
 

 

 ایمنی رد ربارب زلزهل  ؛یازدهم   ردس  سواالت

 ّثَث سیز را ٕبّيذاری ْٕبئیس. -1

  

 پبسد: آّبزىی، آىبٛی ٗ ْٛنبری.

 

 (اٍجزس95 خ) زٗ ػبٌّ اس ػ٘اٌّ تطنیٌ زٖٛسٙ ّثَث ایْٖی را ثیبٓ مٖیس. -2

 آّبزىی، آىبٛی ٗ ْٛنبری.

 ْٛسآ(96)خ آىبٛی، آّبزىی ٗ .............. سٚ ضَغ ّثَث ایْٖی زر ثزاثز سٍشٍٚ ٛستٖس.  -3

 ْٛنبری

 .ثجزیس ٕبُ ،زٛس افشایص سٍشٍٚ صسّبت ثزاثز زر را جبّؼٚ ایْٖی ت٘إسّی )چٚ چیشٛبیی( ػ٘اٌّ مساُ تٖيبتٖو ارتجبط -4

 .ْٛنبری- آّبزىی - آىبٛی

 چیست؟ آىبٛی -5

 .آٓ اس ثؼس ٗ ٖٛيبُ قجٌ، اقساّبت ٗ سٍشٍٚ یزرثبرٙ جبّؼٚ افزاز اطالػبت ٗ زإص اس ایّجْ٘ػٚ

 ج٘اة م٘تبٙ زٛیس: -6

 یشز(96)خ  ض٘ز.پسیسٙ سٍشٍٚ، ىفتٚ ّی یزرثبرٙ جبّؼٚ افزاز اطالػبت ٗ زإص اس ایثٚ ّجْ٘ػٚ

 آىبٛی

  چیست؟ آّبزىی -7

 است. سٍشٍٚ ٗق٘ع اس پس ٗ ٖٛيبُ قجٌ، سّبٓ زر ّٖبست ٛبیفؼبٍیت إجبُ ثزای جبّؼٚ افزاز ٛبیت٘إبیی افشایص



 

 

 چیست؟ ْٛنبری -8

 است. ایْٖی ثٚ زستیبثی ثزای جبّؼٚ افزاز یْٛٚ ّطبرمت

جبّؼٚ زر ٛبی افزاز ض٘ز ٗ افشایص ت٘إبییایْٖی .............. ٕبّیسٙ ّی ثٚ زستیبثی ثزای جبّؼٚ افزاز یْٛٚ ّطبرمت -9

 اصفٜبٓ(95)خ ض٘ز. سّبٓ سٍشٍٚ .............. ٕبّیسٙ ّی

 آّبزىی – ْٛنبری

 (فبرس96 خ) ذزاسبٓ رض٘ی(95)خ  ى٘یٖس.ایْٖی .............. ّی ثٚ زستیبثی ثزای جبّؼٚ افزاز یْٛٚ ثٚ ّطبرمت -11

 ریشیز( ثزٕبّٚ   اٍف( ْٛنبری            ة( آىبٛی              ج( آّبزىی               

 اٍف( ْٛنبری

 (سٕجب95ٓ ش)را تنْیٌ مٖیس:  ْٕ٘زار ّقبثٌ -11

 آىبٛی+  آّبزىی+  ْٛنبری;  سٍشٍٚ ثزاثز زر ایْٖی

 ض٘رای ایْٖی زر ثزاثز سٍشٍٚ یؼٖی چٚ؟ -12

ْٛیٔ زٍیٌ ٕیبس ض٘ز ثٚ زٛس ضزایط ػبزی سٕسىی ّب ثٚ ضزایط ثحزإی تجسیٌ ّیای ّبٕٖس سٍشٍٚ رخ ّیسّبٕی مٚ حبزثٚ

 إس ٗارز ػٌْ ضٕ٘س ٗ ّطنالت ث٘ج٘ز آّسٙ را ثزطزف مٖٖس.ایٔ ثحزآ آّبزٙ ضسٙ است ىزٗٛی مٚ اس قجٌ ثزای

 زٛس؟سٍشٍٚ چٚ مبری إجبُ ّی ثزاثز زر ایْٖی ض٘رای -13

ٕیبس است ىزٗٛی مٚ اس ض٘ز ثٚ ْٛیٔ زٍیٌ ّی ی سٕسىی ّب ثحزإیزٛس ضزایط ػبزای ّبٕٖس سٍشٍٚ رخ ّیسّبٕی مٚ حبزثٚ

