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12٣ پىش	آزمون	واحد	کار		دوازدهم	

12٤ 		 	 مقدمه	
12٤ ـ		12			ــ	جسم	ِ	خارجى	در	پوست	 1	ـ
12٤ 2	ــ12		ــ	جسِم	خارجى	در	گلو	
12٤ ـ		12		ــ	جسِم	خارجى	در	بىنى		 3	ـ
12٥ ـ		12		ــ	جسِم	خارجى	در	گوش	 4	ـ
12٥ 5	ــ12	ــ	جسِم	خارجى	در	چشم	
12٧ 	 	 چکىده	
12٧ آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	دوازدهم		
12٧ آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	دوازدهم		

واحد کار 13: اقدام هاى اولىه هنگاِم وقوع بالىا )زلزله،
12٨  سىل، آتش سوزى( 
129 هدف	هاى	رفتارى	
12٩ پىش	آزمون	واحد	کار		سىزدهم	
130 		 	 مقدمه	
130 	 ـ		13			ــ	زلزله	 1	ـ
	130 ـ		13			ــ	اقدام		های	فوری	هنگام	وقوع	زلزله	 1ــ1	ـ
	130 ـ		13			ــ	اقدام		های	الزم	پس	از	خاتمٔه	زلزله	 2ــ1	ـ
131 	 ـ		13		ــ	سىل	 2	ـ
132 ـ		13		ــ	آتش	سوزى	)حرىق(		 3	ـ
	132 ـ		13			ــ	توصىه	های	کلی	هنگام	بروز	آتش	سوزى	 1ــ3	ـ
	133 ـ		13			ــ	روش	های	کنترل	آتش	سوزى	 2ــ3	ـ
134 ـ		13			ــ	توصىه	های	کلی	برای	پىشگىری	از	بروز	آتش	سوزى	 3ــ3	ـ
13٥ 	 	 چکىده	
13٥ آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	سىزدهم	
13٥ آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	سىزدهم	

13٦ پىوست ها  
13٧ پاسخ	نامه	هاى	پىش	آزمون	ها		
13٨ پاسخ	نامه	هاى	آزمون	هاى	پاىانى	نظرى	
14٤ 	 	 منابع	
14٥ براى	مطالعٔه	بىشتر		



14٦ پىمانه مهارتى دوم: حوادث خانگى و پىشگىرى از آن ها 
14٧ 	 	 مقدمه	

واحد کار اول: کانون هاى خطر در خانه و اصول 
14٨ پىشگىرى و اىمن سازى آن ها 
14٩ هدف	هاى	رفتارى	
149 پىش	آزمون	واحد	کار	اول	
150 	 	 مقدمه	
150 1ــ1ــ	تعرىف	حادثه	
150 2ــ1ــ	تقسىم	بندى	حوادث	
150 3ــ1ــ	اصول	کلى	پىشگىرى	از	حوادث	
15٢ 4ــ1ــ	کانون	هاى	خطر	در	منزل	
152 1ــ4ــ1ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	آشپزخانه	 	
15٢ نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	مکان	آشپزخانه	 	 	
15٢ نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	اجاق		گاز	 	 	
15٣ نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	وساىل	آشپزخانه		 	 	

نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	وساىل	آتش	زا	در 	 	
15٤ آشپزخانه	 	 		
15٥ نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	ماىعات	داغ	 	 	
15٥ نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	مسمومىت	ها	 	 	
15٦ نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	هواکش	آشپزخانه	 	 	
15٧ 2ــ4ــ1ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	اتاق	و	راهرو	 	

3ــ4ــ1ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	پشت	بام	و	 	
15٨ بالکن	 	 	
15٨ 4ــ4ــ1ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	حىاط	و	باغ	 	

نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	حوض،	استخر	 	 	
15٩ 																																																				و	چاه	آب	 																							
160 نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	سم	پاشى	گىاهان	 	 	

5		ــ4ــ1ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	 	
160 شىشه	هاى	خانه	 	 	
16١ 6		ــ4ــ1ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	پلکان	 	
16١ 7ــ4ــ1ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	حمام	 	
16٢ 8		ــ4ــ1ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	پارکىنگ	 	

