
 فصل اٍل هغبلؼبت اجتوبػی پبیِ ّفتن 

  "ری در حَادث ّوذلی ٍ ّویب"پٌجندرس 

  . وٌیذ بیبى ، دارًذ خَبی ّوذردی ٍ ّوذلی رٍحیِ وِ دادًذ ًطبى هب وطَر هزدم آى در وِ را حَادثی اس ًوًَِ چٌذ -1

 ......گلستبى ٍ  استبى سیل ٍ وزهبًطبُ سلشلِ بن، سلشلِ ایزاى، ػلیِ ػزاق تحویلی جٌگ هبًٌذ هختلف حَادث      

   ؟ چِ یؼٌی ّوذلی -2

.  وٌین درن را اٍ ضزایظ ٍ احسبس ٍ بگذارین ضذُ حبدثِ دچبر وِ فزدی جبی بِ را خَد ایٌىِ یؼٌی ّوذلی       

    ؟ چِ یؼٌی ییبریّن -3

.  بطتب بین اٍ ووه بِ دیذُ حبدثِ فزِد احسبسِ درن اس پس یؼٌی ییبریّن       

  ؟ ضتببین هی خَد ّوَعٌبى یبری بِ فمظ حَادث ٌّگبم در هب آیب -4

 وٌین  هی هسئَلیت احسبس ببضٌذ جْبى جبی ّز در وِ دیذُ آسیب ٍ هظلَم ّبی اًسبى ّوِ بِ ًسبت بلىِ ، خیز        

 . ٍدر حذتَاى ووه هی وٌین         

 . وٌیذ بیبى را است ضذُ هب ّوذلی هَجب ٍ دادُ رخ جْبى هختلف هٌبعك در وِ را حَادثی اس ًوًَِ دٍ -5

 .رسٌذ هی ضْبدت بِ یب ٍ ضًَذ هی سخوی ، لذس اضغبلگز رصین حوالت اثز در فلسغیي هزدم -1    

  سًذگی بسیبرسختی ضزایظ در ٍگزسٌگی لی دراثزخطىسب وطَرآفزیمبیی یه هزدم ضٌَین درخبزّبهی -2    

.  هیزًذ هی ای ػذُ ٍ وٌٌذ هی      

 ؟ ببیٌذ ّبیی آهَسش چِ ببیذ ، ضًَذ هی ػشام ا هٌغمِ یه سدگبى سلشلِ بِ ووه بزای وِ گزٍّی -6

 . ًجبت ٍ جستجَ ، حزیك اعفبء ، اٍلیِ ّبی ووه ٍ اهذاد آهَسش     

  ؟ دٌّذ اًجبم وبرّبیی چِ ببیذ ، ضًَذ هی ػشام ا هٌغمِ یه سدگبى سلشلِ بِ ووه بزای وِ گزٍّی -7

  ، اًذ دیذُ لبل اس وِ ّبیی آهَسش عبك -2. بذٌّذ رٍحیِ هٌغمِ آى هزدم بِ ٍ وٌٌذ حفظ را خَد آراهص ببیذ  -1     

.  وٌٌذ ػت عب ا خَد هبفَق دستَرات اس -3.وٌٌذ ًی رسب اهذاد       

   ؟ ضًَذ آگبُ هختلف هٌبعك در حَادث اخببر اس تَاًٌذ هی سزػت بِ ّوِ هزٍسُ ا چزا -8 

 . ًمل ٍ حول ٍ ارتببعی ٍسبیل گستزش ػلت بِ        

     ؟ ضتببٌذ هی دیذگبى آسیب بِ ّوذردی ٍ ّوذلی بزای هؤسسبت وذام دّذ هی رخ ای حبدثِ ٍلتی اهزٍسُ -9

  …ٍ اًتظبهی ًیزٍی ، اٍرصاًس ، ًطبًی آتص سبسهبى احوز، ّالل جوؼیت ، هبًٌذ هختلف هؤسسبت        

  . ببزیذ ًبم را احوز ّالل جوؼیت سبسهبى ٍظبیف اس هَرد چٌذ -10

. وٌٌذ هی هٌتمل بیوبرستبى بِ را آًْب ٍ رسبًٌذ هی اٍلیِ ّبی ووه هجزٍحیي بِ حَادث، ٍلَع ٌّگبم در -1     

 غذا،  هثل هزدهی ّبی ووه ٍ وٌذ هی بزپب هَلت سىبى ا ّبی چبدر ، جٌگ ٍ سلشلِ یب سیل دیذگبى آسیب بزای -2     

 ّوچٌیي ٍ دٍستی ٍ صلح بزای ػبدی ضزایظ در - 3. رسبًذ هی آًْب بِ ٍ آٍری جوغ را رٍ دا ٍ سىبى ا چبدر پَضبن،

. وٌذ هی تالش سیست هحیظ حفظ



 سَاالت چْبرگشیٌِ ای 

.  ضذ آگبُ هختلف هٌبعك در حَادث اخببر اس تَاى هی سزػت بِ ،..........  دلیل بِ اهزٍسُ -1

  هختلف هَسسبت آهذى ٍجَد بِ(    4  صٌؼتی پیطزفت(        3  ارتببعی ٍسبیل گستزش(       2  جوؼیت افشایص( 1     

    ؟ است آهذُ ٍجَد بِ اًسبى ًیبس وذام رفغ بزای احوز ّالل سبسهبى -2

   سیببیی(                   4  ّوذلی(                      3  ًظن(                          2  ارتببعی( 1           

  ؟ است گشیٌِ وذام بِ هزبَط دادرس عزح -3

  احوز ّالل جَاًبى سبسهبى آهَساى داًص(                    2 سخت ّبی رٍس بزای آهبدُ آهَساى داًص( 1        

  خذهت بزای آهبدُ آهَساى داًص(                         4  سزخ صلیب سبسهبى ػضَ آهَساى داًص(  3        

.((  وٌذ هی عزف بز را اًذٍّص لیبهت رٍس در خذاًٍذ ، وٌذ بزعزف هؤهٌی اس را اًذٍّی وس ّز)) ویست؟ اس جولِ ایي -4

                    (  ع) رضب اهبم(              4 (  ظ) اوزم پیبهبز(           3(  ع) حسیي اهبم(                   2( ع)ػلی اهبم( 1       

  .اًذ آهذُ پذیذ اهَر ایي بزای هختلفی............ ٍ وزدُ پیذا جذیذی ّبی ضىل ّوذلی ٍ یبریّن اهزٍسُ -5

  یّب ٍسارتخبًِ(                      4   ّبی داًطگبُ(                    3  ادارات(            2 هؤسسبت( 1         

  ضتببذ؟ هی هزدم ووه بِ جٌگْب یب عبیؼی حَادث ٍلَع سهبى در هؤسسِ وذام -6

   اجتوبػی تأهیي(              4  اهذاد وویتِ(            3 احوز ّالل جوؼیت(             2  بْشیستی( 1       

   رسبًذ؟ هی را هفَْم وذام«  بطتببین اٍ ووه بِ ، دیذُ حبدثِ فزد احسبس درن اس پس»  جولِ  -7

   هسئَلیت احسبس(                     4   دٍستی اًسبى(              3  ّویبری(            2 ّوذلی( 1        

 

 