 .ّسٙ را ثزطزف ْٕبیٖسإس ٗارز ػٌْ ضٕ٘س ٗ ّطنالت ث٘ج٘ز آقجٌ ثزای ایٔ ثحزآ آّبزٙ ضسٙ

 .ض٘زّی تجسیٌثٚ ..............  ّب سٕسىی ػبزی ضزایط زٛس،ّی رخ سٍشٍٚ ٕٖس ّب ایحبزثٚ مٚ سّبٕی -14

 ضزایط ثحزإی

 زارٕس؟ ٕیبس چیشٛبیی چٚ ثٚ سٍشٍٚ ٗق٘ع اس پس ضٜز ایٔ ّززُ .است زازٙ رخ ضٜز یل زر ایسٍشٍٚ مٖیس تص٘ر -15

 ثٜساضتی، اّنبٕبت رٗحیٚ، ثٚ ٕیبس پشضنی، ٗ اّسازی ٛبیمْل مٖٖسٙ، ىزُ ٗسبیٌ چبزر، پ٘ضبك، غذایی، ّ٘از ٗ آة

 ( ... .تَفٔ ثزق، آة،ضٜزی ) ذسّبت



 

 

  (اٍجزس95 خ) (سٕجب95ٓ ش) ْٛسآ(96 )خ .ثجزیس ٕبُ را ایْٖی ض٘رای یچٜبرىبٕٚ ٛبیىزٗٙ اسبّی -16

 ٕطبٓ آتص ىزٗٙ .4       ٕجبت ٗ اّساز ىزٗٙ .3      تجسس ىزٗٙ .2      تسارمبت ىزٗٙ .1

 است؟ ّؤثز ٗ ضزٗری اّزی ىزٗٛی ٛبیفؼبٍیت ثززپیص زر ػ٘اَّی چٚ -17

 ْٛبٖٛيی ٗ ْٛنبری ،ّطبرمت ،ریشیثزٕبّٚ

 (تٜزا95ٓ خ) ثبضس؟اس ض٘رای ایْٖی ّزث٘ط ّی ٛز یل اس ّ٘ارز سیز ثٚ مساُ ىزٗٙ -18

 ض٘ز. )..............(ثب ٛسف مٖتزً ٗ ٕظبرت ثزای افشایص ایْٖی تطنیٌ ّی *

 ض٘ز. )..............(ٛبی آّ٘سضی ّٖبست تطنیٌ ّیثزای ثزقزاری زٗرٙ *

  تسارمبت ٗ پطتیجبٕی   -ٕطبٓ   آتص

 ْٛسآ(96)خ ٛبی چٜبرىبٕٚ ض٘رای ایْٖی زر ثزاثز سٍشٍٚ را ثٖ٘یسیس ٗ ت٘ضیح زٛیس. ىزٗٙینی اس  -19

 .آیسّی ثز..............  اّسازىزآ یػٜسٙ اس تٖٜب ایْٖی ض٘رای ٛبیىزٗٙ ٗظبیف اس ثسیبری إجبُ -21

 زٗرٙ زیسٙ ٗ ثب تجزثٚ

 چیست؟ پطتیجبٕی ٗ تسارمبت ىزٗٙ ٛسف -21

 ّٖبست. پطتیجبٕی ٗ آّ٘سضی ٛبیزٗرٙ ثزقزاری ٗ ٕیبس ّ٘رز تجٜیشات ٗ اّنبٕبت مززٓ فزاِٛ

 (یشز96 خ) اس ٗظبیف مساُ ىزٗٙ ض٘رای ایْٖی زر ثزاثز سٍشٍٚ است؟ ّٖبست آّ٘سضی ٛبیزٗرٙ ثزقزاری -22

 ٕطبٓ            ج( تسارمبت ٗ پطتیجبٕی         ز( جست ٗ ج٘اٍف( ٕجبت ٗ اّساز       ة( آتص

 پطتیجبٕی ٗ تسارمبت( ج

  چیست؟ پطتیجبٕی ٗ تسارمبت ىزٗٙ ٗظبیف -23

  آزرس ٗ تَفٔ ضْبرٙ ْٛزاٙ ثٚ سنٕ٘ت ّحٌ ٕشزیل ٕطبٕیآتص ٗ زرّبٕی ّزامش اس فٜزستی تٜیٚ .1

