
 

 

 

 

 

استخدامی سواالترایگان بسته 

امدادگر حوادث 

مشخصات بسته کامل:

شامل سواالت طراحی شده •

بخشی با 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

Www.IranArze.Ir 
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 ( www.iranarze.ir) ها نباید:خمیردندان -1

 ( باعث فساد دندان شوند2     ( بلعیده شوند1

 ( باعث تحریک دهان شوند4    ( باعث ناراحتی لثه شوند3

 ( www.iranarze.ir) عامل بیماری کچلی کدام است؟  -2

 ( ویکتزیا2      ویروس(  1

 ( انگل4      ( قارچ3

 ( www.iranarze.irنشانی، عالمت چیست؟ )بر روی کپسول آتش                مثلث سبز رنگ    -3

 های جامدات قابل اشتعال استنشانی ویژه آتشکپسول آتش(  1

 های مایعات قابل اشتعال استنشانی ویژه آتش( کپسول آتش2

 است  الکتریکیوسایل  های  نشانی ویژه آتشکپسول آتش  (3

 قابل اشتعال است  فلزاتهای  نشانی ویژه آتشکپسول آتش(  4

 ( www.iranarze.ir؟ )های زیر نبایستی بیمار استفراغ کندیک از مسمومیتدر کدام  -4

 ( مسمومیت با سموم نبانی2    ( مسمومیت با دیازپام1

 ( مسمومیت با مواد مخدر4    ( مسمومیت با بنزین3

 ( www.iranarze.ir)  دهید چیست؟اقدامی که انجام میاند. اولین ساختمان ریزش کرده و تعدادی در زیر آوار مانده -5

 شویم( با وجود احتمال فروریختن مجدد ساختمان، وارد ساختمان می2    مشویکار میبه( بالفاصله دست1

 دهیممی( به مصدومان حادثه اکسیژن  4    کنیم( شیر گاز را قطع می3

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟در بیماری طاعون ناقل بیماری کدام مورد می  -6

 ( حشرات2     االغ  -اسب  -( قاطر1

 پرندگان  -خرگوش  -( جوندگان4     کک  -( موش3

 (www.iranarze.ir) یک از عالئم حیاتی در سنین مختلف کمترین تغییر را دارد؟کدام -7

 ( درجه حرارت بدن4  ( تعداد تنفس3    ( تعداد نبض2  ( اندازه فشارخون1
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 ( www.iranarze.ir)  نسبت به بزرگساالن ........................... است؟س در کودکان  فتعداد تن -8

 ( متغیر4   ( کمتر3   بیشتر  (2   ( برابر1

 ( www.iranarze.ir)  کار چیست؟علت کمر دردهای مزمن در محیط  -9

 ( سردی محیط4  ( کوتاهی قد3  ( سنگینی بار2  سرپا ایستادن زیاد(  1

 ( www.iranarze.ir)  ها هستند. دهنده دما در بدن کدامسازوکارهای کاهش - 10

 شوندهای خونی پوست گشاد میرگ(  1

 شودواکنش شیمیایی متوقف می  -شودغدد عرق تحریک می  -شوندهای خونی تنگ می( رگ2

 شودواکنش شیمیایی متوقف می  -شود( غدد عرق تحریک می3

 شودواکنش شیمیایی متوقف می  -شودغدد عرق تحریک می  -شوندهای خونی گشاد می( رگ4

 ( www.iranarze.ir) کار شامل:آور محیطعوامل زیان -11

 طبیعی  -شیمیایی  -فیزیکی  -( عوامل بیولوژیکی2  روانی  -ارگونومیکی  -شیمیایی  -( عوامل فیزیکی1

 داروئی  -ارگونومیکی  -بیولوژیکی  -عوامل شیمیایی  (4  ارگونومیکی  -بیولوژیکی  -شیمیایی  -( عوامل فیزیکی3

 تر دارد؟داروئی اثر سریع کدام شکل -12

 ها( پیل4 ( قرص آهسته رهش3  دار( قرص روکش2  ( قرص بدون روکش1

 ( www.iranarze.ir)  های اولیه نیست؟یک جزو اهداف کمککدام  -13

 شتن شخص مصدومدا( نجات و زنده نگه2    ( پیشگیری از صدمات بیشتر1

 های پزشکی( تمرین مهارت4 کمک به بهبود حال بیمار تا رسیدن نیروهای امدادی(  3

 ( www.iranarze.ir) دهد؟در فردی که دچار خونریزی شدید است، چه تغییر در فشارخون سیستولیک رخ می -14

 ( ارتباطی ندارد4  ماند( ثابت می3  شودبیشتر می  (2  شود( کم می1

 ( www.iranarze.irداد نبض در یک کودک شش ساله چقدر است؟ )تع -15

 بار در دقیقه  65(  4  بار در دقیقه  50(  3  بار در دقیقه  90(  2  بار در دقیقه  120(  1

