
 

 

 کرد؟  باید  هچ زلزهل   از  بعد  و  وقوع زمان  رد   ؛ دوازدهم  ردس  سواالت

 اًذ؟چِ ػَاهلی در حفظ سالهت افزاد تاثیز سیادی داضتِ سلشلِ ٍلَع سهاى در -1

 سلشلِ. ٍلَع ٌّگام غحیح الذاهات اًجام ٍ السم آهادگی آٍردى تذست

 فارس(96)خ  است. ضزٍری سلشلِ ٍلَع ٌّگام .............. اًجام ٍ .............. آٍردى دست تِ -2

 غحیح الذاهات اًجام - السم آهادگی

 تْزاى(95)خ  دٍ هَرد اس ػَاهل هَثز در واّص خغزّای ًاضی اس سلشلِ را ًام تثزیذ. -3

 ّای هٌاسة. اًجام ػىس الؼول2            آگاّی افزاد درتارُ سلشلِ .1

 سیستاى(96)خ است.  سلشلِ اس ًاضی خغزّای واّص در.............. ٍ .............. یىی اس ػَاهل هَثز  -4

 ّای هٌاسةاًجام ػىس الؼول -سلشلِ  درتارُ افزاد آگاّی

 دارد؟ ٍجَد خغزّایی چِ تزٍس احتوال سلشلِ ٍلَع سهاى در -5

ساختواى ریشش ٍ خزاتی1 اضیاء سمَط2          .  سمف ریشش3                 .   .         

آٍیشاى ٍسایل سمَط4 ّاضیطِ ضىستي5               .  .  (... ٍ تزق آب،) اهىاًات لغغ6            . 

 وزهاى(96)خ  (سیستاى96)خ  اغفْاى(95)خ  وٌیذ؟ تؼزیف را سلشلِ ٍلَع ٌّگام در هٌاسة ّایهىاى -6

 ّایهحل: هاًٌذ .است تزون هحل آى در پذیزیآسیة ٍ خغز احتوال سلشلِ، ٍلَع سهاى در وِ ضَدهی گفتِ جاّایی تِ

 .تاس فضای هیش، سیز در، چارچَب تلٌذ، ّایساختواى ٍ چزاؽ تیز اس دٍر

 سًجاى(95)ش  وٌیذ؟ تؼزیف را سلشلِ ٍلَع ٌّگام در ًاهٌاسة ّایهىاى -7

 .است دیگز جاّای اس تیطتز هحل آى در پذیزیآسیة ٍ خغز احتوال سلشلِ، ٍلَع سهاى در وِ ضَدهی گفتِ جاّایی تِ

 تلٌذ. ّایساختواى ٍ دیَار وٌار ّاضیطِ ٍ ّالفسِ وٌار سمَط، لاتل اجسام وٌار آساًسَر،: هاًٌذ

 تاضذ؟ّای سیز هٌاسة ٍ وذام ًاهٌاسة هییه اس هىاى گیزی، وذامٍلَع سلشلِ جْت پٌاُدر ٌّگام  -8

 ّوذاى(96)خ               ّا )..............(الف( گَضِ دیَار داخلی )..............(                   ب( راُ پلِ



 

 

 الف( هٌاسة          ب( ًاهٌاسة

 وٌیذ: هطخع سیز هٌاعك در را ًاهٌاسة ٍ هٌاسة هىاى -9

   

 جَاب:

 

 (تْزاى95 خ) یه هىاى هٌاسة ٍیه هىاى ًاهٌاسة در هذرسِ هَلغ سلشلِ تٌَیسیذ. -11

  سیز ضیطِ )ًاهٌاسة. –دیَار داخلی )هٌاسة( 

  وزد؟ تایذ وار چِ سیز ّایهىاى در سلشلِ ٍلَع سهاى در -11

 ؛والس دیَار یگَضِ            ؛والس در جلَی          ؛درس والس            ؛هذرسِ سالي

 رٍین.هی تاس فضای تِ احتیاط تا هذرسِ: سالي

 گیزین.هی را هیش یپایِ دست تا ٍ گزفتِ پٌاُ هیش سیز درس: والس

 گیزین.هی را در چْارچَب ّادست تا ٍ دادُ تىیِ در تِ والس: در جلَی

 دّین.هی فطار را خَد عزف دٍ دیَارّای ،دیَار یگَضِ در والس: دیَار یگَضِ

 



 

 

 وزد؟ تایذ چِ ّالزسُ پس ٌّگام در -12

 دهید؟(می انجام عملی چه خود نجات برای زلسله هایتکان اتمام از پس ها، لرزه پس وجود علت )به

 خغزًان ٍسایل ٍ تزق چزاؽ تیزّای ّا،ساختواى اس دٍر هىاًی در ٍ تزٍیذ تاس فضای تِ ّجَم، تذٍى ٍ آراهص حفظ تا

 تواًیذ.

