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  كيليك مدرسهكانال و سايت 

  

  

  
  

  سواالت آزمون دوم آغاز سال تحصيلي همراه با ايمني و امنيت مدرسه
 

 

1 

 اين مشخصات مربوط به كدام قسمت ساختمان است؟
 پاييني مشبك1/3بااليي آن كامال بسته و 2/3درب آن فلزي است و 

 است
 درب موتورخانه

داخلي مي بايست ............ سانتيمتر باشد ارتفاع نرده هاي 2  89-96 

 نادرست از يك شير گاز مي توانيم بيش از يك اشعاب بگيريم 3

4 
 اگر بالكن داشته باشيم ارتفاع نرده و حفاظ هاي خارجي ساختمان بايد

 چقدر باشد؟
 سانتي متر110

5 

تدابيرياگر پلكان مدرسه بسته باشد )در پله رفت و برگشتي(بايد چه   

 انديشيده شود تا در موقع بروز آتش سوزي، دود به اين قسمت سرايت
 نكند؟

 نصب فن

 درست .آزمايشگاه مي بايست در خروج اضطراري خارج از مسير خروج باشد 6

7 
 بازرسي و شارژ كپسول هاي اطفاي حريق چند وقت يكبار انجام مي

 شود؟
 هرسال

......... و بدون دودكش آكاردئوني باشند بخاري ها بايد داراي 8  دودكش فلزي .

 بخاري هاي گاز سوز استاندارد بوده و در لوله كشي، نصب، اتصاالت 9
 .دودكش نكات ايمني رعايت شده است

 درست

 نادرست بعد از نشت گاز امكان انفجار وجود ندارد 10

11 
آزمايشگاه ها بايد تهويه مناسب نصببه چه دليل در كارگاه ها يا   

 شود؟

به دليل عدم وقوع 
حادثه آتش سوزي 
 و
 خروج گاز

@KilikMadrese  

  (ضمن خدمت، بخشنامه، همگام،سناد ،...)

 

كليك كنيدبراي مشاهده  اطالعيه جديد 
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 2/3 تا چه مقدار از حجم انبار، كاال مي تواند پُر شود؟ 12

 چرا در مدارس مجاز به استفاده از بخاري نيستيم؟ 13
نشت گاز و بعد 
 امكان انفجار

كارگاه و آزمايشگاه را به ديوار محكم متصل مي كنند؟ چرا قفسه هاي 14  
هر سه موردصحيح 
 است

15 
 متر از هم نصب23چرا كپسول ها بايد در ارتفاع و به فاصله ي هر 

 شوند؟

تا در فاصله مناسب 
در فضاي مدرسه 
 توزيع
 شده باشد

بخاري نيستيم؟چرا مجاز به استفاده از دودكش آكاردئوني براي  16  
هرسه مورد صحيح 
 است