  دهید چیست؟شوید، اولین اقدامی که انجام میشما برحسب اتفاق در یک صحنه تصادف حاضر می -16

 سوزی( رفع خطر آتش4  ( کارشناسی حادثه3  115( اطالع به  2  ( انتقال اجساد1

 (www.iranarze.ir)  خطرات مواد شیمیایی وابسته هستند به: -17

  ( خواص فیزیکی آن1

 ( مدت زمان تماس یا مواجهه نوع، ترکیب و راه ورود مواد به بدن2

 مدت زمان تماس  -( راه ورود مواد به بدن3

 مدت زمان تماس  -راه ورود  -( نوع ترکیب مواد4
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 ( www.iranarze.irبهترین مکان برای شمارش نبض کدام قسمت از بدن است؟ )   -18

 ( زیر زانو4   ( گردن3  ( مچ دست2   ( مچ پا1

 ( www.iranarze.ir)  اولین وظیفه امدادگر در مورد فردی که دچار سوختگی شده است، چیست؟ -19

 ( پیشگیری از آلودگی و عفونت2    ( تسکین درد شخص سوخته1

 ( بیرون کشیدن فرد سوخته از محل حریق4     ( پانسمان سوختگی3

 ( www.iranarze.ir)  ها بیشتر استیک از زخماحتمال عفونت در کدام  - 20

 شدگیها و له( پارگی2     های طولی( زخم1

 ها( خراش4     های عمیق( زخم3

 ( www.iranarze.ir)  ای است؟دمای طبیعی بدن در چه محدوده -21

1  )36-37  2  )5/37- 5/36  3  )37-38   4  )5/38- 5/37 

 ( www.iranarze.irفس در فرد بزرگسال چند بار در دقیقه است؟ )تعداد تن -22

 بار  20الی    12(  2     بار  14الی    10(  1

 بار  22الی    18(  4     بار  18الی    14(  3

 ( www.iranarze.ir)  دهنده چه اولویتی هنگام تریاژ است؟رنگ سبز نشان -23

 ( بیمار سرپایی است2     ( بیمار مرده است1

 ( تخلیه بیمار از محل در اولویت دوم4   تخلیه بیمار از محل در اولین فرصت(  3

 (www.iranarze.ir) برای .............................   لیست در مناطق سانحه دیدهاستفاده از یک چک  -24

 زخمی و کشته شده  ( برای تشخیص افراد مفقود،2  های روانی و جسمی( برای تشخیص ناراحتی1

 ( همه موارد4  دیده( آماری برای ارائه خدمات به افراد آسیب3

25- CPR  یعنی ....................... و درCPR شودنفره ......................... ماساژ و ........................ تنفس داده مییک . 

 1  -  15  ( ارزیابی مصدوم2    2-15( احیای قلب ریوی  1

 1  -  5( ارزیابی مصدوم  4    1-5( احیای قلب ریوی  3

 ( www.iranarze.ir)  عالئم خونریزی شدید عبارتند از:  -26

 ( خون آرام و منقطع2    ( خون جهنده، روشن و منقطع1

 ( خون روشن و آرام4    خون جهنده و تیره  (3

 ( www.iranarze.ir)  کدام گزینه نادرست است؟ -27

 نما میدان مغناطیسی زمین استرکرد قطب( پایه و اساس کا1

 دهدنما جهت شمال و جهت حرکت در یک مسیر را به ما نشان می( قطب2
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 شویممتر از مسیر منحرف می  20نما پس از یک کیلومتر  درجه خطا در خواندن قطب  (3

 تنهایی برای طی کردن مسیر مورد نظر کافی استنما به( یک قطب4

 ( www.iranarze.ir)  هایی دارد؟خوب چه ویژگی GPSیک   -28

 های متعددرههای موازی برای برقراری تماس همزمان با ماهوا( دارای تعداد زیاد کانال1

 ( توانایی نمایش و ذخیره مسیر حرکت و دریافت و انتقال اطالعات2

 های توپوگرافیکهای قابل شارژ و توانایی دریافت و انتقال نقشه( داشتن باطری3

 د( همه موارد

 ( www.iranarze.ir)  های الزم برای امدادگرانمهارت  -29

 مدیریت( ابتکار عمل و  2    ( سرعت عمل و دقت1

        ( همه موارد4    سنج( خونسردی و نکته3

 ( www.iranarze.ir)  یهستاد فرماند - 30

 کننده روابط عمومی و ایمنی را به عهده دارد( وظیفه هماهنگ2   ( مسئولیت سانحه را به عهده دارد1

 باشدداری مالی میریزی و ابرنامه  -( مسئول اصلی عملیات لجستیک4    هیچ جانشین و معاونی ندارد  (3

