
 

 

 لباس یاتو کار ییتوانادرسنامه مربوط به 

 انواع اتو وسائل اتو کشی

 شود. ها و درزها و چسباندن اليي چسب و زانفيكس استفاده مياز اين وسيله براي صاف كردن چروك پارچه

 اتو در انواع مختلف وجود دارد از جمله: 

 اتوي زغالي  -توي سردا -اتوي پرس -داراتوي مخزن -اتوي بخار خانگي -اتوي برقي ساده

اتو در  جهت اتوكشي لوازم . مهمتريناست مهم در دوخت تخصص اندازه ، بهلباس به بخشيدن جلوه براي در اتو كردن تخصص

اتوي  اتو بخار، اتو در وزن هاي مختلف تهيه مي شود. انواع مختلف مانند اتوي ذغالي، اتوي برقي ساده، اتوي برقي اتو ماتيک و

 اتوي سنگين وزن جهت پارچه هاي ضخيم به كار مي رود. سبک وزن براي پارچه هاي لطيف و

تخته مخصوص  وسايل اتو كشي جهت حرفه خياطي عبارتند از اتو، بالشتک هاي مخصوص ژانت، پارچه مخصوص اتو كشي ولورت،

 اسفنج اتو كردن مخمل و

 اتوی ذغالی

در گذشته از اتوي ذغالي براي  گرم كردن اتوي ذغالي داغ استفاده مي شود. ست جهت آماده وقديمي ترين مدل اتو، اتوي ذغالي ا

 البسه ضخيم استفاده مي كنند.

 اتوی برقی ساده

 اتو را امتحان كار، حرارت به از شروع حتمًا قبل داراي روكش كروم است كه زنگ نمي زند. معمولي ترين نوع اتو برقي مي باشد،

 دهيد. مورد نظر انجام جنس از همان مصرف بي ايپارچه تكه كار را روي نكنيد. اي

 اتوی برقی اتوماتیک

 كار كردن با اين اتو سهل تراست زيرا صفحه مدرج آن درجه حرارت اتو را متناسب با جنس الياف پارچه تغيير مي دهد.

 اتوی بخار 

هربار پس از اتمام كار آب اتو را خالي كرده تا امالح آب در  ن آب مي باشد،داراي مخز صفحه تحتاني اتوي بخار مشبک است و

 برطرف آساني ها را بهبخار چروك اتوي بهتر است براي جلو گيري اين كار از آب جوشيده استفاده شود. محفظه رسوب نكند.

 . كندمي

 
 



 

 

 میز اتو 

 بدين ترتيب مي توانيد با قد افراد تنظيم شود. وكوتاه شدن باشد، تا قابل بلند ميز اتو را از نوع پايه دار تهيه كنيد،

 روي آن را پارچه نخي سفيد پهن كنيد. يا دوال پتو ي ضخيم بپوشانيد و را با نمد و چوب ميز اتو

 
 بالشتک بیضی 

ا خاك اره مرطوب پر كرده ي داخل بالشتک را بهتر است الياف پشم و اين نوع بالشتک براي اتوي درزهاي منحني به كار مي رود.

هاي مختلف و براي اتو كردن درزهاي منحني، حلقه آستين و ... بالشتک در اندازه با وارد كردن ضرباتي شكل بگيرد. بدوزيد و و

 شود. استفاده مي

 ژانت 

را داخل آستين قرار  ژانت مچ بسيار ساده انجام مي شود. با دسترس داشتن اين وسيله اتو كشي درزآستين، درز حلقه آستين و

مچ آستين به كار مي  قسمت باريک تر براي درز و قسمت پهن تر آن باالي آستين و يد.ئبه راحتي درزهاي آن را اتو نما داده و

 در خياط خانه هاي مردانه به اين وسيله طياره گفته مي شود. رود.

 تخته مخصوص اتوی پارچه مخمل )ولولو رت(

نازك با پارچه ضخيم گه تمام سطح آن از سوزن هائي در فاصله  نزديک به هم پوشانده است تهيه مي  اين وسيله يک ورقه تخته

براي جلوگيري از برق  پشت پارچه مخمل را به آهستگي اتو نماييد. مخمل را از روي پرز آن روي سوزن ها پهن كنيد و شود.

 استفاده مي شود. مل و پارچه هاي پرز دار از اين وسيلهخحفظ خواب م افتادگي و

 چنانكه ته اتو كثيف شود با يک قطعه شمع يا صابون به آن ماليده تا تميز شود.

 پارچه مخصوص اتو کشی

بهترين نوع آن وال نخي يا چلوار نازك مي باشد كه براي جلو گيري از برق افتادگي ناشي از  پارچه رو اتويي بايد فاقد پرز باشد.

 اتو استفاده مي شود.

 از رو اتويي از جنس خود پارچه استفاده مي شود.  وي پارچه هاي براق،براي ات

 طرز اتو كشيدن پارچه هاي اريب، اتو را مستقيم روي پارچه گذاشته و برمي داريم پارچه كشيده نشود.

