
 دفاعی کالس نهم ۱۰جواب فعالیت درس 

 زلهزل برابر در آمادگی دفاعی نهم:  ۱۰نام درس 

 نهم دفاعی ۱۰ درس ۱ فعالیت جواب 

 .بنویسید رسد می نظرتان به آن ی درباره که را مطالبی فوق ی  با توجه به راهنمای نقشه-۱

 .باشد کشور ما ایران بر روی کمربند زلزله واقع شده است و یکی از مناطق زلزله خیز جهان می

اط کشورمان با خطر خیلی باالی لرزه ها روبرو هستند بنابر این قد بیشتر نیبین همانطور که در نقشه می

 لزوم آموزش های مقابله با زلزله و مقاوم سازی استحکامات خیلی ضروری است.

 ببرید؟ نام است، داده رخ ما کشور در که را بزرگ ی می توانید محل وقوع چند زلزلهآیا  -۲

ریشتر/ قائن با شدت  ۷/۲زلزله بم / زلزله طبس / زلزله منجیل/زمین لرزه بوئین زهرا با شدت 

  ریشتر سلماس را لرزاند ۷/۴زمین لرزه با بزرگی  ۱۳۰۹ریشتر /در سال ۷/۱

 دفاعی نهم ۱۰ درس ۲ –جواب فعالیت 

از اخبار و تصاویر صفحه قبل چه پیامی دریافت می کنید؟ آیا کسب آمادگی بیشتر برای رویارویی با 

 زلزله ضروری است؟

آری آمادگی در برابر زلزله نیازی اساسی است و سبب کاهش خسارات می شود و میتواند از خسارت 

 مالی و حانی جبران ناپذیر تا حد زیادی جلوگیری کند و آن هارا کاهش دهدهای 

 نهم دفاعی ۱۰ درس ۳ جواب فعالیت 

 آنچه از تصاویر باال درباره راه های ایمنی برای آمادگی در برابر زلزله به ذهنتان می رسد بنویسید

کم کردن وسایل داخل ایمن سازی و مح -۲مقاوم سازی ساختمان و رعایت اصول مهندسی  -۱

  افزایش آگاهی و آموزش افراد جامعه -۳ساختمان 

 کسب آگاهی از نحوی وقوع زلزله

 ها بخشیساختمان – استحکام میزان از آگاهی کسب 

 زلزله وقوع زمان کسب آمادگی مقدماتی از اقدام های عملی در

  



 نهم دفاعی ۱۰ درس ۴ جواب فعالیت 

کنید و با استفاده از راهنمای نقشه نام قرار  نگاه دقت به ۸۸ ی صفحه در ایران ای لرزه خطر نقشه به 

 بنویسید؟ را دارند قرار باال خیلی و باال ای لرزه خطر منطقه در که را کشورمان از شهر چهار دارند نام 

   مناطق خیلی باال :کرمان / زنجان / قزوین/ یاسوج/ تهران/ رشت / بندر عباس 

  یل/ گرگان/ ایالمباال: شیراز / ساری/ خرم آباد /زاهدان/اردب

 راه های ایمنی در برابر زلزله را نام ببرید. ۲ 

 ساختمان داخل وسایل کردن محکم و سازی ایمن -۲ مهندسی اصول رعایت و ساختمان سازی مقاوم 

  جامعه افراد آموزش و آگاهی افزایش -۳

 یک مورد از راه های ایمنی در برابر زلزله را شرح دهید. ۳ 

ایمن سازی و محکم کردن وسایل داخل ساختمان : اگر ساختمان در برابر زلزله کامال ایمن ساخته باشد 

ممکن است در اثر تکان های ناشی از زلزله دچا ر خرابی نشود اما سقوط ، پرتاب و شکستن وسایل 

این ایمن و محکم  بنابر.  کند می خطر ایجاد.. …و کتابخانه قفسه ها، آینه ، کمدها مانند داخل خانه 

کردن وسایل داخل ساختمان در عین حال که بسیار کم هزینه و آسان است در پیشگیری از آسیب ها 

  تأثیر به سزا یی دارد.

شما دانش آموزان در آموزش خانواده و دوستان خود برای مقابله با زلزله چه نقشی می توانید  ۴ 

 داشته باشید؟

 با خانواده اعضای جان سازی ساختمان ها و اهمیت آن برای حفظباید در مورد ضرورت مقاوم  -۱

 .کنیم صحبت والدین

 .دهید آموزش ها آن به مطالبی را که در این کتاب می اموزید، با دوستان و خانواده مطرح کنید و -۲

 مطالب آموخته شده را در خانه به صورت تمرین انجام دهید. -۳
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