
 کدام وسیله حفاظتی برای یک قالب بند مهم است؟

 کفش ایمنی1-

  لباس کار2-

  دستکش3-

  ☑همه موارد4-

  

 از عوامل آسیب دهنده در محیط کار کدام است؟6-

 شیمیایی -فیزیکی 1-

 فیزیکی -خستگی 2-

 روانی -بیولوژیکی 3-

  ☑روانی -بیولوژیکی  -شیمیایی  -فیزیکی 4 -

  

 از اصول قواعد صحیح باندپیچی؟

 گره را در سمت راست بیندازید1-

 در حالت نشسته باندپیچی کنید2-

 در حالت خوابیده باندپیچی کنید3-

 همه موارد4-

  

 در محیط گرم اگر فردی غش کند چه اتفاقی برای آن می افتد؟

 آب بدن از دست می رود1-

 چشم ها نیره میشوند2-

 مغز مختل میشود3-

  ☑ ر خون پایین می آیدفشا4-

  



 کمک های اولیه جهت؟

 کمک رساندن به مسدوم1-

 پیشگیری2-

  ☑نجات فرد مصدوم3-

  شناسایی فرد مصدوم4-

  

 کار الک چیست؟

 مخلوط کردن شن و ماسه1-

  ☑جداسازی ذرات ریزتر از مواد اضافی2-

  اضافه کردن سیمان به بتن3-

 هیچکدام4-

  

 ک کارگر به عهده چه سازمانی است؟غرامت دستمزد ایام بیکاری ی

  کارفرما1-

 پیمانکار2-

  خودکارگر3-

  ☑سازمان تامین اجتماعی4-

  

 استفاده از کدام وسیله برای باال بردن مصالح به طبقات باال و یا پشت بام مناسب تر است؟

 الف( بشکه زیرپایی

  ب( باالبر برقی

  ج( طناب

  ☑د( تخته کار و داربست



  

 سرد و هوای سرد استفاده از چه نوع سیمانی بهتر است؟در فصل های 

 الف( تیپ دو

  ب(تیپ پنج

  ج(تیپ ده

  ☑د(تیپ سه

  

 برای اینکه از سوختن بتن جلوگیری کنیم رعایت چه مواردی الزامی است؟

 الف( بایستی سطح آن با حرارت خشک شود

 .ب( بایستی سطح آن گرم نگه داشته شود

 فته مرطوب باشندج( بایستی برای مدت یک ه

  ☑د( سطح آن باید پوشیده شود

  

 با چه مواردی میشود بتن مسلح ساخت؟

  الف( میلگرد + آب + سیمان

 ب( میلگرد+ آب + ماسه

  ☑ج( میلگرد + آب + ماسه + شن

 د( هیچکدام

  

 نکات ایمنی در انبار کردن مصالح کدام است؟

 صورت ارتفاعی الف( عدم انبار مصالح به

  ☑دد در فواصل مصالح انبار شده ما مناسب رفت و آمدب( محل تر



 ج( ارتفاع مصالح انباری از حد مجاز

 د( در محل مصالح انبار شده

  

 غرامت دستمزد ایام بیماری کارگر بیمه شده به عهده چه کسی است؟

 الف( سازمان نظام مهندسی

 ب( خودکارگر

 ج( کارفرما

  ☑د( سازمان تامین اجتماعی

  

 هی چه عواملی مؤثر است و اهمیت دارد؟در کار گرو

 الف( همکاری همه افراد

 ب( انتخاب یک مسئول و رعایت دستورالعمل ها

 ج( انتخاب وسایل مناسب

 د( همه موارد

  

 وسایل حفاظت فردی شامل چه ابزاری میشود؟

  الف( ابزار کار

 ب(کاله و عینک

 ج( دستکش و ماسک حفاظتی

  ☑د( الف و ب

  

 کدام موارد جز نگهداری هر عملیات در پایان کار می باشد؟

 الف( شماره گذاری راهنما



  ☑ب( تمیزکاری آن ها و قرار دادن در محل انبار

  ج( تمیز کردن

 د( هیچکدام

 