 ( www.iranarze.ir)  ومیر در سیالب چیست؟ترین علت مرگشایع -31

 تروما  -مارگزیدگی  -( خفگی2   نارسایی کلیوی  -خفگی  -( تروما1

 سکته قلبی  -تروما  -( خفگی4     ( نارسایی کلیوی3

 ( www.iranarze.ir) عامل بیماری کچلی کدام است؟ -32

 ( انگل4   ویکتزیا(  3   ( ویروس2   ( قارچ1

 ( www.iranarze.ir)  های اولیه نیست؟یک جزو اهداف کمککدام  -33

 ( جلوگیری از عوارض سوء بعدی2 ( کمک به بهبود حال بیمار تا رسیدن نیروهای امدادی1

 ( جلوگیری از شدت یافتن عارضه4     ( درمان بیماری3

 ( www.iranarze.ir: )خوریقاشق چای  1حجم تقریبی -34

 لیتر استمیلی  10(  4  لیتر استمیلی  8(  3  لیتر استمیلی  1(  2  لیتر استمیلی  4(  1

 ( www.iranarze.ir)  دهید؟تنفسی را تا چه موقعیت ادامه می -عملیات احیاء قلبی  35

 دقیقه   45(  4  دقیقه  15(  3 ( تا بازگشت قلب بیمار2  دقیقه  5(  1

 ( www.iranarze.ir)  ای است؟چه محدوده دمای طبیعی بدن در -36

1  )5/38- 5/37     2  )37-38  

3  )36-37      4  )5/37- 5/36 
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 ( www.iranarze.ir)  اولین وظیفه امدادگر در مورد فردی که دچار سوختگی شده است، چیست؟ -37

 ( پانسمان سوختگی2  ( بیرون کشیدن فرد سوخته از محل حریق1

 ( پیشگیری از آلودگی و عفونت4    ( تسکین درد شخص سوخته3

 (www.iranarze.ir........................... )محل نبض عبارتست از -38

 ( وریدهای روی استخوان زیرپوست2    ( ورید و شریان زیرپوست1

 های قطور در میان عضالت( شریان4   ( شریان روی استخوان زیرپوست3

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟کدام گزینه در مورد فرد که در اثر خونریزی داخلی دچار شوک است نادرست می  -39

 ( نوشاندن مایعات2    ( باال بردن سطح پاها1

      داشتن راه تنفسی( باز نگه4    داشتن مصدوم( گرم نگه3

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟در بیماری طاعون ناقل بیماری کدام مورد می  -40

 پرندگان  -خرگوش  -( جوندگان4  االغ  -اسب  -( قاطر3  ( حشرات2  کک  -( موش1

 ( www.iranarze.irتنفس در یک فرد بالغ چقدر است؟ ) تعداد -41

 بار در دقیقه  30(  4  بار در دقیقه  10(  3  بار در دقیقه  15(  2  بار در دقیقه  25(  1

 ( www.iranarze.ir)  های اولیه نیست؟یک جزو اهداف کمککدام -42

 صدمات بیشتر( پیشگیری از  2 ( کمک به بهبود حال بیمار تا رسیدن نیروهای امدادی1

 های پزشکی( تمرین مهارت4   داشتن شخص مصدوم( نجات و زنده نگه3

 ( www.iranarze.ir)  های اولیه نیست؟کدام گزینه جزو محتویات جعبه کمک -43

 ( ابزار بخیه4  ( گاز استریل3   ( پنبه2   ( الکل1

 ( www.iranarze.irمصدوم به تنفس مصنوعی نیاز دارد کدام است؟ )  عالئمی که نشان دهد -44

 ( مردمک گشاد2     ( سیانوز شدن1

 ( همه موارد   4   باشد( هیچ حرکتی در قفسه سینه نمی3

 ( www.iranarze.ir)  های الزم برای امدادگران:مهارت  -45

 ( همه موارد    4 سنجنکته( خونسردی و  3 ( ابتکار عمل و مدیریت2 ( سرعت عمل و دقت1

 ( www.iranarze.ir)  تر است؟های زیر مناسبیک از گزینههای دسته اول کدام سوزیبرای خاموش کردن آتش  -46

 های دارای آبکننده( خاموش1

 های دارای پودر و گازکننده( خاموش2

 های دارای گاز شیمیاییکننده( خاموش3

های دارای پودر شیمیاییکننده( خاموش4
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ایران عرضه مرجع نمونه  

سواالت آزمون های 

 فنی و حرفه ای 

 برای خرید بسته کامل سواالت فنی و حرفه ای

کلیک نمایید.اینجا ایران عرضه   وادثامدادگر حشغل  

مشخصات بسته کامل:

شامل سواالت طراحی شده •

 بخشی با 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

Www.IranArze.Ir 
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