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واحد کار اول
۱ــ الف) مردم غالبًا در خانه دّقت الزم را برای حفاظت خود ندارند. ب) گروه های کودکان، نوزادان و سالمندان 
در خانه نياز به حفاظت بيشتری دارند. ج) بسياری از مردم به دليل نداشتن مطالعه و نديدن آموزش های الزم حتی با 

ديدن موقعيت خطرناک متوجه آن نمی شوند و به آسانی از کنار آن می گذرند. 
۲ــ حادثه، واقعه يا رويداد برنامه ريزی نشده ای است که می تواند منجر به ايجاد آسيب شود و پيشرفت يا روند 
طبيعی فعاليتی (کار) را مختل سازد و همواره بر اثر عمل يا اقدامی غير ايمن يا شرايطی غير ايمن (رفتار ــ محيط) و يا 

ترکيبی از اين دو نوع به وقوع می پيوندد. 
۳ ــ الف) محل پخت  وپز غذا را تا حد امکان از اتاق نشيمن جدا کنيد. استفاده از اتاق نشيمن و راهرو برای 
تهئه غذا سبب می شود که هنگاِم رفت و آمد، مخصوصاً بازی بچه ها چراغ خوراک پزی و قابلمه و کتری آب جوش 
بيفتد و باعث سوختگی شديد يا حادثٔه ديگری شود. ب) در شرايطی که نمی توانيد از آشپزخانٔه مجزا استفاده کنيد بهتر 
است به طريقی مثالً با چند تکه تخته و چوب و يا به شکل صحيح ديگری اطراف چراغ خوراک پزی، اجاق و … را 
از بقئه قسمت های اتاق يا راهرو جدا کنيد تا کودکان نتوانند به آن نزديک شوند. ج) آشپزخانه را هميشه تميز و مرتب 

نگاه داريد. کليه ٔ وسايل آن را پس از استفاده سرجای خود بگذاريد. 
۴ ــ در نزديکترين محل به در ورودی

۵    ــ خير
۶   ــ خطر غرق شدن در آن ها 

۷ ــ بلی 
۸     ــ خير 

۹ــ زمين خوردن، برق گرفتگی بر اثر استفادٔه نامناسب از وسايل برقی در حمام، گاز گرفتگی بر اثر استفاده از 
بخاری يا آبگرمکن گازی در حمام، غرق شدن اطفال در وان، بريدگی با اجسام تيز مانند تيغ و … 

۱۰ــ خير 

واحد کار دوم
۱ــ زير فرش

۲ــ روی تمام آن ها محافظ يا درپوش بگذاريد. 
۳ــ خير

۴ــ باعث نشود شعله خيلی باال رفته و گازکربنيک زياد توليد کند، همچنين وسيلٔه نفت سوز هميشه با شعلٔه آبی 
بسوزد. 

۵    ــ بالفاصله نبايد به آن ها کبريت زد.
۶   ــ خير 

پاسخ نامه های پيش آزمون ها
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 پاسخ  نامه های آزمون های پايانی نظری

واحد کار اول
۶  ــ د ۵    ــ ب   ۴ــ د  ۳ــ ج  ۲ــ الف  ۱ــ ب 

۸     ــ د ۷ــ الف 

واحد کار دوم
۶   ــ د ۵    ــ ب  ۴ ــ د  ۳ ــ ب  ۲ــ الف  ۱ــ ج 
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