 یشد(96)خ تزٍین؟  تاس فضای تِ ّجَم، تذٍى ٍ آراهص حفظ ّای سلشلِ تایذ تاتىاىچزا پس اس اتوام  -13

 .ّالزسُ پس ٍجَد ػلت تِ

 دّین؟ اًجام تایذ واری چِ سیز ّایهىاى اس یه ّز در سلشلِ ٍلَع ٌّگام -14

 ؛هذرسِ حیاط( ت    خزاساى رضَی(95)خ ؛ آسهایطگاُ( جوتاتخاًِ؛         ( ب؛             راّزٍ( الف

 وٌین.هی هحافظت گزدى ٍ سز اس ّادست تا ًطستي حالت در: راّزٍ( الف

 . گیزینهی پٌاُ هیش سیز ٍ ضذُ دٍر وتاب یلفسِ اس: وتاتخاًِ( ب

 گیزین.هی پٌاُ دیَار یگَضِ یا هیش سیز: آسهایطگاُ( ج

 .گیزینهی پٌاُ ّاساختواى ٍ تاسی ٍسایل اس دٍر حیاط ٍسظ در: هذرسِ حیاط( ت

 الثزس(95)خ یه فضای هٌاسة ٍ یه فضای ًاهٌاسة را ٌّگام ٍلَع سلشلِ در آسهایطگاُ تیاى وٌیذ.  -15

 فضای هٌاسة: سیز هیش، گَضِ دیَار ٍ ...

 ای ٍ ...ّای ضیطِّا، وٌار درب ٍ پٌجزُوٌار لفسِ فضای ًاهٌاسة:

)خ وٌیذ؟ گیزی اًتخاب هیضوا در وتاتخاًِ ّستیذ، چِ هحلی را تزای پٌاُ ای رخ دادُ است ٍفزؼ وٌیذ سلشلِ -16

 خزاساى رضَی(95

 سیز هیش هحىن، گَضِ دیَار داخلی ٍ چْارچَب در.

)دٍ  وٌیذ؟هی اًتخاب گیزیپٌاُ تزای را هحلی چِ ،ّستیذ درس والس در ضوا ٍ است دادُ رخ ایسلشلِ وٌیذ فزؼ -17

 ّوذاى(96)خ  الثزس(95)خ هَرد( 

 در چارچَب هیش، سیز دیَار، گَضِ



 

 

 تاضذ؟هی هَضَػی چِ تیاًگز سیز تػاٍیز -18

   

    

 

 تاضذ.هی سلشلِ ٍلَع ٌّگام غحیح گیزیپٌاُ تیاًگز

 )ظ  ؛  ؽ(        وٌیذ. استفادُ داخلی دیَار یگَضِ اس حتواً گیزیپٌاُ تزای -19

 غحیح

 خیاتاى ٍ وَچِ حیاط، آى پطت وِ دیَاری یؼٌی) .وٌیذ استفادُ .............. دیَار یگَضِ اس حتواً گیزیپٌاُ تزای -21

 (ًثاضذ

 داخلی

  ظ)        فارس(96)خ  .تاضذ وَچِ ٍ حیاط هاًٌذ خارجی فضای آى پطت وِ ضَدهی گفتِ جایی تِ داخلی دیَار -21

 (ؽ  ؛

 غلظ

 (ؽ  ؛  ظ)ّستٌذ.         گیزیپٌاُ تزای هٌاسثی هىاى ّاپلِ راُ -22

 غلظ

 اگز در سهاى ٍلَع سلشلِ در راُ پلِ تَدین، چِ تایذ وزد؟ -23

 گزدى ٍ سز اس ّادست تا ٍ ًطستِ پلِ رٍی دیَار وٌار تَدیذ آًجا در اگز ٍلی ًیست گیزیپٌاُ تزای هٌاسثی هىاى پلِ راُ

 .وٌیذ هحافظت

 فارس(96)خ  .ضَدهی اًجام سلشلِ تزاتز در..............  فزؼ تا ّاگیزیپٌاُ توام -24

 هماٍم تَدى ساختواى

 



 

 

 دّین؟ اًجام تایذ وارّایی چِ سلشلِ ٍلَع اس تؼذ -25

 .رٍینهی تاس فضای تِ. 2          .ضَینهی خارج ساختواى اس ػجلِ تذٍى ٍ احتیاط تا. 1

 .وٌینًوی استفادُ تلفي اس. 4    .گیزینهی فاغلِ تخزیة حال در ٍ خغزًان ّایهىاى اس. 3

 .وٌینًوی استفادُ آب ضیز اس .6                                      .سًینًوی دست تزق سین تِ .5

  .وٌینهی لغغ را تزق اغلی فیَس .8                                           .تٌذینهی را آب یفلىِ .7

 .وٌینًوی استفادُ تزق ولیذ اس .11     .وٌینهی تاس اهذاد ًیزٍّای آهذ ٍ رفت تزای را خیاتاى .9

  تْزاى(96)خ  اس هَارد سیز ًادرست است؟اًجام وذاهیه تؼذ اس ٍلَع سلشلِ،  -26

 الف( لغغ آب         ب( وسة اعالػات اس رادیَ    ج( تزلزاری ارتثاط تا تلفي    د( لغغ تزق

 ج( تزلزاری ارتثاط تا تلفي 

 . تَاى ..............هی رادیَ اس استفادُ تا سلشلِ ٍلَع ٌّگام -27

 .وزد دریافت را ضزٍری ّایدستَرالؼول ٍ اعالػات آخزیي
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