
 از عوامل آسیب دهنده در محیط کار کدام است؟

 شیمیایی -فیزیکی 1-

 زیکیفی -خستگی 2-

 روانی -بیولوژیکی 3-

  ☑ روانی -بیولوژیکی  -شیمیایی  -فیزیکی 4 -

  

 کدامیک از عوامل مهم جهت کمک های اولیه نمی باشد؟

  سرعت در عملیات2- نجات دادن1-

  ☑تنفس به سمت جلو3-

  اجرای صحیح کمک های اولیه4-

  

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

 ب بدن از دست می رودآ1-

 چشم ها نیره میشوند2-

 مغز مختل میشود3-

  ☑فشار خون پایین می آید4-

  

 کمک های اولیه جهت؟

  کمک رساندن به مسدوم1-

 پیشگیری2-

  ☑ نجات فرد مصدوم3-

  شناسایی فرد مصدوم4-

  



 در فضای بسته انبار کردن بسته های سیمان باید طوری باشد که؟

  دستیابی آن آسان باشد1-

 رطوبت به سیمان ها نرسد2-

 کیسه های سیمان قدیمی باید زود مصرف شود3-

  ☑ همه موارد4-

  

 برای انبار کردن مصالح ساختمانی باید؟

 رفت و آمد محدود باشد1-

  ☑ رفت و آمد مناسب باشد2-

  مصالح روی هم چیده شود3-

  همه موارد4-

  

 ی و در چه جایی نگهداری شوند؟قالب ها باید مطابق چه چیز

 رطوبت -تاریخ مصرف 1-

 سرپوشیده -مدل و سایز 2-

  ☑ خشک و سرپوشیده -مدل و طرح و سایز 3-

  هیچکدام4-

  

 جهت انبار کردن قالب های چوبی چه شرایطی الزم نیست؟

 تمیز کردن قالب1-

 قرار دادن قطعات بر روی قفسه فلزی2-

  کشیدن میخ ها و گره ها3-

  ☑ روی هم چیدن قالب ها4-



  

 در نگهداری از قالب ها کدامیک درست است؟

 قالب ها باید تمیز باشد1-

  ☑ قالب ها باید در حرارت قرار بگیرد2-

  قالب ها باید خیس شوند3-

  قالب ها باید روغن زده شوند4-

  

 از اصول قالب ها کدامیک درست است؟

 قالب ها بعد از کار پرتاب شوند1-

  ☑ ها در مسیرتردد قرار گیردقالب 2-

  قالب ها ضربه بخورند3-

  به قالب ها ضربه زده شود4-

  

 کمچه برای چه چیزی استفاده میشود؟

 مسطح کردن مالت1-

  ☑ به دیوار زدن مالت2-

  تراکم مالت3-

  همه موارد4-

  

 از قیچی دستی پایه دار برای چه موردی استفاده میشود؟

  ☑ بریدن آرماتور1-

  کردن آرماتور خم2-



  پاره کردن آرماتور3-

  هیچکدام4-

  

 قیچی دستی و قیچی اهرمی برای بریدن میلگردهایی با چه قطری استفاده میشود؟

  ☑ قطر بیشتر -قطر کمتر1-

 قطر کمتر -قطر کمتر2-

  قطر بیشتر -قطر بیشتر 3-

  قطر بیشتر قطر کمتر4-

  

 در کار گروهی چه عواملی مؤثر است و اهمیت دارد؟

 الف( همکاری همه افراد

  ☑ ب( انتخاب یک مسئول و رعایت دستورالعمل ها

  ج( انتخاب وسایل مناسب

  د( همه موارد

  

 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

 


