapp.ir
رشته :دوم رياضی و تجربی

ادامه پبسخ سئوال امتحبن درس :آنادگی دفاعی

ردیف
6

تبریخ امتحبن95/10/14 :

پاسخ سؤال

بارم

ثِ سؤاالر صیش دبسخ دّیذ :
الف) ٍ)1ضؼیز اقشػبدی کطَس ٍفطبس فشاٍاى آى ثِ هشدم ()0/25
)2ثْجَد هفبد قغؼٌبهِ دس هقبیسِ ثب قغؼٌبهِ ّبی دیطٌْبدی قجلی (( )0/25ثقیۀ هَاسدرکش ضذُ ظ ً 24یض غحیح
اسز)( دسس ً0/5 ( )3وشُ)
ة) سلغِ گشاى خْبًی ثب ّذف ضکسز دادى اًقالة اسالهی ( ٍ)0/25دسز یبثی ثِ هٌبفغ اص دسز سفشۀ خَد دس ایشاى
(ً )0/25ــِ سٌْــب هــبًغ ضــشٍع ٍضــؼلِ ٍس ضــذى خٌــگ ًطــذًذ  ،ثلکــِ ثــب حوبیــز ّــبی هــبلی،
سسلیحبسی،سجلیغبسی،سیبسیٍ،خبسَسی ،غذام هشدبٍص سا سقَیز کشدًذ ( )0/25(.دسسً0/75 ( )3وشُ)

ج) هْشاى ثِ دلیل هَقؼیز خبظ ٍهوشبصش ( )0/25ثبسّب هَسد سْبخن ثؼثی ّب قشاس گشفز؛( )0/25اسشقشاس دس اسسفبػبر
کلِ قٌذی دس ضوبل هْشاى  )0/025ثِ دلیل احبعۀ کبهل ثشهٌغقِ اّویّز فشاٍاى داضز ( )0/25(.دسسً 1 ( )4وشُ)
د) ً-1قض دیوبى هٌغ کبسثشد سالح ّبی ضیویبیی( ً -2 )0/25قض دیوبى هٌغ حولِ ثِ هٌبعق هسکًَی ٍثیوبسسشبى
ّب ()0/25
( ثقیۀ هَاسد غفحۀ ً 19یض غحیح اسز ) ( دسسً 0/5 ( )3وشُ )
ى)  ) 1فشسشبدى هسلوبًبى ثِ هذیٌِ قجل اص سفشي ضخع دیبهجش ،صیشا اگش دیبهجش قجل اص هسـلوبًبى ثـِ هذیٌـِ ّدـشر
کشدُ ثَدًذ اکثش هسلوبًبى سَسظ کفب ٍهطشکیي کطشِ هی ضذًذ ) 2 )0/25( .خَاثیذى حضشر ػلی(ع) ثِ خبی دیبهجش
ثشای فشیت دادى دضوٌبى ( )3 )0/25دیبهجش دس صهبى ّدش ر ثشخالف خْز هذیٌِ کِ دس ضوبل هکـِ قـشاس داسد ،ثـِ
سوز خٌَة ضْش هکِ حشکز کشدًذ ٍدس غبس ثَس هخفی ضذًذ ( )0/25 ( .دسسً 0/75 ( )6وشُ)
( هَسدچْبسم رکش ضذُ غفحِ ً 52یض غحیح اسز)
ٍ)  -1دبیجٌذی ثِ اسصش ّبی اخالقی ()0/25

 -2ضٌبخز دضوٌبى ٍسٍش ّبی سجلیغـبسی آى ّـب ( ( )0/25ثقیـۀ

هَاسد غفحۀ ً 48یض غحیح اسز ) ( دسس ً 0/5 ( )5وشُ )
ُ) خیش – ()0/25ثب ٍخَد صیبدُ خَاّی قذسر ّبی ثضسگ خْبًی  )0/25( -ػـذم سػبیـز حقـَل هلـز ّـب (ٍ)0/25
ّوچٌیي ًبثشاثشی اقشػبدی دس سغح ػوَم ( )0/25اهکبى سحقق غلح خْبًی ثـِ هؼٌـبی ٍاقؼـی آى ًیسـز ( .دسس)1
( ً 1وشُ)
ی)  )1گشایص ثِ فشٌّگ ّب ٍاسصش ّبی غیش الْی ( )2 )0/25اخشالف ٍسفشقِ (ً )3 )0/25فَر ٍسخٌۀ فشغز علجـبى
( )4 )0/25سحدّش ٍهقذس ًوبیی ٍ...

()0/25

(ثقیۀ هَاسد غفحِ ً 16یض غحیح اسز) ( دسسً 1 ( )2وشُ)

انام خهینی (ره):
« ور انسان نخلص ونتعىدی که آنادگی دفاعی را الزنۀ حیات جانعۀ اسالنی بداند نزد خدا آبرو پیدا نی کند».
موفق ببشیذ

صفحه …2… :از ……2

جمع کل

12