  زیيز ٛبیىزٗٙ ضزٗری ٗسبیٌ یتٜیٚ .2

 ّسرسٚ. ّحیط سبسیایْٔ .4                              آّ٘سآزإص تؼساز ٗ اسبّی مززٓ مٖتزً .3



 

 

 ثبضس.ّی..............  ىزٗٙ ٗظبیف جشء ّسرسٚ ّحیط سبسیایْٔ -24

 ٕطبٓآتص (ز         ج٘ ٗ جست (ج       اّساز ٗ ٕجبت (ة    پطتیجبٕی ٗ تسارمبت (اٍف

 پطتیجبٕی ٗ تسارمبت( اٍف

 ض٘ز؟ّی تطنیٌ ٛسفی چٚ ثب ٕجبت ٗ اّساز ىزٗٙ -25

 ّصسّٗبٓ ٗ ّجزٗحبٓ ثٚ مْل

  چیست؟ اّساز ٗ ٕجبت ىزٗٙ ٗظبیف -26

   ثٚ ّجزٗحبٓ زازٓ رٗحیٚ .3    زرّبٕی ّزامش ثٚ ّجزٗحبٓ إتقبً .2    ّجزٗحبٓ ثٚ اّسازرسبٕی .1

 ّسرسٚ( حیبط ٗسط ّبٕٖس جبیی زی٘ارٛب، ٗ ٛبسبذتْبٓ اس زٗر ثٚ) آّ٘سآزإص ثٚ ّٖبست ّنبٓ تؼییٔ ٗ اسنبٓ .4

 ض٘ز؟ّی تطنیٌ ٛسفی چٚ ثب جستج٘ ىزٗٙ -27

 ٛستٖس. ذطزٕبك ٛبیّ٘قؼیت زر مٚ افزازی یبفتٔ ثزای جستج٘

 خ) ض٘ز؟قزار زارٕس، تطنیٌ ّی ذطزٕبك ٛبیّ٘قؼیت زر مٚ افزازی یبفتٔ ثزایمساُ ىزٗٙ اس ض٘رای ایْٖی،  -28

 (تٜزا96ٓ

 ٕجبت ز( ج٘          ٗ جست ج( ٕطبٓ        آتص اّساز             ة( اٍف(

 ج٘ ٗ جست( ج

آٗرزٓ افزاز اس سیز آٗار ٗظیفٚ چٚ ىزٗٛی اس ض٘رای ایْٖی زر ثزاثز سٍشٍٚ  ٓٗ افزاز ىْطسٙ ٗ ثیزٗیبفتٔ ّجزٗحبٓ  -29

 مزّبٓ(96)خ است؟ 

 ىزٗٙ جست ٗ ج٘

 .............. است. ىزٗٙ یٗظیفٚ آة ٛبیٍٍ٘ٚ ضنستٔ ٗ ثزق قطغ ىبس، ٕطت ٕظز اس سبذتْبٓ ثزرسی -31

 ٕطبٓآتص (ز         اّساز ٗ ٕجبت (ج       ج٘ ٗ جست (ة      پطتیجبٕی ٗ تسارمبت (اٍف

 ج٘ ٗ جست ة(

 



 

 

 ض٘ز؟ّی تطنیٌ ٛسفی چٚ ثب ٕطبٓآتص ىزٗٙ -31

 ایْٖی افشایص ثزای ٕظبرت ٗ مٖتزً

 خ( )رض٘ی ذزاسب95ٓ خ)ض٘ز؟ ، تطنیٌ ّیایْٖی افشایص ثزای ٕظبرت ٗ مٖتزًٛبی سیز ثب ٛسف مساّیل اس ىزٗٙ -32

 (فبرس96

 ٕطبٓآتص (ز         اّساز ٗ ٕجبت (ج       ج٘ ٗ جست (ة      پطتیجبٕی ٗ تسارمبت (اٍف