 

 



 

 

 اسفنج

 با اسفنج مرطوب مي توانيد سطح لباس را به طور يكنواخت مرطوب كرد.

 اتو پرس

 و نقل حمل گيرند و قابلقرار مي مورد استفاده دوخت هايو كارگاه در منزل است خشكشويي اتوپرس شبيه اتوها كه نوع اين

اتو پرس بيشتر مناسب  .دارد كاربرد را بيشترين اليي يا پرس منزل هاييا مالفه مانند مانتو، پيراهن پوشاكي اتو كردن هستند. براي

 ملحفه مناسب مي باشد.و   دمپا -لبه هاي پيراهن

قابل ارتجاع را بايد در حالت مرطوب بودن اتو كرد تا چروك هاي آن به  پارچه هاي كشي و تريكو و پارچه هاي ويسكوز ريون،

 راحتي صاف شوند.

 پشت( لباس را اتو كرد. از)براي جلوگيري از برق افتادن پارچه ي ويسكوز ريون در اثر اتو كشي، بايد سطح داخلي 

مي داريم تا كشش روي پارچه  بدون كشيدگي بر لبه لباس اطو را روي كار گذاشته و دور يقه و براي اطو كردن درز پهلوي لباس،

 ايجاد نشود.

 در صورت اتو كردن سطح خارجي )رولباس(، بايد پارچه ي پنبه اي تميزي روي آن قرار داد.

 است. سانتي گراددرجه 150-110ميزان اتو پذيري پارچه ي ويسكوز ريون 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  ها تست

 قديمی ترين مدل اتو .............. است. -1

   اتوي بخار ب(    اتوي برقي ساده الف(

 اتوي برقي اتوماتيک د(                      اتوي زغالي ج(

 علت خالی کردن آب داخل اتوی بخار پس از اتمام کار چیست؟ -2

                   اتو زنگ مي زند.        الف(

 آب باقي مانده از اتو مي ريزد. ب(

   آب باقي مانده بخار مي شود.            ج(

 در داخل اتو رسوب مي كند. (د

 نام ديگر ولولورت چیست؟ -3

   ميز اتو             ب(     طياره          الف(

 ژانت -د                 برس ج(

 به چه منظور استفاده می شود؟ از اسفنج در هنگام اتوگشی -4

 از اين وسيله براي جلو گيري از برق افتادگي ناشي از اتو استفاده مي شود. الف(

 براي حفظ خواب مخمل و پارچه هاي پرز دار از اين وسيله استفاده مي شود. ب(

 مي توان با اسفنج مرطوب تمام سطح لباس را به طور يكنواخت مرطوب كرد. ج(

 رطوب براي اتوي درزهاي مخفي استفاده مي شود.از اسفج م د(

 پارچه مخمل روی چه وسیله ای اتو می شود؟ -5

 ميز اتو         ب(     ژانت       الف(

 تخته برس دار د(    روي ميز معمولي        ج(

 به جای ولولورت می توانیم از چه وسیله ای استفاده کنیم؟ -6

 بالشتک بيضي          ب(    اتوي ساده وارانه        الف(

 ژانت د(    اتوي بخار          ج(

 با چه وسیله ای لباس را برای اتو مرطوب می کنیم؟ -7

     با آب به وسيله پارچه     الف(

 با آب به وسيله اسفنج         ب(

    با شيشه اي كه در آن سوراخ باشد.   ج(

 لباس را نمدار بايد اتو كرد. د(



 

 

 در چه قسمت هايی از لباس از دستگاه پرس استفاده می شود؟معمواًل  -8

 ب(جا دكمه    پاي لباس            -يقه لباس الف(

  تمام لباسد(      مچ و سجاف ج(

 

 ژانت چیست؟ -9

   وسيله اي براي اندازه قد لباس                الف(

 جيب مدل حلقه اي  ب(

         وسيله اي براي اتو كشي درز آستين     ج(

 وسيله اي براي جلو گيري از برق افتادگي و حفظ خواب د(

 برای جلوگیری از برق افتادگی و حفظ خواب مخمل و پارچه های پرزدار از چه وسیله ای استفاده می شود؟ -10

 ولولورت   ب(  تختۀ مخصوص اتوهاي پارچه مخمل    الف(

 دارد. بستگي به نوع پارچه د(    پارچه نمدار        ج(

 از طیاره جهت اتوی کدام قسمت از لباس استفاده می شود؟  -11

 اتوي قسمت هاي صاف لباس ب(    اتوي فاق شلوار الف(

 اتوي دوختهاي منحني د(   اتوي آستين و حلقه آستين ج(

 از بالشتک در چه مواردی استفاده می شود؟ -12

    براي اتوكشي درزهاي منحني  الف(

 دامن  براي اتو لبه ب(

     براي اتوي يقه و مچ  ج(

 براي پرس كردن استفاده مي شود. د(

 روکش اتوهای معمولی از چه جنسی می باشد؟  -13

   فلزي  ب(     آلومينوم   الف(

 مسي  د(      كروم  ج(

 نام ديگر تخته پرس و فاسا چیست؟ -14

 فاسا كوك شل ب(   كوك شل -تيغه صفحه پرس الف(

 انت و شيرازهژ د(    ك شل كاربن و كو ج(

 

