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عنوان فصل :ایمنی و بهداشت محیط کار

درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.
الف) باکتری ها از مخاطرات شیمیایی محیط کار می باشند  .نادرست
ب) برای خاموش کردن مایعات قابل اشتعال از هالوژن استفاده می شود .نادرست
ج) ا گر مقدار آبی که در اختیار دارید کم است ابتدا سر و گردن فرد گرمازده را خنک کنید .درست
د) پوششی از جنس الیاف که معموال از انتهای باالی ران تا روی کتف را می پوشاند ،حمایل بند نام
دارد .درست
جاهای خالی را با عبارت یا کلمات مناسب پر کنید.
الف) متناسب بودن کار با توانایی های روحی و جسمی انسان را ارگونومی می گویند .
ب) شدت یا بلندی صدا براساس دسی بل اندازهگیری میشود.
ج) هنگام استفاده از آتش خاموش کن ها در فضاهای رو باز پشت به باد و در فضای بسته جلوی در
ورود و خروج بایستید.
د) برای باال و پایین رفتن از نردبان شخص باید همواره رو به نردبان و دارای حداقل سه نقطه اتکا
باشد .
گزینه مناسب را انتخاب کنید.
 -1کدام از عوارض ناشی از گرما نمی باشد ؟
د) عطش فراوان
ج) کم شدن ادرار
ب) خواب آلودگی
الف) کند شدن نبض
 -2کدام از مخاطرات مکانیکی محسوب نمی شود ؟
د) خرابی دستگاه
ج) صدا
ب) نحوه استقرار
الف) حوادث شغلی
چند مورد از موادی که جهت اطفای حریق مورد استفاده قرار میگیرند را بنویسید.
آب ،کف ،پودرهای شیمیایی ،گاز کربن دی اکسید ،هالوژنها
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ویژگی های روشنایی مناسب را ذکر کنید.
 -1نور باید کافی باشد.
 -2از نظر توزیع مطلوب باشد.
 -3درخشندگی و بازتابش سطوح سبب ناراحتی چشم نشود.
 -4سایه های مزاحم ایجاد نشود.
 -5محل نصب المپ ها طوری باشد که از تابش مستقیم نور آن به چشم جلوگیری شود؛ یعنی در
میدان دید فرد قرار نداشته باشد.
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سه عامل اصلی بروزآتش سوزی را بیان کنید؟
اکسیژن ،ماده سوختنی ،حرارت
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چهار اصل ایمنی کار در ارتفاع را بنویسید.
اتصال ،کمربند ایمنی ،اتصاالت ،کاهش دهنده شتاب

لطفا نمونه سواالت خود را برای ما ارسال کنید در سایت با نام خودتان قرار گیرد.