17 
 چرا نمي توانيم از بخاري گازي با شعله مستقيم بدون دودكش استفاده

 .كنيم
هرسه مورد صحيح 
 است

18 
 چيدمان نيمكت ها بايد به صورتي باشد كه در شرايط اضطرار، امكان

 .خروج سريع ميسر باشد
 درست

19 
دستي بايد در مكان مناسب، در دسترس و در خاموش كننده هاي  

 .معرض ديد نصب شوند
 درست

 خاموش كننده هاي دستي شامل چه محتوياتي هستند 20
هر سه گزينه 
 صحيح است

21 
 در انبارها بايد از المپ هاي كم مصرف استفاده كرد كه حرارت زيادي

 .توليد نمي كنند و داراي حفاظ هستند
 درست

22 
 خروج ......در بحث ايمني مدارس الزم است كه در هر طبقه حداقل 

 2 اضطراري دور از هم وجود داشته باشد

 در چه صورتي كپسول بالاستفاده است؟ 23
درصورتي كه در 
 كپسول فشارنباشد

24 
 در صورت نصب بخاري در كالس چه تدابيري بايد انديشيد تا حتي

 االمكان مانع بروز حادثه شويم؟
هر سه مورد صحيح 
 است

25 
 در صورت وجود راه پله هاي دوربند)باكس( بايد از سيستم تهويه

 .مكانيكي مناسب استفاده شود
 درست

 نادرست در صورتيكه شلنگ تَرك داشته باشد نبايد تعويض شود 26

27 
 در صورتيكه مجاز به استفاده از بخاري هستيم حتما بايد از دودكش

استفاده كنيممناسب و ثابت   
 درست

28 
 نفر كمتر باشند ديگر نيازي به سيستم100در فضاي آموزشي اگر از 

 .اعالم حريق دستي نمي باشد
 درست

 درست .در فضاي آموزشي، سيستم اعالم حريق دستي الزامي است 29
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 در كدام مسيرها بايد عالئم خروج اضطراري نصب شود؟ 30
هر سه مورد صحيح 
 است

31 
 در كالس ها مي توانيم از بخاري گازي با شعله مستقيم بدون دودكش

 استفاده كنيم
 نادرست

32 

 در مدارس مستطيل شكل پلكان ها مي بايست در مجاورت يكدگر
 قرار داشته باشند و فاصله بين پلكان ها مي بايست دو برابر قطر

 .مدرسه باشد
 نادرست

33 
ن پيش دبستاني و كالس اولدر مدارس چند طبقه، كالس دانش آموزا  

 .در طبقه اول بايد باشد
 نادرست

34 
 در مدارس چند طبقه، كالس دانش آموزان پيش دبستاني و كالس اول

 در كدام طبقه بايد باشد
 همكف

35 
 در مدارس چند طبقه، كالس دانش آموزان خردسال در كدام طبقه

 بايد باشد؟
طبقه همكف 
 ))طبقات پايين تر

36 
چند طبقه، كالس دانش آموزان كالس دوم در طبقه آخر در مدارس  

 .بايد باشد
 نادرست

37 
 در مدارس چند طبقه، كالس دانش آموزان كالس دوم در كدام طبقه

 بايد باشد؟
 طبقه اول

38 
 در مدارسي كه به شكل مستطيل هستند پلكان ها در كجا قرار گرفته

 اند؟
پلكان ها در دو 
گوشه و روبروي هم

39 
 10در مسير راهروهاي دسترسي خروج طول مسير بن بست حداكثر 

 .متر است
 نادرست

40 
 6در مسير راهروهاي دسترسي خروج طول مسير بن بست حداكثر 

 .متر است
 درست

 2 در هر طبقه حداقل چند خروج اضطراري دور از هم وجود دارد؟ 41

42 
 درب خروج دور از هم4در هر طبقه مدرسه الزم است كه حداقل 

 .وجود داشته باشد
 نادرست

43 
 درب خروج دور از هم4در هر طبقه مدرسه الزم است كه حداقل 

 .وجود داشته باشد
 نادرست

 درست .درب مسيرهاي خروج مدارس بايد بدون قفل و كلون باشد 44

خروج به سمت بيرون باز مي شوند درب هاي 45  درست .

جهت خروج باشندخالف درب هاي كالس بايد م 46  نادرست .
جهت خروج باشندموافق درب هاي كالس بايد  47  درست 

3درجه  درجه اهميت سيستم شوفاژ مدرسه چند است؟ 48  

 نادرست دستگاه اعالم خطر نشت گاز نبايد در موتورخانه نصب شود 49
 براي تهويه دودكش آكاردئوني چه كاربردي دارد؟ 50
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 سه بخش راه خروج ايمن شامل چند بخش است؟ 51