 



 

 

  ........ .برای اتوی پارچه های براق ....... -15

 رو اتويي الزم نيست.  ب(   رو اتويي نمدار الزم است.  الف(

 پارچه تافته باشد.  د(   رو اتويي از جنس خود پارچه  ج(

 طرز اتو کشیدن پارچه های اريب چگونه است؟-16

 يم.اتو را روي پارچه نمي كش الف(

 اتو را مستقيم روي پارچه گذاشته و برمي داريم پارچه كشيده نشود. ب(

   اتو نمي كنيم. ج(

 روش اتو كشي فرقي نمي كندينه ها اشتباه است.  د(

 برای اتو کردن پارچه های سفید چه نكاتی را بايد رعايت کرد؟-17

 د.از اتوي بخار استفاده شو ب( پارچه بهتر است نمدار باشد. الف(

           پارچه بهتر است كامال خشک باشد و كف اتو نيز تميز باشد. د(                      پارچه خيس باشد. ج(

 پارچه مخصوص اتوکشی چه ويژگی دارد؟ -18

    سفيد و نخي ب(  نخي و ضخيم الف(

  د(تترون وال نخي و چلوار نازك ج(

 چنانكه ته اتو کثیف شود چه کار انجام می دهیم؟-19

     ي تراشيم.با كارد آن را م الف(

 با بنزين يا الكل آن را تميز مي كنيم. ب(

 يک قطعه شمع يا صابون به آن ماليده تا تميز شود. ج(

 تي كه اتو داغ است تميز مي كنيم.با پارچه نم دار وق د(

 ژانت چیست؟ -20

 تخته برس ب(        وسيله اي براي اندازه گيري قد باسن     الف(

 وسيله اي براي جلوگيري از برق افتادگي و حفظ خواب مخمل د(  آسيتن       وسيله اي براي اتو كشي درز  ج(

 برای پارچه های بد اتو چه روشی مناسب است؟ -21

   نمدار كردن پارچه                           الف(

 قرار دادن فويل آلومينيوم در زير پوشش ميزاتو ب(

    استفاده از دستمال هاي اتو مرطوب شده ج(

 م ظاستفاده از اتوي سردوگرم به طورمن د(

  



 

 

  کلید سواالت 

 گزينه صحيح سطح سواالت رديف گزينه صحيح سطح سواالت رديف

 الف متوسط 12 ج آسان 1

 ج آسان 13 د متوسط 2

 ب متوسط 14 ج سخت 3

 ج متوسط 15 ج متوسط 4

 ب سخت 16 الف سخت 5

 د سخت 17 الف سخت 6

 ج متوسط 18 ب متوسط 7

 ج متوسط 19 الف متوسط 8

 ج آسان 20 ج آسان 9

 ب آسان 21 الف متوسط 10

 د متوسط 11

 

  



 

 

  پاسخ تشریحی

 گزينه ج صحیح می باشد.  -1

 قديمي ترين مدل اتو زغالي است.

 گزينه د صحیح می باشد.   -2

 علت خالي كردن آب داخل اتوي بخار پس از اتمام كار، داخل اتو رسوب مي كند.

 .نه ج صحیح می باشدگزي -3

 شود.شود كه پرزهاي مخمل اتو ميها باعث ميباشد كه ميخنام ديگر ولولورت تحته پرس ميخ دار مي

 گزينه ج صحیح می باشد.    -4

 مي توان با اسفنج مرطوب تمام سطح لباس را به طور يكنواخت مرطوب كرد.

 گزينه الف صحیح می باشد.    -5

 ي به نام تخته برس دار اتو مي شود.پارچه مخمل روي وسيله ا

 گزينه الف صحیح می باشد.-6

 استفاده كنيم. به جاي ولولورت مي توانيم از  اتوي ساده وارانه

 گزينه ب صحیح می باشد. -7

 لباس را براي اتو با آب به وسيله اسفنج  مرطوب مي كنيم.

 گزينه الف صحیح می باشد. -8

 مانند يقه لباس، پاي لباس از دستگاه پرس استفاده مي شود.معموالً در قسمت هايي از لباس  

 گزينه ج صحیح می باشد. -9

 ژانت، وسيله اي براي اتو كشي درز آستين  مي باشد.

 گزينه الف صحیح می باشد.        -10

مل استفاده مي براي جلوگيري از برق افتادگي و حفظ خواب مخمل و پارچه هاي پرزدار از  تختۀ مخصوص اتوهاي پارچه مخ

 شود.

 گزينه  د صحیح می باشد.        -11

 از طياره جهت اتوي دوختهاي منحني استفاده مي شود. 

