
 استفاده از کدام یک از مهارهای زیر برای چرخ های داربست های متحرک مناسب تر است و چرا؟

الف. جک های پیچی، قفل های ترمزی به مرور زمان دچار زنگ زدگی و پاشش میشوند و نصب آن ها دشوار تر 

 است

  ☑ .ب. قفل ترمز، به آسانی باز و بسته میشوند و این مورد قابلیت استفاده ی آن ها را باال میبرد

 .ج. جک های پیچی، به آسانی باز و بسته میشوند و این مورد قابلیت استفاده ی آن ها را باال میبرد

  د. الف و ج

  

 برای اتصاالت لوله های طولی و عرضی داربست ها، باید از کدام یک از بست های زیر استفاده کرد؟

 الف. گیره های سر به سر

 ب. گیره های چرخشی

  ☑ ج. گیره های راست زاویه

  د. گیره های موازی

  

 کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

 ا به عنوان راه های دسترسی استفاده کردالف. نمی توان از پنجره های نزدیک به داربست ه

 ب. استفاده از مهارهای مورب جهت باال رفتن از داربست ایمن میباشد

 ج. سکوهای چوبی بایستی مرتبا رنگ آمیزی شوند

  ☑ د. هیچکدام

  

 کدام مورد صحیح می باشد؟

  ☑ الف. هنگام جا به جایی داربست متحرک افراد نباید روی داربست باشند

 . هنگام جا به جایی داربست متحرک افراد نباید روی داربست باشندب

 باید به داربست متصل شودPFAS ج. سیستم

  د. تمامی موارد

  



 کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

 الف. برای محافظت از نردبان های چوبی باید آن ها را به صورت دوره ای رنگ کرد

 جاورت روغن را گازوییل قرار دادب. نباید بست های داربست را در م

 ج. بست ها باید بر اساس اندازه تفکیک شوند

  ☑ د. بلند کردن اجزای داربست با لیفتراک خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد

  

 کدام یک از موارد ایمنی زیر جهت جلوگیری از خطر برخورد سر با اشیا به کار میروند؟

 الف. نصب توری ایمنی

 تگیره و نرده های باالیی و میانیب. نصب دس

 ج. قرار دادن تخته پاخور در کنار سکوی کار

  ☑ د. الف و ج

  

 کدام یک از موارد زیر در رابطه با پلکان ها صحیح نیست؟

  ☑ الف. برای دو سطح با ارتفاع اندک، نصب یک پله بهتر از استفاده از سطح شیب دار است

 متر باشد سانتی 60 عمرانی باید دست کم ب. پهنای پلکان در عملیات های

 ج. استفاده از پلکان شکسته یا ناقص ممنوع است

  د. برای اتصال پله ها به پایه ی پلکان، کاربرد میخ، پیچ و وسایل مشابه به تنهایی کافی نیست

  

 کدام یک از موارد زیر در رابطه با نردبان های دوطرفه صحیح نیست؟

  ☑ ر پایه ی طول پایه های عقبی تعیین میشودالف. طول نردبان ب

 متر باشد6 ب. طول نردبان نباید بیش از

 ج. همه ی پایه ها باید مجهز به کفشک ایمنی باشند

  د. پایه های عقبی بوسیله ی تسمه ی فلزی یا طناب مقاوم به پایه های جلویی وصل شوند

  

 فلزی صحیح نیست؟کدام یک از موارد زیر در رابطه با نردبان های 

 الف. به کار بردن نردبان های فلزی در محدوده ی تجهیزات برقی ممنوع است



  ☑ ب. سطح پله های نردبان باید صاف و صیقلی باشند

 ج. نردبان ها باید با پوشش ضد زنگ محافظت شوند

  د. پله ها نباید سطح مقطع کوچکی داشته باشند

  

 کدام یک از موارد زیر در رابطه با انبار کردن نردبان ها صحیح نست؟

 .الف. بهترین روش نگهداری نردبان، درازکش کردن آن روی کف انبار است

 .ب. نردبان ها نباید نزدیک رادیاتورها انبار شوند

  ☑ .ج. برای انبار کردن نردبان ها نمی توان آن ها را رووی دیوار نصب کرد

  ها را باید در یک مکان سرپوشیده با تهویه مناسب انبار کرد د. نردبان

  

 کدام یک از موارد زیر در رابطه با نردبان های متحرک صحیح نمی باشد؟

  ☑ درجه باشد50 الف. زاویه ی نردبان با سطح اتکا نباید بیش از

 در سطح فرود نردبان را نگه دارندب. در صورت نبود وسایل حفاظتی، باید دو کارگر، یکی در سطح اتکا دیگری 

 ج. باید از قرار دادن پایه ها بر روی جعبه، بلوک و آجر جلوگیری کرد

  د. از قرار دادن تکیه گاه باالیی نردبان در چارچوب پنجره باید جدا خودداری شود

  

 ست؟حفاظ نیم دایره ای همچون کدام یک از حفاظ های زیر عمل می کند و تفاوتش با آن چی

 الف. کمربند نجات، چاهک حفاظتی به طور ثابت و دایم روی میله های نردبان نصب شده

 ب. چاهک حفاظتی، حفاظ نیم دایره به طور ثابت و دایم روی میله های نردبان نصب شده

 ج. کمربند نجات، کمربند نجات به طور ثابت و دایم روی میله های نردبان نصب شده

  ☑ فاظتی به طور ثابت و دایم روی میله های نردبان نصب شدهد. چاهک حفاظتی، چاهک ح

  

 اولویت بندی سیستم های حفاظت از سقوط به چه ترتیب است؟

 الف. نرده های حفاظتی، توری ایمنی، سیستم متوقف کننده ی سقوط

  ☑ ب. حذف خطر، نرده های حفاظتی، توری ایمنی



 ده ی سقوطج. حذف خطر، توری ایمنی، سیستم محدود کنن

  د. سیستم متوقف کننده ی سقوط، سیستم محدود کننده ی سقوط، توری ایمنی

 


