سواالت آزمون اول
ضمن خدمت ایمنی و امنیت در مدرسه
 20 -1درصد از آتش سوزي ها مربوط به برق است نادرست
-2اجاق گازي که در آبدارخانه ي مدرسه قرار دارد  ،باید شیر قطع جریان
گاز داشته باشد  ،مهره ي دستگیره ي آن هرز نباشد و حتما شرایط
استاندارد را داشته باشد.
درست
- 3ارتفاع پنجره ها از لحاظ ایمنی هیچ اهمیتی ندارند  .نادرست
- 4ارتفاع پنجره ها طبق استاندارد از زمین حداقل  ................باید باشد 110سانتی متر
- 5ارتفاع پنجره ها طبق استاندارد از زمین حداقل  160سانتی متر باید
باشد
نادرست
- 6ارزیابی  .................مدرسه  ،یکی از موارد بسیار مهم در ایمنی مدرسه
است.
ایمنی
- 7از چسب برق براي اتصال سیم هاي کوتاه براي مدت طوالنی استفاده
می شود.
نادرست
- 8از چسب برق براي اتصاالت موقت استفاده می شود .درست
- 9از خطرات پنکه هاي سقفی  ،سقوط می باشد .درست
- 10از خطرات پنکه هاي سیار  ،قطع اعضا می باشد  .درست
- 11از یک پریز برق ایمن می توانیم به هر مقدار بار بگیریم غلط
- 12اسپرینکلر دستگاه گرمایشی بزرگ براي مکان هاي عمومی است .نادرست

- 13اسپرینکلر سیستم سرمایشی و گرمایشی جهت سالن هاي اجتماع
بزرگ است.
نادرست
- 14اسپرینکلر چیست؟ سیستم اطفاي حریق خودکار در سالن
اجتماعات

- 51اسپرینکلر سیستم اطفاي حریق خودکار در سالن اجتماعات است درست
- 16اسپرینکلــر سیستم خنک کننده در مکان هاي عمومی است نادرست
- 17اسپرینکلــر دستگاه گرمایشی بزرگ براي مکان هاي عمومی است .نادرست
- 18اگر در کالس درس از بخاري استفاده می شود  ،محل قرار گرفتن آن
بهتر است در گوشه اي که به درب نزدیکتر است باشد
نادرست
- 19اگر در کالس درس از بخاري استفاده می شود  ،محل قرار گرفتن آن
بهتر است  ......................باشد.
در گوشه اي خارج از مسیر تردد
- 20اگر دیواري داراي شکاف و انحنا باشد نشان دهنده ي خطر و
فروریختن دیوار است
درست
- 21اگر دیواري داراي شکاف و انحنا باشد نشان دهنده ي قدمت و محکم

بودن دیوار است
نادرست
- 22اگر دیواري داراي شکاف و انحنایی باشد نشان دهنده ي ................
است
به مرز خطر و ریختن نزدیک است
- 23اگر کالس درس در طبقه ي زیرزمین است  ،باید داراي  .............باشد .تهویه مناسب
- 24اگر کالس درس در طبقه ي زیرزمین است  ،باید داراي عایق رطوبت و
صدا باشد
نادرست
- 25اگر مهره ي دستگیره ي اجاق گاز هرز باشد خطر ساز است درست
- 26اگر وسیله اي گاز سوز دچار حریق شود ،بهترین راه براي اطفاء حریق
 ،استفاده از گاز دي اکسید کربن است.
نادرست
 27اگر وسیله اي گاز سوز دچار حریق شود ،بهترین راه براي اطفاء حریق
 ،استفاده از آب سرد است
نادرست
- 28اگر وسیله اي گاز سوز دچار حریق شود ،بهترین راه براي اطفاء حریق
 ،قطع کردن جریان گاز است.
درست
 -29اهمیت ویژه ي درب به چه علت است ؟ تمام دانش آموزان قرار است در مواقع خطر
از آن خارج شوند
- 30باالي  60درصد از آتش سوزي ها مربوط به خطرات برق است .نادرست
- 31براي ایمن بودن کالس درس بهتر است از هیچ وسیله ي گرمایشی
استفاده نشود