 .گزينه الف صحیح می باشد -12

  از بالشتک در موارد براي اتوكشي درزهاي منحني استفاده مي شود.

 



 

 

 .گزينه ج  صحیح می باشد -13

 شد.روكش اتوهاي معمولي از جنس كروم  مي با

  . گزينه الف صحیح می باشد -14

 ي باشد.م كوك شل -تيغه صفحه پرس ،نام ديگر تخته پرس و فاسا

    .گزينه ج  صحیح می باشد-15

 رو اتويي از جنس خود پارچه مورد نياز مي باشد. براي اتوي پارچه هاي براق،

     . گزينه ب صحیح می باشد -16

 را مستقيم روي پارچه گذاشته و برمي داريم تا پارچه كشيده نشود.طرز اتو كشيدن پارچه هاي اريب، اتو 

 گزينه  ج صحیح می باشد.-17

 براي اتو كردن پارچه هاي سفيد، پارچه بهتر است كامال خشک باشد و كف اتو نيز تميز باشد.

 گزينه ج صحیح می باشد. -18

 باشد بهتر است. پارچه مخصوص اتوكشي، وال نخي و چلوار نازك

 گزينه ج صحیح می باشد.-19

 .چنانكه ته اتو كثيف شود، يک قطعه شمع يا صابون به آن ماليده تا تميز شود

 گزينه ج صحیح می باشد. -20

 ژانت، وسيله اي براي اتو كشي درز آسيتن مي باشد.    

 گزينه ب صحیح می باشد. -21

  ميزاتو  مشكل را برطرف مي كند.براي پارچه هاي بد اتو، قرار دادن فويل آلومينيوم در زير پوشش 

 

 

 

 

 

 



 

 

 های مربوط بهپرسشدرسنامه و 

 توانایی بكارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار     

 

 اهداف فصل: 

 مربوط( اطالعات) اساسي مفاهيم فراگير تشريحي، هايپاسخ مرور و فصل اين هايپرسش به كامل دهي پاسخ از پس رودانتظار مي

توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار به شرح ذيل را در قالب مفاهيم يكپارچه (، 8) شماره ايستگيش به

 .دهد پاسخ مشابه هايتوضيح داده و به پرسش

 

 زمان آموزش برحسب ساعت 

 جمع عملي نظري

4 2 6 

 

 دانش:

 آشنايی با مفهوم نكات حفاظتی و کاربرد آن در کارگاه 

 اسايی به کار بردن نكات ايمنی وحفاظتی در کارگاه خیاطی شن 

 اطمینان از صحت عملكرد آن  و ... قیچی برقی، -بازديد از دستگاههای برقی نظیر چرخ خیاطی 

 برقی  بازديد کابل ودوشاخه ابزارهای دستی و 

 دقت در تعويض سوزن،تیغه يا سمباده 

 رخ سوزن چ رعايت فاصله ايمنی دست تا تیغه قیچی و 

 رعايت نكات حفاظتی در هنگام استفاده از ابزار دستی  و دقت 

  رعايت اصول حفاظتی مخصوص کار با هر ماشین ، دستگاه ، يا ابزار 

 ناسايی  اصول بكار بردن نكات ايمنی وبهداشت وکار برد آن در کارگاه ش 

 اصول پیشگیری از بروز آن  آشنايی با عوامل آتش زا و 

 ط مطلوب محیط کار شناسايی اصول شراي 



 

 

 رنگ مناسب در فضا 

 استفاده ازکف مناسب 

  نور کافی 

  تهويه مناسب 

  نظافت کارگاه 

  استفاده از پرده مناسب در کارگاه 

  استفاده از وسايل حرارتی وبرودتی مناسب 

 )پوشش مناسب افراد)يونیفرم مناسب 

 استفاده از پريزهای محافظ دار 

 کشی ان ها ه صحیح فراگیری دستگاه ها ،سیمونح 

 هشدار دهنده  استفاده از عالئم ايمنی و 

 تش نشانی در سالن داشتن کپسول آ 

  داشتن سیم آرت 

    انجام عمل واکسیناسیون جهت پیشگیری از برخی بیماری ها 

 

 آشنايی با مفهوم نكات ايمنی و بهداشت و کاربرد آن در کارگاه

و فن از چنان اولويتي برخوردار است كه بدون هيچ بحثي صد چندان بر  اي در هر حرفهآنچه مسلم است جلوگيري از هر حادثه

توان جلوي ضايعات مادي و معنوي تر مياي شومي جلوگيري شود، بهتر و راحتدرمان رجحان دارد. روي اين اصل اگر از حادثه

 را گرفت. 

