
  ١فصل 

 بھ طور کلی عوامل آ لوده کننده محیط کار برمبنای فیزیکی چگونھ تقسیم بندی می شوند؟-١

 فلزات- گازھا وغبارات)٢مواد معلق  -گازھا وغبارات)١

 متان-گرد وغبار)۴آفت کش ھا   -حشره کش ھا)٣

  کلر وبخارات گرم چھ اثری بر روی انسان دارند؟گاز -٢

  ناراحتی اعصاب)٢ایجاد خفگی                        )١

  فلج اندامھا)۴سرطان پوست                    )٣

در محیط کار صنایع بھ ترتیب )tlv(حد آستانھ ی شنوایی،حد آستانھ ی دردناکی وحد مجاز صدا-٣
  چند دسی بل می باشد؟

٩- ١٠)٢    ٨٠- ٩٠- ٢٠)١۵ -٧۵   

١٣-٠)٣۵ -٨۵            ۴(۵ -٨-١٠٠۵  

  در مقابل اثرات زیان آور صدا از چھ طرقی صورت می گیرد؟ حفاظت کارگران-۴

  استفاده ازحفاظھای گوش-کاھش زمان تماس باصدا)١

 انجام معاینات دوره ای)٢

  انجام معاینات قبل از استخدام)٣

  انجام معاینات دوره ای وقبل از استخدام- از گوشیاستفاده - کاھش زمان تماس در مقابل صدا)۴

  کنترل صدا یا کاھش میزان صدا شامل چند قسمت است؟-۵

  کاھش صدا درمنبع تولید-قسمت١)١

  جلوگیری از انتقال صدا وحفاظت فردی-قسمت٢)٢

  کاھش صدا در منبع تولید، جلوگیری ازانتقال و حفاظت فردی-قسمت٣)٣

  ھیچکدام)۴

  امل چند نوع کری می باشد؟شز سروصدا ناشی ا کری شغلی-۶

  دایمی)٢    دایمی یاترکیبی ازھردو- موقتی)١

 ھیچکدام)۴  موقتی)٣

 ٣فصل
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:

-سرماچند عارضھ ی کلی بربدن می گذارد؟   ٧

عوارض عمومی   ١(عوارض موضعی      ٢(

٣(عوارض ارگونومیکھا  ۴(گزینھ ی ١و ٣   

-بیماری ھای ناشی ازارتعاشات شامل چھ مواردی است؟   ٨

ضایعات استخوانی وبافت نرم   )١

ضایعات استخوانی،بافت نرم،مفصلی،بیماری سپید انگشت،وعوارض عمومی   )٢

فقط ضایعات بافت نرم   )٣

عوارض عمومی   )۴

-دریک کارگاه فنی تجھیزات ایمنی برای یک فرد شامل    ٩

کاله ایمنی و کفش ایمنی   )١

کفش ایمنی و عینک ایمنی   )٢

کاله ایمنی و لباس کار   )٣

کفش ایمنی ،لباس کار،عینک ایمنی وکاله ایمنی   )۴

- برای خاموش کردن آتش سوزی برق،کدام خاموش کننده مناسب میباشد؟   ١٠

کف آتش نشان    ١(آب                     ٢(

آب وکف آتش نشانی   ٣(دی اکسید کربن    ۴(

- سھ عامل مثلث آتش جھت احتراق کدامند؟   ١١

حرارت ،اکسیژن و آب   ١(مواد سوختی ،حرارت و آتش    ٢(

مواد  سوختی،حرارت و اکسیژن   ٣(اکسیژن،مواد سوختی و آتش    ۴(

فصل ۴  

١٢- برای خاموش کردن آ تش سوزی مایعات نفتی،کدام خاموش کننده مناسب است؟  ١(آب    

٢(کف آ تش نشانی    ٣(دی اکسید کربن    ١(۴و٣ فصل ۵  

١٣- ارتفاع سطح گیره وقتی در کنار آن می ایستیم چھ اندازه باید باشد؟  

براى خرید بسته کامل سواالت فنى و حرفه اى تعمیرکار اتومبیل هاى سوارى 
بنزینى اینجا کلیک کنید
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https://iranarze.ir/fh24



