سواالت آزمون دوم
امنیت وایمنی در مدارس

 -1این مشخصات مربوط به کدام قسمت ساختمان است؟
درب آن فلزي است و  2/3باالیی آن کامال بسته و  1/3پایینی مشبک
است
درب موتورخانه
 -2ارتفاع نرده هاي داخلی می بایست  ............سانتیمتر باشد 96-69
- 3از یک شیر گاز می توانیم بیش از یک اشعاب بگیریم نادرست
- 4اگر بالکن داشته باشیم ارتفاع نرده و حفاظ هاي خارجی ساختمان باید
چقدر باشد؟
111سانتی متر
 -5اگر پلکان مدرسه بسته باشد (در پله رفت و برگشتی)باید چه تدابیري
اندیشیده شود تا در موقع بروز آتش سوزي ،دود به این قسمت سرایت
نکند؟
نصب فن
- 9آزمایشگاه می بایست در خروج اضطراري خارج از مسیر خروج باشد .درست
 -7بازرسی و شارژ کپسول هاي اطفاي حریق چند وقت یکبار انجام می
شود؟
هرسال
- 9بخاري ها باید داراي  .........و بدون دودکش آکاردئونی باشند.

دودکش فلزي
- 6بخاري هاي گاز سوز استاندارد بوده و در لوله کشی ،نصب ،اتصاالت
دودکش نکات ایمنی رعایت شده است.
درست
11
-11بعد از نشت گاز امکان انفجار وجود ندارد نادرست
 111به چه دلیل در کارگاه ها یا آزمایشگاه ها باید تهویه مناسب نصب
شود؟
به دلیل عدم وقوع حادثه آتش سوزي و
خروج گاز
 12تا چه مقدار از حجم انبار ،کاال می تواند پُر شود؟ 2/3
-13چرا در مدارس مجاز به استفاده از بخاري نیستیم؟ نشت گاز و بعد امکان انفجار
 14چرا قفسه هاي کارگاه و آزمایشگاه را به دیوار محکم متصل می کنند؟ هر سه موردصحیح است

 15چرا کپسول ها باید در ارتفاع و به فاصله ي هر  23متر از هم نصب
شوند؟
تا در فاصله مناسب در فضاي مدرسه توزیع
شده باشد
1چرا مجاز به استفاده از دودکش آکاردئونی براي بخاري نیستیم؟ هرسه مورد صحیح است
 17چرا نمی توانیم از بخاري گازي با شعله مستقیم بدون دودکش استفاده
کنیم.
هرسه مورد صحیح است
- 19چیدمان نیمکت ها باید به صورتی باشد که در شرایط اضطرار ،امکان

خروج سریع میسر باشد.
درست
- 16خاموش کننده هاي دستی باید در مکان مناسب ،در دسترس و در
معرض دید نصب شو

- 31در کدام مسیرها باید عالئم خروج اضطراري نصب شود؟ هر سه مورد صحیح است
- 31در کالس ها می توانیم از بخاري گازي با شعله مستقیم بدون دودکش
استفاده کنیم
نادرست
- 32در مدارس مستطیل شکل پلکان ها می بایست در مجاورت یکدگر
قرار داشته باشند و فاصله بین پلکان ها می بایست دو برابر قطر
مدرسه باشد.
نادرست
- 33در مدارس چند طبقه ،کالس دانش آموزان پیش دبستانی و کالس اول
در طبقه اول باید باشد.
نادرست
-- 34در مدارس چند طبقه ،کالس دانش آموزان پیش دبستانی و کالس اول
در کدام طبقه باید باشد
همکف
-35در مدارس چند طبقه ،کالس دانش آموزان خردسال در کدام طبقه
باید باشد؟
طبقه همکف (طبقات پایین تر)
- 39در مدارس چند طبقه ،کالس دانش آموزان کالس دوم در طبقه آخر
باید باشد.

نادرست
- 37در مدارس چند طبقه ،کالس دانش آموزان کالس دوم در کدام طبقه
باید باشد؟
طبقه اول
- 39در مدارسی که به شکل مستطیل هستند پلکان ها در کجا قرار گرفته
اند؟
پلکان ها در دو گوشه و روبروي هم
 36در مسیر راهروهاي دسترسی خروج طول مسیر بن بست حداکثر 11متر است.
نادرست
- 41در مسیر راهروهاي دسترسی خروج طول مسیر بن بست حداکثر 9
متر است.
درست
- 41در هر طبقه حداقل چند خروج اضطراري دور از هم وجود دارد؟ 2
 42در هر طبقه مدرسه الزم است که حداقل  4درب خروج دور از هم
وجود داشته باشد.
نادرست