16٣ 	 	 چکىده	
16٣ آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	اول	
16٤ آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	اول	

واحد کار دوم: آشناىى با اصول اىمنى کار با وساىل برقى
16٥  و گازسوز  
16٦ هدف	هاى	رفتارى	
16٦ پىش	آزمون	واحد	کار	دوم	
16٧ 	 	 مقدمه	
16٧ 1ــ2ــ	اصول	اىمنى	کار	با	وساىل	برقى	

1ــ1ــ2ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	رعاىت 	
16٧ اصول	استاندارد	سىم	کشى	 	

2ــ1ــ2ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	پرىز	و	 	
16٧ کلىد	برق	 	 	
16٨ 3ــ1ــ2ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	وساىل	برقى	 	
16٩ 2ــ2ــ	اصول	اىمنى	وساىل	گرمازا	
16٩ 1ــ2ــ2ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	وساىل	نفت	سوز	 	
170 2ــ2ــ2ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	آبگرمکن	 	

3ــ2ــ2ــ	نکته	هاى	اىمنى	مربوط	به	 	
17١ وساىل	گازسوز	 	 	
17٢ 4ــ2ــ2ــ	اقدام	اىمنى	در	هنگام	نشت	گاز	 	

5		ــ2ــ2ــ	اقدام	اىمنى	در	آتش	سوزى	ناشى	از 	
17٢ 										نشت	گاز	 	
17٣ 	 	 چکىده	
17٣ آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	دوم	
17٤ آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	دوم	

176 پىوست ها  
177 پاسخ	نامه	هاى	پىش	آزمون	ها	
178 پاسخ	نامه	هاى	آزمون	هاى	پاىانى	نظرى	
179 	 	 منابع	
180 براى	مطالعٔه	بىشتر	



 
شاخۀ تحصىلى کا ردانش

زمىنۀ: خدمات 

گروه: هنر

زىر گروه تحصىلى: کارهاى هنرى در خانه

رشتۀ تحصىلى ــ شغلى )مهارتى(: مدىرىت و برنامه رىزى خانواده

استاندارد مهارت استاندارد مهارت  استاندارد مهارت   
هنر در خانه مهارت هاى سالم زىستن  مدىرىت و برنامه رىزى خانواده   

کتاب کتاب  کتاب  کتاب   
بهداشت روانى اصول کمک هاى اولىه و امدادرسانى      بهداشت محىط و خانه      مراقبت هاى بهداشتى درمانى در خانواده 



هدف کلى

آشناىى	با	کمک	هاى	اولىه	به	منظور	تواناىى	در	انجام	امداد	رسانى	به	مصدومىن



مقدمه
در	جهان	امروز	سوانح	و	حوادث	مختلف	همواره	مطرح	بوده	و	محققىن	و	صاحب	نظران	را	بر	آن	داشته	تا	علل	و	عوامل	اىجادکننده	
آن	ها	را	شناساىى	کرده	و	راه	هاى	مختلف	پىشگىرى	را	ارائه	نماىند.	باال	بردن	آگاهى	ها	و	توانمندى	هاى	افراد	در	برخورد	با	حوادث	سهم	

بسزاىى	در	کاهش	صدمات	احتمالى	و	مرگ	و		مىر	خواهد	داشت.	
در	اىن	مجموعه	با	اصول	و	مفاهىم	کمک	هاى	اولىه	و	امداد	رسانى	آشنا	شده	و	حوادث	خانگى	مورد	بررسى	قرار	مى	گىرد	و	راه	هاى	
پىشگىرى	از	آن	نشان	داده	مى	شود.	امىد	است	هنرجوىان	مهارت	هاى	الزم	را	در	ارائٔه	کمک	هاى	اولىه	و	پىشگىرى	از	حوادث	خانگى	

کسب	نماىند.	