نادرست
- 32براي خنک کنندگی کالس درس می توان از پنکه هاي سیار استفاده
نمود
نادرست
- 33براي کالس هاي درس پنکه هاي سقفی ایمن هستند نادرست
 -34پنجره هاي کالس مشرف به حیاط یا خیابان اهمیتی در ایمنی کالس
ندارند .
نادرست
- 35پنجره هاي کالس مشرف به حیاط یا خیابان باید چگونه باشند؟ داراي حفاظ و نرده محکم
- 36پنجره هاي کالس مشرف به حیاط یا خیابان باید داراي حفاظ و نرده
ي محکم باشد .
درست
- 37پنجره هاي کالس مشرف به حیاط یا خیابان براي ورود امدادگران باید
بدون حفاظ و نرده ي محکم باشند .
نادرست
- 38پنکه هاي سقفی جزء خنک کننده هاي مناسب براي کالس درس
هستند.
نادرست
 -39تابلوي برق حتما بایدمجهزبه فیوز محافظ جان باشد درست
- 40تاسیسات الکتریکی ایمن در مدرسه کدام مورد را نباید دارا باشد؟ فیوزهاي تقویت شده
- 41چرا باید حیاط مدرسه مکانی ایمن باشد ؟ چون در ساعاتی محل تجمع دانش اموزان
است
- 42چرا حیاط مدرسه یکی از قسمت هاي مهم مدرسه است ؟ جایگاه استراحت دانش اموزان است

 -43چسب هاي برق براي چه کاري استفاده می شوند براي اتصال موقت
- 44حفاظ و نرده هاي پنجره ي کالس براي امداد رسانی در مواقع لزوم
باید در عین استحکام و مقاومت قابل باز شدن توسط امداد گران باشند
درست
- 45حفاظ و نرده ي پنجره هاي کالس باید به گونه اي باشند که دانش
آموزان از داخل نتوانند آن ها را باز کنند .
درست
- 46حفاظ و نرده ي پنجره هاي کالس باید مستحکم و غیر قابل نفوذ
باشند
نادرست
- 47حفاظ و نرده ي پنجره هاي کالس باید چگونه باشند؟ باید محکم ولی قابل باز شدن باشد
- 48حوزه بندي شفت هاي عمودي و افقی به معناي این ست که اگر
کالسی آتش گرفت  ،دود وارد قسمت هاي دیگر نشود.
درست
- 49حوزه بندي شفت هاي عمودي و افقی به معناي این ست که اگر
کالسی دچار آتش سوزي شد  ،آتش خود به خود مهار شود.
نادرست
- 50حوزه بندي شیفت هاي عمودي و افقی به معناي این است که کالسی
دچار اتش سوزي نشود
نادرست
 -51حوزه بندي شفت هاي عمودي و افقی به چه معناست ؟ اگر کالسی اتش گرفت دود وارد قسمتهاي
دیگر نشود
- 52حیاط مدرسه از نظر رعایت نکات ایمنی اهمیتی ندارد  .نادرست
 -53حیاط مدرسه باید ایمن باشد چون بچه ها به آنجا رفت و آمد دارند نادرست

- 54حیاط مدرسه باید ایمن باشد چون ..................چون در ساعات خاصی همه دانش آموزان
درحیاط مدرسه تجمع می کنند

- 55حیاط مدرسه چون جایگاه استراحت همه ي دانش آموزان است جزء
قسمت هاي مهم مدرسه است.
نادرست
- 56حیاط مدرسه چون محل رفت و آمد دانش آموزان و اولیاي آن هاست ،
جزء قسمت هاي مهم مدرسه است .
نادرست

 -57خطر قطع اعضا براثر شیطنت دانش اموزان و پرتاب اجسام و سقوط از
خطرات کدام مورد در کالس درس است.
پنکه هاي سیار و سقفی
- 58در چک لیست ایمنی مدارس  ،کدام مورد منظور نمی گردد؟ خیابان هاي اطراف-خیابان اصلی مدرسه-
مسیر خروجی مدرسه
- 59در چک لیست ایمنی مدارس  ،کدام مورد منظور نمی گردد؟ خیابانهاي اطراف و خیابان اصلی مدرسع
/مسیر خروجی مدرسه
- 60در خصوص بحث ایمنی مدارس می توانیم از  .......................کمک
بگیریم
سازمان اتش نشانی
- 61در خصوص بحث ایمنی مدارس می توانیم از سازمان آتش نشانی
کمک بگیریم
درست
- 62در سالن اجتماعات به هر تعدادي می توان راهرو در نظر گرفت نادرست

