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 42/30/1231تاریخ امتحان:                                  اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی                                                                 

 اداره سنجش آموزش و پرورش

 پاسخنامه امتحان هماهنگ نهم

 پیام های آسماندرس: 

  الف 1

  ج 4

  الف 0

  درست 2

  ًادرست 5

  فزٌّگی شثیخَى تا ًزم جٌگ 6

  تسثیح 7

  .هیکٌٌذ هسَلیت احساس یکذیگز سزًَشت تِ ًسثت ٍ دارًذ دٍست را ّوذیگز یؼٌی یکذیگزًذ؛ ٍلی آًْا سیزا 8

  .دادى قزار خَد سزهشق سًذگی هسیز در را سًذگی اس آًْا تفکز هَهي، ّای اًساى دادى قزار الگَ 9

  .یاتذ هی افشایش خزافات تِ شَد،هیل کوزًگ خذا تِ ایواى اگز 13

  دفاػی جْاد( اتتذایی                                            ب جْاد( الف 11

  .سًذ هی ّن تز را اًساى آراهش هیشَدٍ پزیشاًی ٍ اضطزاب هَجة افزاطی ّای ػالقِ ًَع ایي 14

  دیٌی ّای تاٍر ًاتَدی( هحل                          ج تزک( ب                            رٍی هیاًِ( الف 10

 .هیپذیزد را آًْا اسالهی جاهؼِ تاسگشت ٍ تَتِ صَرت در ٍ پزداسد هی آًْا ارشاد تِ هالیوت تا رّثز: اٍل هزحلِ 12

 هیکٌٌذ دٍر را خطز ٍ خیشًذ هی تز افزاد ایي تا هقاتلِ ٍ جْاد تِ هجتْذاى فقیِ ٍلی دستَر تا: دٍم هزحلِ

 

 .هیشَد کن طثقاتی فاصلِ ٍ رسذ هی ًیاسهٌذاى دست تِ ثزٍت 15

 .هیشَد کي ریشِ جاهؼِ اس فقز اس ًاشی ّای جزم ٍ گٌاّاى اس سیادی تخش

 

 ّن شوا تْتزیي ّای ٍ شذ خَاٌّذ هسلط شوا تز جاهؼِ افزاد شزٍرتزیي ٍگزًِ کٌیذ هٌکز اس ًْی ٍ هؼزٍف تِ اهز حتوا 16

 .شذ ًخَاّذ هستجاى دیگز کٌٌذ دػا اگز

 

  دیٌی ٍاجثات اًجام _گٌاّاى اس دٍری 17

  .ّستٌذ خذاًٍذ دستَر هطیغ ٍ هیکٌٌذ رفتار خَد ًفس َّای خالف تز ٍ هحافظت خَد دیي اس کِ پزّیشکاری فقیْاى 18

  .چشوِ یا تاراى آب هثل تاشذ، ًشذُ گزفتِ چیشی اس یا ًشذُ آهیختِ دیگز چیش تا کِ هیشَد گفتِ آتی تِ هطلق آب 19

  .داد پاسخ ًثایذ هیشَد اًجام توسخز رٍی اس ٍ آیذ ًوی حساب تِ سالم کِ غلطی سالم 43

  صحیح( تاطل                                                        ب( لف 41

  ًادرست( درست                                                     ب( الف 44
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