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پاسخ نامه های پيش آزمون ها

واحد کار اول
۵    ــ ص ۴ــ ص  ۳ــ ص  ۲ــ غ  ۱ــ غ 

واحد کار دوم
۴ــ غ ۳ــ ص  ۲ــ ص  ۱ــ غ 

واحد کار سوم
۱ــ د

د) ص ج) غ  ب) غ  ۲ــ الف) ص 

واحد کار چهارم
۴ــ ص ۳ــ ص  ۲ــ ص  ۱ــ ص 

واحد کار پنجم
۱ــ جواب هنرجويان متنوع خواهد بود
۲ــ از دست دادن مايعات بدن و عفونت

د) ص ج) غ  ب) غ  ۳ــ الف) ص 

واحد کار ششم
۱ــ ج

د) ص ج) ص  ب) غ  ۲ــ الف) غ 

واحد کار هفتم
۲ــ د ۱ــ الف 

د) ص ج) ص  ب) ص  ۳ــ الف) غ 

واحد کار هشتم
۴ــ ص ۳ــ غ  ۲ــ ص  ۱ــ غ 
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واحد کار نهم
۱ــ با ورود جسم خارجی در راه تنفسی

۲ــ دود ناشی از اگزوز ماشين يا گاز ناشی از سوخت بد بخاری های گاز سوز
۳ــ بردن به فضای آزاد

۴ــ به پهلو يا به پشت در حالی که سر به يک طرف خم شده است.

واحد کار دهم
۴ــ ص ۳ــ غ  ۲ــ ص  ۱ــ ص 

واحد کار يازدهم
۳ــ غ ۲ــ ص  ۱ــ غ 

واحد کار دوازدهم
۴ــ ص ۳ــ غ  ۲ــ غ  ۱ــ ص 

واحد کار سيزدهم
۱ــ مرتفع
۲ــ ب

۳ــ اگر در محلی که پر از دود است گير افتاده ايد فورًا دهان و بينی خود را با يک پارچه (بهتر است مرطوب 
باشد) بپوشانيد و به صورت چهار دست و پا يا سينه خيز از محل خارج شويد.

 پاسخ  نامه های آزمون های پايانی نظری
واحد کار اول

۴ــ ج ۳ــ ب  ۲ــ ج  ۱ــ د 

واحد کار دوم
۴ــ د ۳ــ الف  ۲ــ ب  ۱ــ د 
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واحد کار سوم
۴ــ سن و جثه ۳ــ دهان به دهان  ۲ــ تنفس و نبض  ۱ــ ۶  ــ۴ 

واحد کار چهارم
۴ــ غ ۳ــ غ  ۲ــ ص  ۱ــ ص 

۷ــ غ ۶  ــ ص  ۵  ــ ص 

واحد کار پنجم
۱ــ دو دسته (باز و بسته)

سينه،  قفسٔه  شکم،  مانند  داخلی  محفظه های  از  يکی  به  رگ ها  از  شده  خارج  خون  داخلی  خونريزِی  در  ۲ــ 
جمجمه، … می ريزد.

۳ــ انقباِض رگ های انتهايِی محل خونريزی و مکانيسم انعقاد خون
۴ــ فشار مستقيم

۵  ــ نبض تند و ضعيف
ــ پوست سرد و مرطوب

ــ افت فشار خون
ــ کاهش سطح هوشياری و در حالت پيشرفته گشادِی مردمک

ــ تشنگِی شديد
ــ حالت تهوع و استفراغ

۶  ــ از افراد بخواهيد برای جلوگيری از تهوع و استفراغ، خون داخِل دهان خود را تف کند و سرش را به 
عقب خم نکند.