رات زيادي را كه در كمين خياط نشسته، توان خطرسد، ولي با دقت ميي كم خطري به نظر ميي خياطي، حرفهگرچه حرفه

 ترين آنها عبارتند از: برق گرفتگي، سوختگي، جراحات. مشاهده كرد. مهم

آيد، ي حوادثي كه پيش مينمود. همهتوان از آنها جلوگيري بنابراين، با برخورد اصلي به خطرات ناشي از هر يک از عوامل فوق مي

باشد. انسان در حدي رشد و تكامل نيافته كه بتواند از توجهي و قصور افراد ميبه طور مستقيم و غيرمستقيم ناشي از عدم بي

 تواند ضايعات آن را به حداقل برساند. تمامي حوادث به طور مطلق جلوگيري نمايد، ولي با اندك تأمل در هر امري مي

 

 



 

 

 توانایی بكارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار      درسنامه مربوط به توانايی شماره 

 نكات ايمنی و بهداشتی: 

اي در هر حرفه و فن از چنان اولويتي برخوردار است كه بدون هيچ بحثي صد چندان بر آنچه مسلم است جلوگيري از هر حادثه

توان جلوي ضايعات مادي و معنوي تر مياي شومي جلوگيري شود، بهتر و راحتصل اگر از حادثهدرمان رجحان دارد. روي اين ا

 را گرفت. 

توان خطرات زيادي را كه در كمين خياط رسد، ولي با دقت ميي كم خطري به نظر ميي خياطي، به نظر حرفهگرچه حرفه

 ، سوختگي، جراحات. ترين آنها عبارتند از: برق گرفتگينشسته، مشاهده كرد. مهم

آيد، ي حوادثي كه پيش ميتوان از آنها جلوگيري نمود. همهبنابراين، با برخورد اصلي به خطرات ناشي از هر يک از عوامل فوق مي

باشد. انسان در حدي رشد و تكامل نيافته كه بتواند از توجهي و قصور افراد ميبه طور مستقيم و غيرمستقيم ناشي از عدم بي

 تواند ضايعات آن را به حداقل برساند. ي حوادث به طور مطلق جلوگيري نمايد، ولي با اندك تأمل در هر امري ميتمام

 

 شناسايی به کار بردن نكات ايمنی، بهداشت در کارگاه 

و ، ياط روشن شودشروع به كار بايد دستگاه به لحاظ نداشتن اتصالي كنترل شود. دستگاه با احت بازديد از دستگاههاي برقي: قبالً 

هنگام سرويس دهي و نظافت دستگاه خاموش ، هنگام توقف كار در زمان نوسانات برق، در هنگام توقف كار در زمان نوسانات برق

  . سوزن بايد دستگاه خاموش باشد باشد. به هنگام راه اندازي دستگاه نظير عبور دادن نخ از

 اطمينان از عملكرد آن و ... و وات قيچي، از دستگاههاي برقي نظير چرخ، دبازدي

: هنگام اتو كردن احتياط الزم به لحاظ نداشتن اتصالي و عدم تماس بدن با سطح داغ بازرسی کابل و دوشاخه ابزارهای برقی

 اتو به عمل آيد. 

  

 بازديد کابل و دوشاخه ابزارهای دستی و برقی 

  . دستگاه خاموش باشد تيغه دقت در تعويض سوزن،

 . قرار نگيرد ... شود و اپراتور بايد مراقب اعضاء خود باشد تا زير سوزن و قبل و بعد از اتمام كاردستگاه تميز تعويض سوزندقت در 

 

سانتي متر فاصله  10تا  5سوزن چرخ دست  هنگام كار با قيچي برقي و رعايت فاصله ايمنی دقت، پايه چرخ و قیچی برقی:

 داشته باشد.

 

  ظتی در هنگام استفاده از ابزار دستی:دقت، رعايت نكات حفا

 پس از پايان كار با هر يک از دستگاههاي مورد نياز در كارگاه در جايگاههاي مخصوص خود قرار گيرد.



 

 

 رعايت اصول حفاظتی مخصوص کار با هر ماشین ، دستگاه  يا ابزار 

 شده باشد(. )با كف پوشهاي قابل شستشو مانند موزائيک پوشيده كف مناسب: استفاده از

 در عين حال ماليم باشد.( رنگ ديوارها با سقف كارگاه بايد روشن و)رنگ مناسب در فضا: 

 بهتر است از المپ هاي مهتابي يا كم مصرف استفاده شود.( )كارگاه بايد داراي نور كافي باشد. نور كافي:

 تهويه مناسب: )كارگاه بايد داراي تهويه ي مناسب جهت تعويض هوا باشد.(

 .براي يک روز كاري ديگر آماده شود نظافت كارگاه: هر روز بعد از اتمام كار، بايد كارگاه نظافت شده و

 مي باشد.استفاده از پرده مناسب در كارگاه: از پرده هاي لوردراپه عمودي استفاده شود كه قابل جابجايي 

مي شود كه مناسب هر فصل مي در تابستان از كولر استفاده  در زمستان از بخاري و برودتي مناسب: استفاده از وسايل حرارتي و

 باشد.

