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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف
وزن زیاد کوله ابراز ناراحتی در هنگام برداشتن و یا در آوردن کوله پشتی جیست؟(1

گزینه الف و ب صحیح می باشداز پیامد های پنهان و آشکار ناشی از استفاده کوله پشتی غیر ارگونومیک (2

ضعف کتب آموزشی .از دالیل استفاده از وسایل کمک آموزشی در کالن شهر ها است(3

گودی کمرتواند به  ینم نیسنگ  ی از عوارض حمل کوله ها(4

باشد  یالف و ب صحصح م از عوامل اصلی و مشترک درد پشت و کمر دانش آموزان (5

هر سه مورد از مسائلی که توجه متخصصان امر را به کوله پشتی معطوف داشته؟ (6

ده طوالنی مدت از کوله پشتی می تواند به.... منجر گردد استفا  (7
درد پشت و دردهای جسمی 

8.کیلو وزن داشته باشد وزن کوله پشتیش چند کلیو بایستی باشد 80اگر دانش آموزی   (8

6چقدر وزن داشته باشد  د یبا ی گرم وزن داشته باشد کوله و  لویک60یاگر دانش آموز(9
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شانه نابرابرکند ی م جادی بند در شانه کدام عارضه  را ا کیبا   یختن کوله پشتاندا  (10

.بر طبق تحقیقات انجام شده ترتیب استانها از نظر حمل کوله سنگین کدام گزینه صحیح می باشد   (11
بوشهر-رضوی -تهران

  می  حمل استاندارد از تر  سنگین کوله   براساس تحقیقات انجام شده بطور میانگین چند درصد دانش آموزان  (12

% 25 .کنند 

بیشترین و کمترین درصد دانش آموزانی که کتب کمک آموزشی در کوله حمل می کردند براساس تحقیق    (13

روستایی مدارس   –مدارس خاص  .کدامند 

14)
بر   یاد یتواند فشار ز ی از ........... وزن بدن باشد م شیاگر ب  یدهد که وزن کوله پشت  ینشان م قاتی تحق

% 10 وارد کند.  یعروق  ی دستگاه قلب

طبق تحقیات انجام گرفته در کشور سهم محتویات کوله پشتی ذانش آموزان در دوره متوسطه اول به چه  (15

ترتیب است 

وزن کیف و وسایل   - زشیکتب و دفاتر آمو

کتب کمک آموزشی  -شخصی

همه موارد طبق مطالعات انجام شده عوامل سنگینی کوله پشتی دانش آموزان   (16

بند سینه ای و کمری پهن داشته باشد کدام مورد از مشخصات کوله استاندارد نیست  (17

بروز تغیرات قلبی تنفسی کدام مورد از نشانه های استفاده بیش از اندازه از کوله پشتی نیست   (18
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شانه ای .کدامیک از بندهای کوله پشتی بایستی پهن باشد   (19

.نادرست است ی کوله پشت  حیدر مورد حمل صح ر یاز موارد ز کیکدام  (20
در چیدمان وسایل و اشیاء سبک در باالی کوله  

 قرار گیرد 

همه موارد .باشد  می استاندارد غیر پشتی کوله   از استفاده  پنهان عوارض  زیر موارد از   کدامیک  (21

روستایی  - دولتی - غیر انتفاعی -خاص است شتر یدر مدارس ..... ب ب یدانش آموزان به ترت یوزن کوله پشت  نیانگ یدهد که م  ینشان م قاتی تحق جینتا(22

سنگین-متوسط   -سبکنحوه چینش اشیاء در کوله پشتی به چه گونه است  (23
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