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 به نام خدا

 و بهداشت سالمتنمونه سوال درس 

 یشگیری از حوادث خانگیپ: دهمچهاردرس 

 (www.hoonarjo.ir برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به سایت هنرجو مراجعه کنید )
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 ا تعیین کنید.ردرستی یا نادرستی عبارات زیر 

 هنگام احتراق ژنراتورها باید از پودر و کف استفاده کنیم.الف( 

 برای چند دقیقه محل را ترک کرد. های کم مصرف، ابتدا بایدب( هنگام شکستن المپ
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 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

دو تا سه برابر تلفات بیشتری ..... …سوزی قلمداد شده و در مقایسه با ترین علت مرگ ناشی از آتشمهم........ الف( 

 به همراه دارد.

 سوزی ناشی از بنزین و الکل ......... است.ترین روش مقابله در آتشب( مهم

 دهید.شود. آنها را نام برده و توضیح پیشگیری از حوادث خانگی در سه سطح تعریف می 3

 خطر به چه معناست؟ 4

 را بنویسید. عالیم ناشی از مسمومیت با مواد شیمیایی 5

 شوند؟سوزی به چند دسته تقسیم میسوزی بر اساس منشأ آتشآتش 6

 شود را بنویسید.برخی از عوامل محیطی که منجر به سقوط فرد می 7

 دهد؟چه زمانی خفگی رخ می 8

  

 پاسخنامه 

 درست ب( نادرست الف( 1

  قطع اکسیژنب(              سوختگی -خفگی الف( 2
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 )قبل از بروز حادثه(: تمرکز بر روی کاهش عوامل خطر حوادث. 1سطح 

)زمان وقوع حادثه(: آمادگی برای اتخاذ تدابیر مناسب در زمان وقوع حادثه به منظور کاهش شدت آن و  2سطح 

 نشانی.آتشتماس با نهادهای امدادرسان همچون اورژانس و 

 بخشی فرد آسیب دیده و جلوگیری از ناکارآمد شدن او.)پس از وقوع حادثه(: توان 3سطح 

4 
و  که در آن امکان آسیب رسیدن به افراد، یا وارد آمدن خسارت به تجهیزات خطر به معنی شرایطی است

 ها  و مانند آن وجود دارد.ساختمان
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، سردرد و تاری دید، تغییر رنگ پوست، پوست، گلو و مجرای تنفسیها و تحریک چشم، به سختی نفس کشیدن

 سرگیجه و عدم تعادل و فقدان هماهنگی، دردهای شکمی و اسهال
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سوزی ناشی از گازهای آتش سوزی ناشی از برق،سوزی ناشی از مایعات قابل اشتعال، آتشسوزی خشک، آتشآتش

 قابل اشتعال

7 
ای که عامل گیر کردن باشد، نور بد و روشنایی ناکافی در طناب یا هر نوع وسیله ، بند وسطوح ناصاف و لغزنده

 های سرخورنده، قالیچهمحیط
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8 
در به فرد دیگر قا دهد که به علت انسداد راه تنفس به علت قرار گرفتن جسمی در گلو یا نای،خفگی زمانی رخ می

 نفس کشیدن نیست.

 ( www.hoonarjo.irتهیه شده در سایت هنرجو ) 
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