 پوشش مناسب افراد)يونيفرم مناسب( فراگيران بايد مجهز به يونيفرم مناسب باشند.(

 دور از دسترس كودكان باشد. استفاده از پريزهاي محافظ دار: پريزهاي داخل كارگاه از پوشش مناسب و

 سيم كشي ها از سقف آويزان باشد. سيم كشي ان ها: دستگاههاي برقي در كنار ديوارها باشد و نحوه صحيح فراگيري دستگاه ها،

 از عالئم هشدار دهنده استفاده شود.  غيره حتماً در محل هايي مانند محل پريزهاي برق و هشدار دهنده: استفاده از عالئم ايمني و

پريزهاي برق  برش، بايد نزديک دستگاههاي و ماشين هاي دوخت و م ايمني مربوط بهئتش نشاني در سالن: عالداشتن كپسول آ

 .گيرد در معرض ديد قرار

 در زمين رها باشد.  وسايل برقي به فاز نول آنها سيمي وصل كرده و داشتن سيم آرت:

  



 

 

 هاتست

 اولین اقدامی که در جهت نجات فرد برق گرفته بايد انجام شود کدام است؟ -1

 ب( قطع جريان برق    نوعيالف( تنفس مص

 د( تنفس دهان به دهان    ج( پاشيدن آب به مصدوم 

 در صورت ايستادگی ضربان قلب مصدوم برق گرفته کدام اقدام مناسب است؟ -2

 ب( ماساژ خارجي قلب    الف( تنفس دهان به دهان

 د( مراقبت مصدوم تا آمدن اورژانس   ج( پاشيدن آب به صورت مصدوم 

 که سطح خارجی پوست سوخته و باعث قرمزی و تورم در همان ناحیه می شود؟ سوختگی -3

 ب( از نوع درجه دو    الف( از نوع درجه يک

 د( از نوع درجه چهار    ج( از نوع درجه سه 

 ماساژ خارجی قلب در بزرگساالن چگونه انجام می شود؟ -4

 ب( بوسيله پاشنه يک دست    الف( بوسيله دو انگشت

 د( بوسيله كف دست  له پاشنه دو دست كه رويهم قرار دارد ج( بوسي

 از نظر ايمنی کدام ولتاژ برق بی خطر است؟ -5

 ولت 60ب( پايين تر از     ولت  50الف( پايين تر از 

 ولت 40د( پايين تر از     ولت 32ج( پايين تر از 

 جريان برق در کدام قسمت بدن آسیب بیشتری می رساند؟ -6

 ب( در قسمت دست راست    مت پاي راست الف( در قس

 د( در قسمت ران راست   ج( در قسمت دست و پاي چپ 

 عدم نجات فرد مصدوم برق گرفته بر اثر چیست؟ -7

 ب( بر اثر انقباض دايم عضالت    الف( بر اثر سوختگي

 د( بر اثر جراحات     ج( بر اثر ترس

 رق گرفته با چه وسیله ای انجام می شود؟جدا کردن سیم حامل جريان برق از بدن فرد ب -8

 ب( بوسيله يک قطعه چوب خشک    الف( بوسيله شئي فلزي

 د( بوسيله يک شئي استيل   ج( بوسيله يک قطعه آلومينيوم

 

 

 



 

 

 اولین اقدام، به مصدوم دچار سوختگی کدام است؟ -9

    الف( روي تاول ها آب مي ريزيم. 

 ماليم. ب( روي قسمتهاي سوخته مواد روغني مي

   ج( لباسها را با احتياط از بدن او خارج مي كنيم. 

 د( محل سوختگي را پودر مي پاشيم.

 صندلی کار بهتر است دارای چه ويژگیهايی باشد؟ -10

 ب( بلند و ثابت                 الف( بلند ومتحرك                

 د( كوتاه و ثابت    ج( كوتاه و متحرك             

 کف کارگاه خیاطی بايد چگونه باشد؟ -11

 الف( با موكت پوشيده شده باشد.

 ب( با قالي پوشيده شود.

 ج( با پتو و موكت پوشيده شده باشد.

 د( با كف پوشهاي قابل شستشو مانند موزائيک پوشيده شده باشد. 

 چه نوری برای کارگاه خیاطی مناسب است؟ -12

   ب( المپ كم مصرف     الف( نور مستقيم

 د( نور غير مستقيم    ج( نور ذخيره كننده

 چرا کف کارگاه خیاطی را موزائیک می کنند؟ -13

 الف( تا شست و شوي كف آن آسان باشد.

 .ب( تا زيباتر شود

 ج(  تا جمع آوري سنجاق و سوزن از روي آن آسان باشد.

 د(از نظر بهداشتي كار را مناسب مي باشد. 