واحد کار ششم
۳ــ ج ۲ــ ب  ۱ــ د 

زير  هدف های  از  يکی  منظور  به  اوليه  کمک های  در  آن  مشابه  وسيلٔه  يا  باند  از  استفاده  معنای  به  بانداژ  ۴ــ 
است:

 ايجاد فشاِر مستقيم بر روی زخم به منظور جلوگيری از خونريزی
 ثابت کردن پانسمان و آتل

 محدوديِت حرکت عضو آسيب ديده
 ايجاد تکيه گاه برای عضو يا مفصل آسيب ديده

 جلوگيری از تورم
 محافظت زخم از آسيب های ثانويه
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۵  ــ آسيب های اسکلتی و بی حرکت کردن جسم خارجی در زخم

۶  ــ د

واحد کار هفتم
۱ــ شکستگی باز

۲ــ تورم، درد، محدوديت حرکت، خونريزی و شوک
۳ــ آتل

۴ــ مهم ترين هدف ها و اثرهای آتل بندی عبارت است از:
ــ بی حرکت کردن عضو آسيب ديده

ــ پيشگيری از تبديل شکستگِی بسته به شکستگی باز يا تشديد شکستگی
ــ پيشگيری از آسيب بيشتر به احشا، عروق و اعصاب و بافت های اطراِف شکستگی

ــ کاهش درد
ــ کاهش خونريزی

۵  ــ آتل بايد دارای طول و پهنای کافی باشد و از مفصل بااليی تا مفصل پايينِی عضو درازا داشته باشد.
۶  ــ عفونت

۷  ــ بی حرکت کردن ناحئه شکسته

واحد کار هشتم
۱ــ پرتاب شدن بر اثر جريان برق با ولتاژ باال

۲ــ سه درجه
۳ــ چهار نوع: سوختگِی حرارتی، سوختگِی شيميايی، سوختگی الکتريکی، سوختگِی تابشی

۴ــ شست و شو با آب سرد
۵  ــ انسداد راه تنفسی و خفگی

واحد کار نهم
۱ــ د

۲ــ مهم ترين علل خفگی عبارت است از:
ــ نبودن اکسيژن کافی برای تنفس در محيط

ــ از کار افتادن مرکز تنفس بر اثر علل مختلف
ــ مسموميت با گازهای سمی

ــ فلج عضالت تنفسی
ــ وجود جسِم خارجی در راه تنفسی
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ــ غرق شدن در آب

ــ سوختگی در ناحئه سر و گردن
د) ص ج) ص  ب) غ  ۳ــ الف) ص 

واحد کار دهم
۱ــ سم به ماده ای گفته می شود که پس از ورود به بدن باعث اختالل در فعاليت طبيعی بدن می شود و بافت های 

بدن را تخريب می کند.
۲ــ راه های ورود سم به بدن عبارت است از:

ــ دستگاِه گوارش (مثل مسموميت غذايی، مواد شيميايی سوزاننده، داروها ، مواد نفتی)
ــ دستگاِه تنفس (مثل گازها، غبارهای سمی، اسپری ها)

ــ پوست (مثل سموم دفع آفات، حشره کش ها و سموم ترشح شده از گياهان)
ــ تزريق (مثل گزيدگی توسط حشرات و خزندگان، داروها)

۳ــ دردهای شکمی
ــ استنشاق بوی مادٔه مصرف شده از دهان
ــ اختالل و ضعف تنفس و گردش خون

ــ تهوع و استفراغ
ــ خواب آلودگی

ــ بيهوشی
ــ افزايش بزاق دهان، انقباض و کوچک شدن مردمک چشم ها (مسموميت با حشره کش ها)

ــ سوختگی اطراف دهان و لب (مسموميت با مواد سفيد کننده)
ــ کاهش دمای بدن (مسموميت با داروهای اعصاب)

۴ــ نوع سم را تشخيص دهيد.
ــ سم را با خوراندن آب يا شير رقيق کنيد.

ــ سم را از دستگاه گوارش با وادار کردن مصدوم به استفراغ يا خوراندن آب و نمک (تهوع آور است) خارج 
کنيد.

۵    ــ عاليم نسبت به نوع سم و ميزان ورود آن به بدن متغير است:
ــ تورم و درد در محل مار گزيدگی

ــ مشاهدٔه يک يا دو سوراخ جای دندان مار بر روی پوست مصدوم
ــ در بعضی موارد اختالل بينايی

ــ تهوع و استفراغ
ــ اشکال در تنفس

۶    ــ ترس از هوا، آب و نور



142

اصول كمك های اوليه و امدادرسانی: پيوست ها
ــ هيجان زدگی، پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی

ــ مصدوم از فوت کردن به صورتش بسيار ناراحت می شود.