- 63در سالن اجتماعات به دلیل استفاده ي اندك از آن نیازي به رعایت
نکات ایمنی خاصی نیست.
نادرست
- 64در سالن اجتماعات حتما باید نکات ایمنی خاصی رعایت گردد .درست
- 65در سالن اجتماعات حتما باید نکات ایمنی خاصی رعایت گردد .درست
- 66در سالن اجتماعات ردیف هاي صندلی نباید از  8ردیف بیشتر گردد نادرست
- 67در سیستم اطفاي خودکار اسپرینکلر کدام مورد وجود ندارد ؟
انواع کپسول ها
- 68در سیستم اطفاي خودکار اسپرینکلر لوله کشی  ،پمپ و تیوپ و
سیستم فشار آب به صورت دوش وجود دارد .
درست
- 69در سیستم اطفاي خودکار اسپرینکلرسیستم فشار آب به صورت دوش
وجود ندارد .
نادرست
- 70در کالس هاي درس وجود پنکه هاي سیار بی خطر است  .نادرست

 1در مورد اتصاالت سیم ها و مفصل بندي آنها کدام گزینه نادرست
است؟
داراي ضریب  2و رنگ زرد
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- 72در مورد اجاق گازي که در آبدارخانه ي مدرسه قرار دارد  ،کدام گزینه
نادرست است؟
اجاق گاز باید سطحی بزرك
 -73در مورد ایمنی آبدار خانه و آشپزخانه در مدرسه کدام گزینه درست
است؟
باید تجهیزات برقی و گاز سوز ان استاندارد
باشد4
-74در مورد ایمنی پریزها کدام گزینه درست است؟ خودداري از اخذ انشعابات متعدد از آنها
- 75در مورد ایمنی در کتابخانه یا سالن اجتماعات در مدارس  ،کدام مورد
نادرست است ؟
فاصله بین صندلی ها حداقل  80سانتی متر
باشد
- 76در مورد ایمنی مربوط به برق و سیستم هاي الکتریکی می توانیم ازسازمان آتش نشانی کمک بگیریم .
نادرست
- 77در مورد ایمنی مربوط به وسایل گاز سوز و گازرسانی مدارس می
توانیم از اداره گاز کمک بگیریم
درست
- 78در مورد حفاظ نرده ها کدام گزینه نادرست است ؟ مقاوم نباشند و به راحتی از داخل و خارج
قابل باز شدن باشد

 79در مورد سیستم ارت کدام گزینه نادرست است؟ این سیستم خود میتواند ایمنی
مدرسه را برهم بزند
- 80در مورد سیستم اسپرینکلر کدام گزینه نادرست است یک سیستم مرکزي است که در صورت آتش
سوزي میتواند ان را روشن نمود
- 81در مورد شرایط سالن اجتماعات در مدارس کدام گزینه نادرست است
؟
در این مکانها از مواد سریع االشتعال استفاده
میشود
- 82در مورد کنتور برق کدام گزینه درست است؟ باید جعبه محافط داشته باشد
- 83در و پنجره هاي کالس باید بدون شیشه هاي  ............و ..............
باشند
غیر مقاوم و بزرگ
- 84در وسایل گاز سوز  ،بهترین راه براي اطفاء حریق کدام است ؟ قطع جریان گاز

 -85درب کال س ها باید بدون دستگیره باشد نادرست
- 86درب کالس اهمیت ویژه اي دارد چون تمام دانش آموزان قرار است در
مواقع خطر از آن خارج شوند
درست
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- 87درب کالس اهمیت ویژه اي دارد چون دانش آموزان در روز چندین
نوبت در آن عبور می کنند.
نادرست
- 88درب کالس ها باید  ................باشد .بدون کتیبه شیشه اي باشد
- 89درب کالس ها باید قابل قفل شدن باشند .نادرست
- 90درب و پنجره هاي کالس باید بدون شیشه باشند  .نادرست
- 91درب و پنجره هاي کالس باید بدون شیشه هاي کوچک و مقاوم باشند نادرست
- 92دیوار هاي مدرسه باید داراي طرح هاي زیبا و پیام هاي آموزنده باشند نادرست
- 93دیوارهاي مدرسه باید چگونه باشد ؟ دیوار هاباید استحکام داشته باشد
- 94دیوارهاي مدرسه باید خیلی بلند باشند نادرست
- 95دیوار هاي مدرسه باید از استحکام کافی برخوردار باشند  .درست
- 96دیوار هاي مدرسه باید در برابر عوامل جوي مقاوم و مستحکم باشند درست
- 97ردیف انتهایی صندلی هاي سالن اجتماعات تا دیوار باید حداقل
 ...................باشد
90سانتی متر
- 98ردیف انتهایی صندلی هاي سالن اجتماعات تا دیوار باید حداقل 120
سانتی متر باشد
نادرست
- 99سیستم ارت از برق گرفتگی تجهیزات مدرسه جلوگیري می کند درست

 0سیستم ارت سیستمی است که در مدرسه ي ایمن نباید وجود داشته
باشد.
نادرست
- 101سیستم ارت یکی از سیستم هاي ایمنی است که باید در مدرسه باشد درست