 طی خوب چیست؟از مشخصات يک کارگاه خیا -14

 ب( نور كافي    الف( داراي صندلي چرخان

 د( آيفون تصويري     ج( سقف بلند

 بلندی میز چرخ خیاطی بايد چند سانتی متر باشد؟ برای اينكه کمر آسیب نبیند -15

 سانتي متر                    70ب(    سانتي متر          60الف( 

 سانتي متر 90د(    سانتي متر                 80ج( 

 



 

 

 های پزشكی يا اورژانس، کدام گزينه است؟ی مرکز فوريتشماره -16

  120ب(       115الف( 

 124د(       110ج( 

 تواند باشد؟نور استفاده شده در محیط کار چگونه می -17

 ب( نور سفيد      الف( نور زرد 

 د( تركيب نور سفيد و زرد     ج( نور رنگي آبي و قرمز 

 های صنعتی کدام است؟ ترين سوانح کارگاهشايع -18

  ب( سوختگي      گرفتگي الف( برق

  د( شكستگي      ج( جرحات 

 های صنعتی چیست؟ ترين حوادث کارگاهخطرناك -19

   الف( سرد شدن دستگاه  

 ب( ايجاد حريق و آتش 

   ج( ايجاد جراحت در افراد 

 ايمني د( خرابي واز كار افتادن دستگاه هاي

 در رعايت اصول ايمنی کدام گزينه صحیح است؟ -20

 ي كپسول اطفاء حريق در محيط كار الف( تهيه

 كننده برخوردار باشد. ب( محل كار بايد از روشنايي خيره

 ج( براي اطالع از گرم شدن اتو، با دست امتحان كنيد. 

  براي اطفاي حريق عدم سيم كشي مناسب موجب ايمني مي شود.  د(

 برای رعايت اصول بهداشت فردی با مشتری کدام گزينه صحیح است؟ -21

 الف( با مشتري به آرامي و مهرباني رفتار نمائيد. 

 ب( از روپوش تميز استفاده كنيد. 

 ج( از اسپري خوشبوكننده بدن استفاده نكنيد. 

 د( بهداشت دهان و دندان را رعايت كنيد. 

 انه کدام گزينه صحیح است؟برای ايجاد محیط سالم و صمیم -22

 ب( انتقادپذير نباشيد.                          الف( از كارتان تعريف كنيد.

 ي كار، خود بهترين تعريف است. د( نتيجه ج( از رد شدن پيشنهادتان دلخور شويد. 

 



 

 

 های اولیه است؟ی کمککدام وسیله جز جعبه -23

 ب( پماد ضد عفوني كننده    الف( باند رول و سه گوش استريل 

 د( نخ قرقره      لكل طبي ج( ا

 کپسول آتش نشانی را بايد هر چند وقت يک بار کنترل و شارژ نمود؟  -24

  بار در سال  2ب(      بار در سال  3الف( 

 بار در سال  5د(      سال يكبار  2ج( 

 هنگام نشستن روی صندلی، زانوها بايد در چه وضعیتی قرار داشته باشند؟ -25

 ي زانوي ديگر باشد. الف( زانوي چپ رو

 ب( زانوها با كمي فاصله كنار يكديگر قرار گيرند. 

 ج( يكي از پاها روي زانو باشد. 

 ي زيادي داشته باشند. د( زانوها از هم فاصله

 

 کشیم؟ ی وسايل برقی را از پريز میچرا بعد از اتمام کار، دوشاخه -26

 سوزي الف( براي جلوگيري از آتش

 ي از خرابي وسايل ب( براي جلوگير

 ج( جهت سالم ماندن سيم برق 

 د( جهت زيبايي كارگاه خياطي 

 گیرد؟های اولیه در کجای کارگاه قرار میی کمککپسول اطفاء حريق و جعبه -27

 الف( در محل قابل ديد و دور از گرما 

 ب( روي زمين 

 ج( در محلي كه قابل رؤيت نباشد. 

 د( آشپزخانه 

 ده از لوازم برقی چه نكاتی را بايد رعايت کرد؟قبل از استفا -28

 هاي رابط و دوشاخه را بررسي كنيد. ي سيمالف( محفظه

 هاي رابط بدون روكش را استفاده كنيم. ها و سيمب( كابل

 ج( لوازم را تميز كنيم. 

 هاي رابط احتياج به كنترل ندارند. د( سيم

 



 

 

 های اولیه چه کاربردی دارد؟ی کمکجعبه -29

 الف( براي جلوگيري از سرفه كردن افراد مريض 

 ب( براي درمان موقت سوختگي ناشي از مواد شيميايي و حساسيت افراد 

 ج( براي زيبا كردن كارگاه خياطي 

 د( براي مجهز به نظر رسيدن كارگاه خياطي 

 برای برداشتن صحیح وسیله از روی زمین چه بايد کرد؟ -30

 را از روي زمين برداشت. الف( مستقيم خم شده و آن 

 ب( كمي خود را كج كرده و آن وسيله را از زمين برداشت. 

 ج( پاها را به هم چسبانده و پشت بدن را بر زمين عمود نگه داشته و زانوها را خم كنيد. 

 د( هر جور كه توانستيد برداريد. 

