
 

 

 آمادگی رد ربارب زلزهل  ؛ همد  ردس  سواالت

 داریذ؟ ًظري چِ( کتاب 88 ظ) ایراى ايلرزُ خغر يًقطِ يدرتارُ -1

؛ .است تیطتر ًقطِ قرهس ٍ رًگ پر قرهس هٌاعق در زلسلِ خغر است خیسزلسلِ ایراى هٌاعق تیطتر

 .تثریذ ًام را تسرگ يزلسلِ چٌذ ًام -2

 ٍرزقاى ،تن ،اردتیلًیر  ،قسٍیي آٍج ،رٍدتار ٍ هٌجیل

 ؟است ضرٍري زلسلِ تا رٍیارٍیی تراي ترتیص آهادگی کسة آیا -3

 ضَد.هی خسارات کاّص سثة ٍ است اساسی ًیازي زلسلِ تراتر در آهادگی

خراساى 95)خ  فارس(96)خ 4  .است ضرٍري زلسلِ ٍقَع ٌّگام .............. اًجام ٍ .............. آٍردى دست تِ -

 رضَي(

 اقذاهات غحیح –آهادگی الزم 

فارس(96)خ 5  )ظ  ؛  غ(     .ًیست زلسلِ قَع ٍ دقیق زهاى تیٌیپیص تِ قادر خَد کًٌَی داًص تا تطر -

 غحیح

)ظ  ؛  است.  زلسلِ قَعٍ دقیق زهاى تیٌیپیص تِ قادر خَد کًٌَی داًص تا تطر - خراساى رضَي(95)خ 6

 غ(

 غلظ

)ظ  ؛  تَاى خغرّاي ًاضی از زلسلِ را کاّص داد. تا در پیص گرفتي رٍضْاي هٌاسة هی - (تْراى96 خ)7

 غ(

 غحیح



 

 

 از ًاضی خغرّاي ذتَاًهیاها ًیست زلسلِ قَع ٍ دقیق زهاى .............. تِ قادر خَد کًٌَی داًص تا تطر - 8

اغفْاى(95)خ    .ذ.............. دّپذیذُ را ایي 

 کاّص –تیٌی پیص

 ؟تٌَیسیذ ّاآى از را خَد ترداضت ٍ کٌیذ تررسی دقت تِ را زیر تػاٍیر -9

 

 ّاي هقاٍم ٍ رعایت اغَل هٌْذسیساختي ساختواى

 آگاّی ٍ آهادگی اعضاي خاًَادُ در هَرد آهادگی در تراتر زلسلِ

 خاًِ، داخل ٍسایل ضكستي ٍ پرتاب سقَط، از هحكن کردى ٍ ایوي کردى ٍسایل داخل ساختواى 

 .کٌذهی جلَگیري ّاقفسِ ّا،آیٌِ کوذّا،

 ؟چیست زلسلِ خغر کاّص در هؤثر عَاهل تریيهْن تْراى(95)خ  الثرز(95)خ  یسد(96)خ  -11

 .جاهعِ اقطار هختلف سازيآهادُ ٍ ّوگاًی ّايآهَزش دادى

ارائِ آهَزش غحیح .............. ٍ .............. اقطار هختلف جاهعِ یكی از عَاهل هَثر در کاّص خغرّاي  -11

 ًاضی از زلسلِ است. سیستاى(96)خ  فارس(96)خ 

  سازيآهادُ –ّوگاًی 

 کذام است؟ زلسلِ از ًاضی خغرّاي کاّص در هَثر از عَاهل - کرهاى(96)خ 12

 سازي اقطار هختلفّاي غحیح ّوگاًی                     ب( آهادُآهَزشالف( 



 

 

  د( ّیچكذام        ج( گسیٌِ الف ٍ ب                             

 ج( گسیٌِ الف ٍ ب

 . تٌَیسیذ ،دارًذ قرار تاال خیلی ٍ تاال ايلرزُ خغر يهٌغقِ در کِ را کطَر ضْر چٌذ ًام -13

 قسٍیي ،تثریس ،ایالم ،هطْذ زاّذاى، ،تْراى

 ؟تٌَیسیذ را زلسلِ تراتر در ایوٌی يّاراُ از هَرد چٌذ - (الثرز95 خ)14

 ساختواى سازيهقاٍم ٍ ساختواى سازيایوي هٌْذسی ٍ اغَل رعایت

 ّاساختواى داخل ٍسایل کردى هحكن

 زلسلِ تراتر در آهادگی ٍ آگاّی افسایص ٍ هردم آهَزش

 داضتِ تَاًیذهی ًقطی چِ زلسلِ، تا هقاتلِ تراي خَد دٍستاى ٍ خاًَادُ آهَزش در آهَزاىداًص ضوا -15

  تاضیذ؟

  درس ایي هغالة اًتقال عریق از ّاآى آهَزش .1

  کٌینهی تَغیِ هتخػع تا هطَرت تِ ساختواى تعویر یا ٍ ساخت ٍ خریذ ٌّگام را ّاآى .2

 کٌینهی توریي ّاآى تا را درس هغالة خاًِ در .3
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