سخنى با هنرآموزان
کتاب	»اصول کمک هاى اولىه و امداد رسانى«	ىکى	از	چهار	عنوان	کتاب	مجموعٔه		استاندارد	مهارت	هاى	سالم	زىستن	است	که	
شامل پىمانه هاى مهارتى اصول کمک هاى اولىه و امداد رسانى و حوادث خانگى و پىشگىرى از آن ها	مى	باشد.	ساعات	تئورى	

و	عملى	هر	پىمانه	مشخص	است	به	منظور	اجراى	مطلوب	آموزش	هاى	اىن	مجموعه	توصىه		مى	شود	به	نکات	زىر	توجه	فرماىىد:
ــ	با	در	نظر	گرفتن	هدف	کلى	و	جدول	زمان	بندى	و	مهارت	هاى	پىش	نىاز،	برنامٔه		آموزشى	خود	را	تنظىم	کنىد.	

ــ	پىش	آزمون	هاى	ابتداى	هر	واحد	کار	را	بررسى	کنىد.	اىن	کار	اطالعات	و	مهارت	هاى	ورودى	را	ارزىابى	و	براى	شروع	برنامٔه	
آموزشى	انگىزه	و	تمرکز	بىشترى	اىجاد	مى	کند.	

ــ	هنرآموزان	عزىز	توجه	داشته	باشند	اىجاد	توانمندى	در	جهت	کسب	مهارت	هاى	مورد	نىاز	مهم	ترىن	هدف	اىن	مجموعه	است	لذا	
به	اهداف	رفتارى	هر	واحد	کار	بىشتر	توجه	شود.	

ىادگىرى	تدوىن	شده	است	شامل	پرسش	هاى	انگىزشى،	 ــ	 ىاددهى	 براساس	روش	هاى	فعال	 ــ	محتواى	آموزشى	هر	واحد	کار	
تدوىن	شده	 به	هدف	هاى	رفتارى	 توجه	 با	 که	 با	موضوع	است	 مرتبط	 نمودارها	و	تصاوىر	 نظرى،	جدول	ها،	 مباحث	 فعالىت	هاى	عملى،	

است.	
ــ	به	منظور	افزاىش	بازدهى	آموزشى	توصىه	مى	شود،	کارهاى	عملى	فردى	و	گروهى	را	در	کنار	مطالعٔه		مطالب	نظرى	انجام	دهىد.	

اىن	فعالىت	هاى	عملى	بازدىد،	تحقىق،	تمرىن	عملى	و	…	هستند.	
ــ	در	هر	واحد	کار	مطالبى	تحت	عنوان	»بىشتر	بدانىد«	گنجانده	شده	است	که	مطالعٔه		آن	صرفاً	براى	کسب	اطالع	بىشتر	توصىه	

مى	شود	و	جزء	برنامٔه		آموزشى	نىست.	
ــ	در	هر	واحد	کار،	نکته	هاىى	با	اهمىت	بىشتر	با	عنوان	»توجه«،	»نکته«	و	آىا	مى	دانىد	طراحى	شده	است	که	نشان	دهندٔه		تأکىد	بر	

اهمىت	مطلب	است.	
ــ	در	پاىان	هر	واحد	کار،	چکىدٔه		واحد	کار،	آزمون	هاى	پاىانى	نظرى	و	عملى	براى	ارزش	ىابى	بخش	هاى	نظرى	و	عملى	مطرح	

شده	است.	
ــ	پاسخ	نامٔه		پىش	آزمون	و	آزمون	پاىانى	نظرى	هر	واحد	کار	در	بخش	پىوست	ها	آمده	است.	توصىه	مى	شود	به	منظور	ارزىابى	مىزان	

ىادگىرى	محتواى	هر	واحد	کار	ابتدا	به	پرسش	ها	پاسخ	داده	شود.	بعد	به	پاسخنامه	مراجعه	کنند.	
ــ	در	بخش	پىوست	ها	پس	از	معرفى	منابع	مؤلف	ىا	مؤلفان،	بخش	دىگرى	نىز	با	عنوان	»براى	مطالعٔه		بىشتر«	آمده	است.	در	اىن	
بخش	کتاب	ها،	نرم	افزارها	و	پاىگاه	هاى	اىنترنتى	که	به	ىادگىرى	بىشتر	هنرجو	کمک	مى	کند،	معرفى	شده	است.	چنانچه	اىن	منابع	براى	هر	

واحد	کار	متفاوت	باشد،	در	پاىان	آن	واحد	کار	ذکر	مى	شود.	