  



 

 

  کلید سؤاالت 

 گزينه صحیح سطح سواالت رديف گزينه صحیح سطح سواالت رديف

 الف متوسط 16 ب متوسط 1

 د سخت 17 الف آسان 2

 ب آسان 18 الف متوسط 3

 ب متوسط 19 ج متوسط 4

 الف متوسط 20 ج طسمتو 5

 ب سخت 21 ج متوسط 6

 د سخت 22 ب آسان 7

 ج آسان 23 ب متوسط 8

 ب متوسط 24 ج متوسط 9

 ب متوسط 25 الف آسان 10

 الف متوسط 26 د آسان 11

 الف آسان 27 د سانآ 12

 الف سخت 28 د سانآ 13

 ب متوسط 29 ب متوسط 14

 ج سخت 30 د سانآ 15

 

  



 

 

 تشریحی  پاسخ

 گزينه ب صحیح است.  -1

 اولين اقدامي كه در جهت نجات فرد برق گرفته، جريان برق قطع شود. 

 گزينه الف صحیح است.  -2

 شود. گرفته، تنفس مصنوعي داده مي در صورت ايستادگي ضربان قلب مصدوم برق

 گزينه الف صحیح است.  -3

 شود. سوختگي از درجه يک سطح خارجي پوست سوخته و باعث قرمزي و تورم مي

 گزينه ج صحیح است.  -4

 ماساژ قلبي در بزرگساالن پاشنه دو دست روي هم قرار داده و فشار بياوريد. 

 گزينه ج صحیح است.  -5

 ولت بي خطر است.  32تاژ برق از نظر ايمني ول

 گزينه ج صحیح است.  - 6

 زند. جريان برق در قسمت دست و پاي چپ صدمه مي

 گزينه ب صحیح است.  -7

 شود. بر اثر برق گرفتگي عضالت دچار انقباض مي

 گزينه ب صحیح است.  -8

 فرد برق گرفته را به وسيله يک قطعه چوب از حامل جريان برق جدا كنيد. 

 زينه ج صحیح است. گ -9

 كنيم. اولين اقدام شخص مصدوم دچار سوختگي لباسها را با احتياط از بدن او خارج مي

 گزينه الف صحیح است.  -10

 صندلي كار بهتر است بلند و متحرك باشد. 

 گزينه د صحیح است.  -11

 ه باشد.  كف كارگاه خياطي بهتر است با كف پوشهاي قابل شستشو مانند موزاييک پوشيده شد

 گزينه د صحیح است.  -12

 نور مستقيم براي كارگاه خياطي مناسب است. 

 

 



 

 

 گزينه د صحیح است.  -13

 شود. شود و جمع آوري سنجاق و سوزن از روي آن آسان ميكف كارگاه اگر موزاييک باشد شست و شوي كف آن آسان مي

 گزينه ب صحیح است.  -14

 باشد. راي كاركنان مناسب ميب -يک كارگاه خوب داراي نور كافي

 گزينه د صحیح است.  -15

 متر باشد. سانتي 90براي اينكه كمر آسيب نبيند ميز چرخ خياطي بايد 

 گزينه الف صحیح است.  -16

 باشد.شماره اورژانس مي 115

 گزينه د صحیح است.  -17

 باشد. تركيب نور سفيد و زرد براي محيط كار مناسب مي

 یح است. گزينه ب صح -18

 باشد. ترين سوانح كارگاههاي صنعتي ميسوختگي يكي از شايع

 گزينه ب صحیح است.  -19

 ايجاد حريق و آتش از حوادث خطرناك كارگاههاي صنعتي است. 

 گزينه الف صحیح است.  -20

 باشد. تهيه كپسول اطفاء حريق در محيط كار، از رعايت اصول ايمني مي

 گزينه ب صحیح است.  -21

 براي رعايت بهداشت فردي بهتر است از روپوش استفاده شود. 

 گزينه د صحیح است.  -22

 باشد. نتيجه كار خود بهترين عامل براي ايجاد محيط سالم و صميمانه مي

 گزينه ج صحیح است.  -23

 باشد. الكل طبي از وسايل الزم جعبه كمكهاي اوليه مي

 گزينه ب صحیح است.  -24

 شود. بار در سال كنترل و شارژ مي 2ي نشانكپسول آتش

 گزينه ب صحیح است.  -25

 گيرند. در هنگام نشستن روي صندلي زانوها با كمي فاصله كنار يكديگر قرار مي

 گزينه الف صحیح است.  -26



 

 

 كشيم. ي وسايل برقي را از پريز ميسوزي بعد از انجام كار دوشاخهبراي جلوگيري از آتش

 حیح است. گزينه الف ص -27

 شود. كپسول اطفاء حريق در محل قابل ديد و دور از گرما قرار داده مي

 گزينه الف صحیح است.  -28

 هاي رابط و دوشاخه را بررسي كنيد. هاي سيمقبل از استفاده از لوازم برقي محفظه

 گزينه ب صحیح است.  -29

 آيد. ي و حساسيت افراد به كار ميجعبه كمكهاي اوليه براي درمان سوختگي ناشي از مواد شيمياي

 صحیح است.  گزينه ج -30

 پاها را به هم چسبانده و پشت بدن را بر زمين عمود نگه داشته و زانوها را خم كنيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