 43در هر طبقه مدرسه الزم است که حداقل  4درب خروج دور از هم
وجود داشته باشد.
نادرست
44
درب مسیرهاي خروج مدارس باید بدون قفل و کلون باشد .درست
 45درب هاي خروج به سمت بیرون باز می شوند .درست

49
درب هاي کالس باید مخالف جهت خروج باشند .نادرست
 47درب هاي کالس باید موافق جهت خروج باشند درست
 49درجه اهمیت سیستم شوفاژ مدرسه چند است؟ درجه 3
 46دستگاه اعالم خطر نشت گاز نباید در موتورخانه نصب شود نادرست
 51دودکش آکاردئونی چه کاربردي دارد؟ براي تهویه
- 51راه خروج ایمن شامل چند بخش است؟ سه بخش
- 52شلنگی که به بخاري وصل می شود حتما باید بست داشته باشد تا باعث
نشت گاز نشود.
درست
- 53طبق کدام مبحث آیین نامه مقررات داخلی ساختمان ،در فضاي
آموزشی سیستم اعالم حریق دستی الزامی است؟
مبحث  3مقررات ملی ساختمان ویرایش
سال1365
- 54طول شلنگ باید از چند سانتی متر بیشتر نباشد؟ 121سانتی متر
- 55طول مسیر بن بست دسترسی خروج حداکثر چند متر است؟ 9متر
- 59فاصله المپ تا اجناس داخل قفسه باید چند متر باشد؟ نیم متر

57
فشار کپسول ها توسط کدام مورد بررسی می شود؟ مانومتر
 59کپسول ها باید در چه فاصله اي نسبت به هم نصب شوند؟ هر  23متر از هم
 56کپسول ها را در چه محلی باید نصب کرد؟ در راهروها و روي دیوار
 91کدام گزینه از جاهاي مهم ساختمان است که احتمال خطر آن باال می
باشد؟

موتورخانه
91
کدام گزینه از مسائل مهم حریق محسوب می شود؟ هرسه مورد صحیح است
- 92کدام گزینه به نرده محافظ مجهز است؟ نقاط پرتگاهی و راه پله ها
- 93کدام گزینه بهترین اعالم کننده آتش است؟ انسان
 -94کدام گزینه در خروج اضطراري خارج از مسیر خروج است؟ موتورخانه
- 95کدام گزینه در مدرسه داراي مولد برق اضطراري است؟ مسیر خروج اضطراري
- 99کدام گزینه سیستم گرمایش مرکزي مدرسه است؟ شوفاژ
 -97کدام گزینه مولد برق اضطراري محسوب می شود؟ همه موارد
-99
کدامیک از مکان هاي زیر احتمال وقوع حادثه در آن وجود دارد؟ کارگاه ها و ازمایشگاه ها
- 96کلمه  Fکه روي جعبه آتش نشانی نوشته شده نشانگر چیست؟  Fireبه معنی اتش
- 71مدرسه باید مجهز به .............متصل به آب شهرباشد .قرقره هاي اتش نشان
- 71مراکز آموزشی نیاز به دو راه فرار دوراز هم دارند درست

- 72مسیر خروج اضطراري باید داراي برق اضطراري باشد درست
- 73مسیر خروج اضطراري مدرسه شامل دفتر مدرسه ،پلکان ،انتهاي پله،
طبقه همکف ،درب خروج و سپس حیاط مدرسه می باشد.
نادرست
- 74مسیر خروج باید داراي در هاي کشویی یا ریلی باشد .نادرست
-75
مسیرهاي خروج اضطراري باید با عالمت هاي الزم مشخص باشد .درست
- 79منظور از دو خروج اضطراري در طبقه چیست؟ دو خروج دوپلکان دوربند(دور تا دور بسته)و
از هم دور

- 77مواد شیمیایی مطابق با استانداردهاي آزمایشگاهی در ظروف در بسته
باید قرار داشته باشند.
درست
- 79موتورخانه بخاطر خطر زیادي که دارد باید به گونه اي باشد که
ساختمان را تحت شعاع خودش قرار ندهد.
درست
- 76موتورخانه ها باید در چه طبقه اي قرار داشته باشند طبقه همکف و - 1
- 91میزان ارتفاع قفسه بندي انبار چقدر است؟ کمتر از 4
- 91نام دیگر قرقره هاي آتش نشانی چیست؟ جعبه اتش نشانی
 92نرده داخلی و خارجی داراي ارتفاع استاندارد می باشند درست
- 93نیم متري دورترین نقطه کالس تا درب کالس را چه می نامند؟ دسترس خروج و مسیر خروج
- 94یک سري عالمت خروج اضطراري است که داراي ابعاد استاندارد می
باشند و نورتاب هستند که جهت خروج را نشان می دهند
درست