- 102سیستم اسپرینکلر  ،با سیستم فشار آب آتش را خاموش می کند .درست
 103سیستم اسپرینکلر سیستمی که در صورت خطر به صورت خودکار بهکار می افتد
درست
 -104تاسیسات الکتریکی درمدرسه نباید فیزو تقویت شده داشته باشد درست
- 105سیستم اطفاي حریق خودکار در سالن اجتماعات  ...................است .اسپرینکلر
- 106سیم کشی مدرسه باید توکار و داراي داکت باشد نادرست
- 107سیم کشی مدرسه باید چگونه باشد ؟ روکار و داراي داکت
- 108سیم کشی مدرسه باید روکار و داراي داکت باشد درست
- 109شفت هاي عمودي و افقی باید چگونه باشند ؟ حوزه بندي
- 110شفت هاي عمودي و افقی باید حوزه بندي باشند .درست
- 111شیر قطع جریان گاز براي اجاق گاز آبدارخانه ضروري نیست .نادرست
- 112صاعقه براي ساختمان هایی که تعداد طبقات آن ها زیاد باشد  ،خطري
ندارد
نادرست
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- 113-صاعقه براي ساختمانهایی که سقف شیروانی دارند  ،خطري ندارد .نادرست

 4صاعقه براي کدام ساختمانها خطر زا نیست ساختمانی که تعداد طبقات ان کم است
- 115فاصله ي بین صندلی ها در سالن اجتماعات باید حداقل

 ................باشد.
110سانتی متر
- 116فاصله ي بین صندلی ها در سالن اجتماعات باید حداقل  110سانتی
متر باشد
درست
- 117فاصله ي بین صندلی ها درسالن اجتماعات باید درحدي مشخص باشد درست
- 118فیـــوز  ......................در پی دارد  .قطع جریان برق
- 119فیوز در کنتور قطع جریان برق را در پی دارد  .درست
- 120کتیبه هاي شیشه اي روي درب کالس خطري در بر ندارند نادرست
- 121کتیبه هاي شیشه اي روي درب کالس محلی خطرساز است چون می
تواند در اثر محکم بستن و یا زلزله فرو بریزد.
درست
- 122کالس درس نباید به هیچ عنوان در طبقه زیر زمین باشد  .نادرست
- 123کالس هاس درس باید بدون پنکه هاي سقفی و سیار باشند درست
 124کالس هاي پایه اول و دوم ابتدایی بهتر است در کجا قرار داشته
باشند؟
طبقه اول
 -125کنتور برق کدام مورد را نباید داشته باشد ؟

قفل
- 126کنتور باید در دسترس همگان حتی کودکان قرار بگیرد .نادرست
- 127مهره ي دستگیره ي اجاق گاز باید هرز باشد نادرست

 8موارد مهم در درب کالس که باید مورد توجه قرار بگیرد ،کدام است جهت درب/فیزیک درب/دستگیره درب

- 129موارد مهم در درب کالس که باید مورد توجه قرار بگیرند شامل جهت
درب ،فیزیک درب و دستگیره ي درب می باشد
درست
- 130موارد مهمی که در درب کالس باید لحاظ شوند  ،اندازه ي درب و رنگ
درب است
نادرست
- 131می توان گفت تقریبا  ...............درصد از آتش سوزي ها مربوط عدم
رعایت ایمنی برق است
50
- 132وسیله اي که باید در دسترس پرسنل مسئول مدرسه قرار داشته باشد
 ،کدام است؟
جعبه کمک هاي اولیه به روز شده
- 133وسیله ي گرمایشی مناسب براي کالس درس  ،بخاري برقی است نادرست
- 134وسیله ي گرمایشی مناسب براي کالس درس کدام است تاسیسات حرارتی
- 135یکی از حیاتی ترین قسمت هاي یک کالس  ،درب کالس است درست
- 136یکی از حیاتی ترین قسمت هاي یک کالس کجاست؟ درب کالس ها -137یکی از موارد بسیار مهم در ایمنی مدارس که حائز اهمیت است ،
ارزیابی نا ایمنی هاي مدرسه
درست
 -138یکی از موارد بسیار مهم در ایمنی مدارس که حائز اهمیت است ،
کدام مورد است
ارزیابی نا ایمنی هاي مدرسه
 -139یکی از حیاتی ترین قسمت هاي یک کالس دیوارها و میز و نیمکت ها
ي کالس است

نادرست
 140-یکی از حیاتی ترین قسمت هاي یک کالس کجاست؟ درب کالس
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