52 
 شلنگي كه به بخاري وصل مي شود حتما بايد بست داشته باشد تا باعث

 .نشت گاز نشود
 درست

53 

 طبق كدام مبحث آيين نامه مقررات داخلي ساختمان، در فضاي

 آموزشي سيستم اعالم حريق دستي الزامي است؟
مقررات 3مبحث 

ملي ساختمان 
 ويرايش
 سال1395

 سانتي متر120 طول شلنگ بايد از چند سانتي متر بيشتر نباشد؟ 54

 متر6 طول مسير بن بست دسترسي خروج حداكثر چند متر است؟ 55
مترنيم  فاصله المپ تا اجناس داخل قفسه بايد چند متر باشد؟ 56  

 مانومتر فشار كپسول ها توسط كدام مورد بررسي مي شود؟ 57
 متر از هم23هر  كپسول ها بايد در چه فاصله اي نسبت به هم نصب شوند؟ 58

؟كپسول ها را در چه محلي بايد نصب كرد 59  
در راهروها و روي 
 ديوار

60 
 كدام گزينه از جاهاي مهم ساختمان است كه احتمال خطر آن باال مي

 باشد؟
 موتورخانه

61 
هرسه مورد صحيح  كدام گزينه از مسائل مهم حريق محسوب مي شود؟

 است

 كدام گزينه به نرده محافظ مجهز است؟ 62
نقاط پرتگاهي و راه 
 پله ها

 انسان كدام گزينه بهترين اعالم كننده آتش است؟ 63
خارج از مسير خروج است؟ كدام گزينه در خروج اضطراري 64  موتورخانه 

 كدام گزينه در مدرسه داراي مولد برق اضطراري است؟ 65
مسير خروج 
 اضطراري

 شوفاژ كدام گزينه سيستم گرمايش مركزي مدرسه است؟ 66

 همه موارد كدام گزينه مولد برق اضطراري محسوب مي شود؟ 67

زير احتمال وقوع حادثه در آن وجود دارد؟ كداميك از مكان هاي 68  
كارگاه ها و 
 ازمايشگاه ها

 به معني اتشFire كه روي جعبه آتش نشاني نوشته شده نشانگر چيست؟Fكلمه  69

 .مدرسه بايد مجهز به .............متصل به آب شهرباشد 70
قرقره هاي اتش 
 نشان

هم دارند مراكز آموزشي نياز به دو راه فرار دوراز 71  درست 

 
72 

 درست مسير خروج اضطراري بايد داراي برق اضطراري باشد
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73 
 مسير خروج اضطراري مدرسه شامل دفتر مدرسه، پلكان، انتهاي پله،

 .طبقه همكف، درب خروج و سپس حياط مدرسه مي باشد
 نادرست

 نادرست .مسير خروج بايد داراي در هاي كشويي يا ريلي باشد 74
 درست .مسيرهاي خروج اضطراري بايد با عالمت هاي الزم مشخص باشد 75

 منظور از دو خروج اضطراري در طبقه چيست؟ 76

دو خروج دوپلكان 
دوربند)دور تا دور 
 بسته(و
 از هم دور

77 
 مواد شيميايي مطابق با استانداردهاي آزمايشگاهي در ظروف در بسته

باشندبايد قرار داشته  . 
 درست

78 
 موتورخانه بخاطر خطر زيادي كه دارد بايد به گونه اي باشد كه

 .ساختمان را تحت شعاع خودش قرار ندهد
 درست

1-طبقه همكف و  موتورخانه ها بايد در چه طبقه اي قرار داشته باشند 79  

4كمتر از  ميزان ارتفاع قفسه بندي انبار چقدر است؟ 80  

هاي آتش نشاني چيست؟نام ديگر قرقره  81  جعبه اتش نشاني 

 درست نرده داخلي و خارجي داراي ارتفاع استاندارد مي باشند 82

 نيم متري دورترين نقطه كالس تا درب كالس را چه مي نامند؟ 83
دسترس خروج و 
 مسير خروج

84 
 يك سري عالمت خروج اضطراري است كه داراي ابعاد استاندارد مي

هستند كه جهت خروج را نشان مي دهند باشند و نورتاب  
 درست
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