
 

 

 دهمدرس 

 نمره(5/1جاهای خالی را پرکنید.) .1

   درسوختگیهای سطحی بالفاصله پس ازحادثه ،محل سوختگی را به مدت ............. در آب سرد قراردهید. -الف

  مؤثرترین روشها برای کنترل خونریزی خارجی ...................... و ........................... است. -ب

 به مواردی چون سیل طوفان زلزله حوادث................گویند.-ج

تنها ......... دقیقه جهت برگرداندن ضربان قلب واحیای تنفس  مبرای شروع عملیات کمک رسانی به یک مصدو-د

 فرصت دارید.

 آسیب های اسکلتی شامل شکستگی،دررفتگی،..............است.-ه

 یکی از مهم ترین مراحل کمک های اولیه ......................نام دارد.-و

 نمره(5/1)غ(مشخص نمایید.)درستی یا نادرستی هریک از عبارت های زیر را با )ص(و  .2

 است وبدحال دیده شدیدی آسیب که را مصدومی باید که اینست مصدوم حمل بسیارمهم نکات از یکی -الف

 .دهیم حرکت فورا

 قف کنید و روی زمین غلت بخورید تا آتش خاموش بشود.واگر لباس شما آتش گرفت ت-ب

 استفاده کرد.در خاموش کردنآتش سوزی های غیر نفتی،باید از آب -ج

 .انسان در به وجود آمدن آن نقش نداشته باشد شود کهحوادث مصنوعی به چه حوادثی گفته می -د

 فشار دادن انبرک تخلیه پودر است. استفاده از کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن آتش اولین مرحله-ه

 بیمارستانکه برای کمک به شخص آسیب دیده ، قبل از رساندن مصدوم به  استکمک های اولیه اقداماتی  -و

  .انجام می شود

 نمره(2.گزینه صحیح را انتخاب کنید)3

 کرد؟ رعایت باید را مهمی نکتۀ چه زخم یک بانداژ و پانسمان در-الف

 .کرد کنترل پانسمان با را خونریزی باید ابتدا باندا از قبل -2             .باشد سفت و محکم کامال باید باند -1

 هیچکدام -4                   .بیفتد بیرون باند از نباید انگشتان نوک -3



 

 

 کدام یک جزء حوادث غیر طبیعی است؟-ب

 هیچ کدام-4آتش سوزی خانگی         -3سونامی                -2زلزله                   -1

 خاموش کردن آن باید از چه ماده ای استفاده کرد؟ اگر ماده سوختنی فلز باشد برای-ج

  و پودر CO2 گاز -4                               پودر -3          آب، کف و پودر -2          پودر و کف-1

  نیستند؟بوجود آورنده آتش زیر  عوامل کدام یک از  -د

 ماده سوختنی -4                          حرارت – 3                     گرما– 2              اکسیژن-1 

 نمره(1.عبارات ستون )الف(را به ستون )ب( وصل کنید.یک عبارت اضافی است.)4

 Bستون   Aستون 

 A 115 آتش نشانی الف

 B 125 هالل احمر ب

 C 111 اورژانس ج

 D 141 نیروی انتظامی د

 E 147 

 نمره(2کنید.).عبارات زیر را تعریف 5

 حوادث طبیعی:-الف

 حوادث غیر طبیعی:-ب

 حمل مصدوم:-ج

 خونریزی خارجی:-د

 نمره(4.به سئواالت زیر پاسخ کامل دهید.)6

 بنویسید؟ را  نکاتی که ایمنی مدرسه را در مقابله با حوادث باال می برد چهار مورد از-الف

 ؟برای جلوگیری از به وجود آمدن آتش چه باید کرد -ب

 ؟در باند پیچی یک زخم توجه به چه نکاتی ضروری است -ج

 ؟در هنگام کمک به مصدومی که دچار سوختگی شده توجه به چه نکاتی ضروری است -د