 ٕطبٓآتص ز(

 مٖس؟ّی تٜسیس را آّ٘سآزإص ذطزٛبیی چٚ ّسرسٚ زر سٍشٍٚ ٗق٘ع ٖٛيبُ -33

  تبثَ٘ٛب ٗ ٛبچزاؽ ضسٓ پزتبة. 2        متبثربٕٚ ٗ ث٘فٚ مْس،: ّبٕٖس اضیبء سق٘ط .1

 سقف ٗ زی٘ار ریشش .4                                    ٛبضیطٚ ضنستٔ .3

 ض٘ز؟زر ٖٛيبُ ٗق٘ع سٍشٍٚ چٚ ػ٘اَّی ثبػث ث٘ج٘ز آّسٓ صسّبت ٗ حتی تَفبت ّی -34

 .ذبٕٚذی ٗسبیٌ ّبٕٖس مْس، ث٘فٚ ٗ متبةسق٘ط، پزتبة ٗ افتبزٓ ثز

 یل ٛز زر ٗ ض٘زّی ّزث٘ط ّسرسٚ اس ّنبٕی چٚ ثٚ تص٘یز ٛز مٚ مٖیس ّطرص متبة، 99 صفحٚ تصبٗیز زر زقت ثب -35

 است؟ ضسٙ إجبُ ایْٖی اقساّبت چٚ ٛبآٓ اس

 .إسضسٙ ّتصٌ زی٘ار ثٚ ّٜزٙ ٗ پیچ ثب مْسٛب: متبثربٕٚ

 إس.ضسٙ زاریٕيٚ زارقفٌ ٛبیقفسٚ زاذٌ ثستٚ زر ٛبیظزف زر ضیْیبیی ّ٘از: آسّبیطيبٙ

 .مٖیس ثیبٓ را سٍشٍٚ ّقبثَٚ زر ذبٕٚ ایْٖی ٕنبت -36

 ٕجبت ٗسبیٌ - ضٕ٘س ٗصٌ زی٘ار ثٚ ٛبقفسٚ یْٛٚ –ضٕ٘س  ّحنِ زی٘ار ثٚ ثبیس ٛبمبثیٖت – ض٘ز ٗصٌ زی٘ار ثٚ آثيزّنٔ

 ثبضس. زستزس زر اٍٗیٚ ٛبیمْل یجؼجٚ ٗ ٕطبٕیآتص مپسً٘ ّبٕٖس

 .مٖیس ثیبٓ را سٍشٍٚ ّقبثٌ زر ّسرسٚ ّحیط ایْٖی ٕنبت -37

 ٗ ىبس آة، مطیٍٍ٘ٚ اس - مٖیِ تؼْیز را ذزاة ٛبیقفٌ ثشٕیِ، چست ثشره ٛبیضیطٚ ثٚ - ض٘ز ّحنِ زی٘ار ثٚ ترتٚ

 ثبضس. زستزس زر اٍٗیٚ ٛبیمْل یجؼجٚ ٗ ٕطبٕیآتص مپسً٘ ّبٕٖس ٕجبت ٗسبیٌ - ثبضیِ ّطْئٔ ثزق سیِ



 

 

 .زٛیس ت٘ضیح را متبثربٕٚ ٗ آسّبیطيبٙ سبسیایْٔ ٛبیراٙ -38

 .3. ض٘ز ّٖتقٌ پبییٔ ٛبیقفسٚ ثٚ آسّبیطيبٙ ایضیطٚ ٛبیظزف .2 ض٘ز ّحنِ زی٘ار ثٚ متبثربٕٚ ٗ آسّبیطيبٙ یقفسٚ .1

 اس زٗر ثبیس ٕطستٔ ّحٌ .4 ض٘ز ٕيٜساری زارقفٌ یقفسٚ زر متبثربٕٚ ٛبیمتبة ٗ آسّبیطيبٙ سایآتص ٗ سْی ّ٘از

 ضزثسر ص٘رت ثٚ چست ت٘سط ثبیس ثشره ایضیطٚ زرٛبی ٗ پٖجزٙ .5 ثبضس مززٕی سق٘ط اجسبُ ٗ ٛبضیطٚ ٛب،پٖجزٙ

 ضٕ٘س. ّحنِ ذ٘ز جبی زر ثبیس آٗیش ٛبیچزاؽ ٗ ٛبىَسآ یْٛٚ .6. ىززز تق٘یت

 .ثجزیس ٕبُ را ٕطبٕی آتص ىزٗٛبی ضزٗری ٗسبیٌ اس ّ٘رز چٜبر -39

 .ق٘ٙ چزاؽ طٖبة، ٕززثبٓ، ضَٖو، ٕطبٕی، آتص مپسً٘
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