
 

 

 

 

 

 

 استخدامی سواالترایگان بسته 

کمک های اولیه 

مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده •

دارای پاسخنامه تستی •

 با قابلیت پرینت •

•

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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 ی کدام یک از موارد زیر است؟ ترین طبقههای پوششی سنگفرشی منطبق ساخته شده است، خارجی درم که از یاخته یاپ  -1

 ها و پاها ( دست 4    ( استخوان3     ( بدن2     ( پوست1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) ها بشود؟شکستن ناخن کدام عامل ممکن است باعث پوست انداختن، ترک برداشتن یا    -2

 ( بدی تغذیه2        ( اپیدرم1

 ( عوامل ژنتیکی 4       ( کمبود ویتامین3

 2پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir)  ی است؟ی زرد بیشتر از دیگر نقاط شبکیهچرا قدرت بینایی در مرکز لکه -3

 ( چون قسمتی برجسته و شفاف است2    اندک استی بینایی در آن  های گیرنده ( چون یاخته 1

 های فراوان است دانه ( چون دارای رنگ 4   ی بینایی در آن فراوان استهای گیرنده ( چون یاخته 3

 3پاسخ صحیح: 

ی سینه و در بین دو ریه جای  گرم که در قفسه 300تر از مشت بسته و به وزن تقریبی قلب که به اندازه یا کمی بزرگ -4

 ( www.iranarze.ir)  گرفته است، چگونه عضوی در بدن است؟

 ( حساس 4    ای( ماهیچه3   ( تنفسی2    ( گوارشی1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  یک از موارد زیر است؟عمل اعصاب سمپاتیک، بیشتر تسریع و تشدید کدام  -5

 ها  رگ  ( فعالیت2       ( فعالیت مغز1

 ها( فعالیت اندام 4      فعالیت دستگاه تنفسی(  3

 4پاسخ صحیح: 

ای بازکننده و حفظ تعادل بدن در فضا از جمله  ها، تنظیم تونوس ماهیچههای ارادی ماهیچههماهنگ ساختن فعالیت  -6

 ( www.iranarze.ir) ترین اعمال کدام عضو بدن است؟مهم 

 مغز (  4     ( مخچه3    ( قلب2    ( دستگاه عصبی1

 3پاسخ صحیح: 

 کمک های اولیه  سواالت استخدامینمونه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ، اینجا کلیک نمایید. کمک های اولیهبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir) سرماخوردگی عفونت حاد کدام عضو بدن است؟   -7

 ( قلب4    ( دستگاه تنفسی3   ( سیستم عصبی2    ( دستگاه گوارش1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  برد؟میکروب سل بیشتر به کدام عضو بدن هجوم می  -8

 ها  ( رگ4     ( معده3    ها  ( روده2    ها  ( ریه1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) ها، چه نام دارد؟ دفاع اختصاصی بدن در مقابل میکروب  -9

 ( درمان 4    ( پیشگیری3    ( مصونیت2    ( مقاومت1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) د؟شوگازی که قسمت اعظم آن از احتراق ناقص مواد کربن دار نتیجه می  - 10

 ( اکسیدهای گوگرد 2       ( کربن هیدرات1

 ( هیدروکربورها 4       ( منوکسیدکربن3

 3پاسخ صحیح: 

 شود، کدام است؟هایی که باعث نگاهداری دودها و گازهای مختلف در سطح زمین و هوای مجاور آن می از جمله پدیده  -11

1  )PAN        2 اسموک )  

 ( وارونگی 4      ( بازگشت درجه حرارت3

 4پاسخ صحیح: 

 تغییرات در رشد، کیفیت تولیدات گیاهی و کاهش محصول، نمایانگر کدام یک از موارد زیر است؟ -12

 ( تأثیرات فیزیولوژیکی 2       ی مزمن( صدمه 1

 ( تأثیرات موارد رادیواکتیو 4       ی حاد( صدمه 3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟موارد زیر از جمله منابع آب مشروب اجتماعات، نمییک از  کدام  -13

 های سطحی شور ( آب2      های سطحی شیرین( آب1

 های زیرزمینی ( آب4      هاها و کوه های دره ( آب3

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) آب آشامیدنی در چه شرایطی باید رنگ آبی مایل به سبز زاللی را داشته باشد؟  -14

 ( درجه حرارت زیاد2      ( درجه حرارت کم1

 های زیاد ( ضخامت 4       های کم( ضخامت 3

 4پاسخ صحیح: 
 ، اینجا کلیک نمایید. کمک های اولیهبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir) سختی دائم آب تنها در چه شرایطی ممکن است کم یا حذف شود؟ -15

 ( مصرف مواد شیمیایی2       ( جوشاندن آب1

 ( گندزدایی4       ( صاف کردن آب3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) باشد؟ها، نمی یک از موارد زیر از جمله خواص فاضالب کدام   -16

 ( موجودات مرده 4    ( درجه حرارت3     ( بو2     ( رنگ1

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) ام است؟جمعیت، کدهای دفع فاضالب در مناطق کم از جمله روش -17

 ( تصفیه بیولوژیکی 2      های فشردهخانه ( تصفیه1

 نشینیهای شن گیری و ته( حوضچه 4      های چکنده( روش صافی3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟ها نمودار می ی وجود چه چیزی در آن واسطهها بیشتر به آلودگی فاضالب   -18

 ( بو 4     ( رنگ3    ( مواد آلی2    ( اکسیژن محلول1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  آید؟یک از موارد زیر از جمله انواع زباله به شمار نمی کدام  -19

 ( خاکستر 2       مانده( پس 1

 ( مواد زائد بیمارستانی 4       ی حیوانات( الشه3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) های مؤثر و ثابت شده برای دفع مواد زائد به طور دائم، کدام است؟ جمله روش از  - 20