واحد کار يازدهم
۴ــ خستگی ۳ــ سرگيجه  ۲ــ بی قراری  ۱ــ رنگ پريدگی 

۸    ــ نبض تند و سريع ۷ــ گرفتگی عضالنی  ۶     ــ تهوع  ۵    ــ سردرد 
۱۰ــ غش ۹ــ تنفس تند و کم عمق  

۲ــ الف) به دور مصدوم مالفه ای خيس بپيچيد و با پاشيدن آب آن را خيس نگه داريد.
ب) او را در معرض جريان هوا بگذاريد حتی در صورت لزوم با بادبزن، مجله و روشن کردن پنکه و … او را 

خنک کنيد.
ج) حوله ای مرطوب روی پيشانی و عضالت گرفتٔه مصدوم قرار دهيد.

۳ــ در نوزادان، پوست کامالً صورتی به نظر می رسد.
۴ــ الف) دست يا پای آسيب ديده را در آب گرِم ۴۰ درجٔه سانتی گراد قرار دهيد (دمای آب را با آرنج خود 

کنترل کنيد).
ب) بطری آب داغ يا کيسٔه آب گرمی را در حوله يا لباس بپيچيد و روی باال تنٔه مصدوم قرار دهيد.

ج) دست های مصدوم را زير بغل خودش يا زير بغل خودتان گرم کنيد.
۵    ــ قسمت سرمازده يا يخ زده را نبايد ماساژ دهيد چون بلورهای تيِز يِخ ايجاد شده در بافت ها، به شدت آن را 

تخريب می کنند.
ــ اگر تاول ايجاد شد هرگز تاول ها را نترکانيد و از پماد و داروی موضعی ديگری روی ناحئه آسيب ديده استفاده 

نکنيد.
استفاده  اندام ها  کردن  گرم  برای  آفتاب  اشعٔه  يا  بخاری)  (مثل  خشک  حرارتی  منابع  يا  آتش  شعلٔه  از  هرگز  ــ 

نکنيد.
ــ اجازه ندهيد مصدوم روی پای تازه گرم شدٔه خود راه برود.

ــ از ريختِن مستقيم آب گرم روی اندام يخ زده جلوگيری کنيد.

واحد کار دوازدهم
۴ــ ص ۳ــ ص  ۲ــ ص  ۱ــ ص 

واحد کار سيزدهم
۱ــ در صورت امکان به فضای باز برويد و از ساختمان ها، ديوارها و سيم های برق آويزان دور شويد در غير  اين 
صورت در گوشٔه اتاق، زير پله ها و يا زير تخت جا بگيريد. چنانچه در محلی هستيد که امکان سقوط هست بالفاصله 

دراز بکشيد. از پنجره ها، شومينه و بخاری و … دور شويد.
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۲ــ حتماً در مخازن و منابع، آب ذخيره کنيد چون احتمال قطع يا آلودگی آب هاست.

۳ــ برای مهار آتش سوزی های ناشی از موادی مانند بنزين، نفت، الکل و … بهترين شيوه استفاده از کپسول 
آتش خاموش کن است. در صورت عدم دسترسی به کپسول می توان از پتوی مرطوب استفاده کرد.

۴ــ چنان چه در اتاقی گير کرديد، برای جلوگيری از نفوذ دود از پايين درها و پنجره ها و ساير منافذ با حوله يا 
مالفه يا هر پارچه ای ديگر (ترجيحاً مرطوب) درزها را ببنديد و تمام مواد و وسايل قابل اشتعال را در دورترين نقطه از 

آتش جمع يا از پنجره به خارج از اتاق پرتاب کنيد.
۵    ــ مهم ترين نکته هنگام بروز باليا حفظ خونسردی و همکاری با ساير افراد است.
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