جواب فعالیت های درس  ۱۱آمادگی دفاعی پایه نهم
نام درس :ایمنی در برابر زلزله
مقدمه درس  ۱۱دفاعی پایه نهم:
مثلث باال از سه ضلع آگاهی ،آمادگی و همکاری تشکیل شده است که ارتباط تنگاتنگ این سه عامل
می تواند ایمنی جامعه را در برابر صدمات ناشی از وقوع زلزله افزایش دهد.
جواب فعالیت  ۱درس  ۱۱دفاعی نهم
تصور کنید زلزله ای در یک شهر رخ داده است مردم این شهر پس از وقوع زلزله به چه چیزهایی نیاز
دارند؟
آب و مواد غذایی ،پوشاک ،چادر ،وسایل گرم کننده،کمک های امدادی و پزشکی ،نیاز به روحیه
امکانات بهداشتی ،خدمات شهری آب برق تلفن و ….
جواب فعالیت  ۲درس  ۱۱دفاعی نهم
آیا می توانید نام گروه های زیر را بنویسید؟
 -۱گروه تدارکات و پشتیبانی  -۲گروه نجات و امداد  -۳گروه تجسس  -۴گروه آتش نشان
جواب فعالیت  ۳درس  ۱۱دفاعی نهم
به نظر شما هنگام وقوع زلزله در مدرسه چه خطرهایی دانش آموزان را تهدید می کند؟
سقوط اشیای سنگین مانند کتابخانه ،کمد و فایل پرتاب شدن چراغ های آویز ،تابلوها و وسایل
آزمایشگاه.
جواب فعالیت  ۴درس  ۱۱دفاعی نهم
با دقت در تصاویر زیر ،مشخص کنید که هر تصویر به چه مکانی از مدرسه مربوط می شود و در
هریک از آنها چه اقدامات ایمنی انجام شده است؟

تصویر ۱
مربوط به کمد یا قفسه کتاب درکتابخانه می باشد.که به وسیله بست ( )Lمانند به دیوار محکم می
شود.
تصویر ۲
مربوط به قفسه های آزمایشگاه می باشد.که به وسیله بست به دیوار محکم می شود
با توجه به آنچه که تاکنون آموخته اید ،نسبت به تهیه ی چک لیست (فهرست) نکات ایمنی در مدرسه
و منزل با مشورت گروه اقدام کنید و به کالس ارائه دهید.
مدرسه
 -۱محکم کردن همه قفسه های کتاب و کمدها به وسیله بست  Lبه دیوارمحکم شود.
 -۲در آزمایشگاه مواد سمی ،شیمیایی و مواد قابل احتراق به داخل قفسه های قفل دار انتقال داده
شود.
 -۳راهرو باید از اجسام اضافی خالی شود.
 -۴همه گلدان ها وچراغ های آویز باید در جای خود محکم شوند.
 -۵محل نشستن دانش آموزان در کالس درس از پنجره ها فاصله داشته باشد .و …
خانه:
 -۱آبگرم کن به وسیله ی تسمه ای مخصوص به دیوار
محکم شود.
 -۲کابینت ها به وسیله ی بست های مناسب به دیوار محکم شوند.
 -۳اشیای سقوط کننده و سنگین مانند چرج گوشت و آب میوه گیری از طبقات باال یا روی قفسه به
پایین منتقل شود.
 -۴محل خواب از جلوی پنجره ،کنار کمد و زیر چراغ فاصله داشته باشد.

نام گروه های چهارگانه ی شورای ایمنی را بنویسید.
 -۱گروه تدارکات و پشتیبانی
 -۲گروه نجات و امداد
 -۳گروه تجسس
 -۴گروه آتش نشان
چهار مورد از راه های ایمن سازی آزمایشگاه و کتاب خانه را بنویسید.
 -۱محکم کردن همه قفسه های کتاب و کمدها به وسیله بست  Lبهدیوار محکم شود.
 -۲در آزمایشگاه مواد سمی ،شیمیایی و مواد قابل احتراق به داخلقفسه های قفل دار انتقال داده
شود.
 -۳در آزمکایشگاه  ،ظروف شیشه ای از قفسه های باال به قفسه های پایین منتقل شود.
 -۴در کتابخانه و آزمایشگاه جلوی قفسه های باز به وسیله ی حفاظ( تسمه یا چوب ) بسته شود.
چهار نمونه از وسایل ضروری گروه آتش نشانی را نام ببرید.
 -۱کپسول اطفای حریق  -۲چراغ قوه  -۳طناب  -۴رادیو
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