 ( تلنبار کردن در محیط باز2      ( دفن بهداشتی زباله1

 ( تخمیر زباله و تهیه کود4      ( سوزاندن زباله در هوای آزاد3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  تواند مورد استفاده قرار گیرد، کدام است؟عنوان منشأ انرژی می به  گازی که  -21

 ( متان4    ( کربنیک3    اکسید کربن( دی 2    کربن( هیدرات 1

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  در انتخاب اندازه و جنس ظروف نگهداری، کدام مورد از جمله نکاتی است که باید رعایت شود؟ -22

 ( غیرقابل نفوذ در برابر حرارت باشد 2      ( درب آن کامالً جفت باشد1

 ( به اندازه بزرگ باشد 4      آسانی خالی نشود( به3

 1پاسخ صحیح: 
 ، اینجا کلیک نمایید. کمک های اولیهبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir) شود؟یک از موارد زیر، مواد زائد صنعتی محسوب نمی کدام  -23

 ( ضایعات صنایع تجاری2      یدیهای مواد تولمانده ( پس 1

 ( مواد زائد ساختمانی 4       ( وسایل زائد3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  آید، چه نام دارد؟ی فسادپذیر که از تهیه و پختن مواد غذایی به دست می آن قسمت از زباله   -24

 ی حیوانات ( الشه4    ( خاکستر3     ( آشغال2    مانده( پس 1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟یک از موارد بهداشت مواد غذایی مربوط می مرغ، به کدام آلرژی نسبت به تخم  -25

 های غذایی( مسمومیت 2       ( فساد مواد غذایی1

 ( مصرف مواد غذایی 4       ( خرید مواد غذایی3

 2حیح: پاسخ ص

 ( www.iranarze.ir) شود؟یک از موارد زیر از جمله مواد غذایی دیر فاسدشدنی محسوب میکدام   -26

 ( خامه 4     ( شیر3     ( گوشت2     ( پیاز1

 1پاسخ صحیح: 

 مقدار متوسط آب الزم برای حفظ نظافت و پاکیزگی در سطح روستا، حدود چند لیتر به ازای هر نفر است؟  -27

 لیتر   200  تا  80  (4   لیتر  150  تا  80  (3   لیتر  100تا    80(  2   لیتر  95  تا  80(  1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) گویند؟از نظر علمی، از بین رفتن چه چیزی در بدن را زخم می  -28

 ها( تداوم بافت 4    ی پوست( الیه3    ( قدرت عضالت2    ( جریان خون1

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) کند؟ی آن، متفاوت بودن چه چیزی را مشخص می تفاوت در نوع زخم، محل و اندازه  -29

 ( نوع درمان 4    ( نوع پانسمان3    ( شدت حادثه2    ( نوع حادثه1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) ی اولیه، کدام است؟ترین معالجه ترین و مهم های سر، بزرگ در آسیب  - 30

 ( پانسمان سریع و موقت 1

 ( آرام کردن بیمار 2

 ( رساندن حادثه دیده به بیمارستان 3

 ریزی   ( جلوگیری از خون4

 3پاسخ صحیح: 
 ، اینجا کلیک نمایید. کمک های اولیهبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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ها چه اختالالتی به  بر طبق آزمایشات متعدد، قرار دادن حیواناتی مثل گربه و خرگوش در برابر مقادیر سمی ازن در آن  -31

 ( www.iranarze.ir)  آورد؟وجود می

 ( اختالالت جنسی 4    ( اختالالت حرکتی3    ( اختالالت ریوی2    ( اختالالت مغزی1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) گیرد، چه نام دارد؟عارضه التهابی سطحی که اغلب اپیدرم را در برمی  -32

 خال( تب4    ( آکنه3     ( کهیر2     ( کورک1

 2صحیح:  پاسخ

 ( www.iranarze.ir) ترین راه برطرف کردن موها کدام است؟ سالم  -33

 های ویژه ( کرم4   ( استفاده از مواد شیمیایی3    ( تراشیدن2    ( لیزر کردن1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  های زیر نقش مساعدکننده شرایط انتقال را بر عهده دارد؟یک از بیماری آب در کدام  -34

 ( انواع آتسفالیتها 2     های عفونی آمیبی  ( انواع اسهال1

 های انگلی  ( بسیاری از کرم4      های بیالرزیوز  ( بیماری3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  ریزند؟ سالگی می های شیری معموالً از چند دندان -35

 سالگی   8(  4    سالگی  7(  3    سالگی  6(  2    سالگی  5(  1

 2پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir) های دائمی چند عدد است؟تعداد دندان  -36

 عدد  34(  4    عدد  32(  3    عدد  30(  2    عدد  28(  1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟های تصفیه آب در جوامع کوچک نمی یک از موارد زیر از روشکدام  -37

 یی( گندزدا4    ( جوشاندن3    گیر  ( آشغال2    ( صاف کردن1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) گویند؟به قسمتی از دندان که در خارج حفره دندانی قرار دارد، چه می  -38

 ( تاج 4     ( نیش3     ( عاج2     ( مغز1

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) پزشک نشان داد؟ها را باید الاقل هر چند وقت یک بار به دندان دندان  -39

 ( دوساله 4     ( ساالنه3    ( شش ماه2    ( سه ماه1

 ، اینجا کلیک نمایید. کمک های اولیهبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   3پاسخ صحیح: 
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی 

 کلیک نمایید. اینجا ایران عرضه  کمک های اولیه

 
 

 مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده  •

 دارای پاسخنامه تستی  •

 با قابلیت پرینت  •

•  

•  

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دوو انتشار آن توسط افراد سو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

 

Www.IranArze.Ir 

https://iranarze.ir/ES356

