
 بسمه تعالی

69-69نمونه سواالت درس: الزامات محیط کار                     فصل چهارم       پایه : دهم                 سال تحصیلی:  

 ..……………شهرستان                 .…………هنرستان: فنی و کاردانش        .………………هنرآموز رشته           

 متن سواالت

عبارات زیر را مشخص کنیدصحیح یا غلط بودن   

ساعت است. 8دسی بل  69ساعت کاری در -1  

خطرات آتش سوزی در لوزی خطر با رنگ قرمز نشان داده می شود.-2  

برای خاموش کردن مواد غذایی قابل اشتغال  مثل روغن از کف استفاده می شود. -3  

در لوزی خطر رنگ آبی بیانگر خطرات بهداشتی است. -4  

را با کلمات مناسب بنویسید؟جاهای خالی   

سنجد........................ تعداد ارتعاش صوت در ثانیه را می-9  

آتش به سه عامل ................... و ...................... و................. نیاز دارد. -9  

وشاند.پاست که انتهای ران تا روی سطح کتف را می ...................پوششی از جنس الیاف همراه با ترکیبات پلیمری و مقاوم-7  

برای کنترل خطرات مواد شیمیایی، راهنمایی به نام ........................ طراحی شده است.-8  

 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

رنگ زرد نشان دهنده کدام یک از عالئم ایمنی است؟-6  

ج(ممنوع             د(اجباری         الف(شرایط ایمنی، خروج اضطراری    ب(هشدار  

باشد؟کدام یک از گزینه های زیر از مخاطرات بیولوژیکی محیط کار می-19  

نحوه استقرار  -صدا -ارتعاش            ب(گرما -مواد سمی -هاالف(ویروس  

انگل ها -روشنایی -باکتری ها                          د(استرس -هاج(ویروس  

های اجباری است؟م یک از اشکال هندسی زیر برای عملکدا-11  

ب(                       ج(                            د(                           الف(   

 

کار در ارتفاع چهار اصل دارد که به اصول.......................... مشهور است. -12  

 DCBAد(             DABCج(                  ABCDب(                  BCDAالف(

متر است؟بهترین فاصله چشم تا صفحه نمایش چند سانتی-13  

مترسانتی 29الی  19متر   د(سانتی 99الی  49متر    ج(سانتی 49الی  49متر     ب(سانتی 9الی  2الف(  

ه نام گیرد چحاصل از سقوط مورد استفاده قرار می ابزاری که به هنگام کار در ارتفاع به منظور کاهش اثر نیروی ضربه -14

 دارد؟



 الف(هارنس         ب(شوک گیر                 ج(کفش عایق       د(کمربند ایمنی

بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست با چه نامی شناخته می شود؟-19  

 wETد(             ALKج(             ABCب(           HSEالف(

سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید؟به   

هدف ارگونومی چیست؟-19  

دو مورد از مخاطرات فیزیکی محیط کار را بنویسید؟ -17  

حداقل باید چند متر از خطوط فشار قوی فاصله داشته باشید؟ -18  

 سواالت تشریحی:

روشهای اندازه گیری صوت را بنویسید؟ -16  

میایی به چند عامل بستگی دارد نام ببرید؟شدت و نوع مسمومیت با انواع مواد شی -29  

گیرد را بنویسید؟مواد اطفایی عمومی که جهت اطفای حریق مورد استفاده قرار می -21  

چهار مورد از عالئم گرمازدگی را بنویسید؟ -22  

چهار اصل ایمنی کار در ارتفاع را نام ببرید؟-23  

 

 

 

  

 

 موفق و سربلند باشید

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

69-69پاسخنامه سواالت درس: الزامات محیط کار                 فصل چهارم       پایه : دهم                         سال تحصیلی:  

 .………شهرستان                .…هنرستان: فنی و کاردانش        ..…هنرآموز رشته ..…                        تهیه کننده: 

:غلطپاسخ سواالت صحیح/  

 

صحیح -4                  غلط    -3                صحیح   -2                غلط    -1    

:پاسخ سواالت جاهای خالی  

فرکانس  -5  

اکسید کننده-سوخت -گرما -6   

حمایل بند کامل بدن یا هارنس-7  

لوزی خطر-8  

 

 سواالت چند گزینه ای
(ب )هشدار(      9  

(باکتری ها ( ج )ویروسها و11  

(الف )دایره(  11  

(ب 12  

( ب 13  

(ب )شوک گیر( 14  

الف (15  

 

 سواالت پاسخ کوتاه:
کاهش میزان آسیب به بدن و خستگی ناشی از انجام کار. -16  

گرما-ارتعاش -روشنایی -صدا -17  

متر 3حداقل  -18  

 



 سواالت تشریحی:  

ز اندازه فرکانس یا زیری و بمی صدا که با واحد هرت -گیری می شودشدت یا بلندی صدا که بر اساس دسی بل اندازه  -19

 گیری می شود

غلظت ماده شیمیایی -مدت تماس با ماده -راه ورود به بدن -نوع ماده شیمیایی -21  

هالوژن ها -گاز کربن دی اکسید -پودرهای شیمیایی -کف -اب -21  

گشادی مردمک چشم -گرفتگکی عضالت -افزایش سردرد -عرق نکردن -خشک و داغ بودن پوست -22  

کاهش دهنده شتاب -اتصاالت -کمربند ایمنی -اتصال-23  

 

 


