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وسایل کمک آموزشی: اسالید یا فیلم آموزشی نظام جمع، چارت بزرگ یا فیلم آموزشی آشنایی با سالح 
کالشینکف، فیلم آموزشی، آشنایی با مین )برای استان های آلوده به مین(، ماکت سالح کالشینکف، اسلحه واقعی بدون 

فشنگ توسط مربی آموزش دیدهٔ رسمی از طرف سازمان بسیج دانش آموزی 

مقدمه
»تهذیب باید در رأس برنامه های مراکز آموزشی قرار گیرد… در رأس برنامه های مدارس و مراکز آموزشی، در این جمهوری 

اسالمی باید این معنا باشد که مهذب باشند، قبل از اینکه محصل باشند.«
                                                                                                                                              امام خمینی )ره(

»شما که پاسداران انقالبید، آموزش دادن و آموزش دیدنتان هردو عبادت است.« 
                                                                                                            مقام معظم رهبری

اهداف
هدف کلی : آشنایی و تمرین نظام جمع و شناخت برخی از جنگ افزارها

اهداف جزئی : در پایان این درس، از دانش آموزان انتظار می رود:
١ـ با مفهوم نظم و انضباط و آثار مطلوب آن بر فرد و جامعه آشنا شوند. 

٢ـ به یادگیری چند نمونه از آداب و روش های نظام جمع عالقه مند شوند. 
٣ـ مهارت های مربوط به نظام جمع در حرکات انفرادی و اجتماعی را کسب کنند. 

٤ـ با تعریف و سیر پیشرفت جنگ افزارها آشنا شوند. 
5ـ جنگ افزارهای سبک و انفرادی را بشناسند. 

6ـ ضمن آشنایی با پیشرفت های عظیم کشور در تهیه و تولید تجهیزات دفاعی به آن عالقه مند شوند و افتخار کنند. 
٧ـ نکات ایمنی را در ارتباط با مین رعایت کنند )ویژه استان های آلوده به مین(.

درس دهم : نظام جمع و جنگ افزارشناسی

مفاهیم اساسی : صف جمع )نظام جمع(، جنگ افزارشناسی، دفاع 
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در دانشگاه های نظامی، دانشکده های افسری و مراکز آموزشی نیروهای مسلّح، بخش مهمی از آموزش های رزم مقدماتی به 
نظامیان را صف جمع یا نظام جمع و احترامات تشکیل می دهد. رزم انفرادی، دفاع غیرنظامی، تخریب و … نیز از دیگر آموزش های 

مقدماتی است. 

ارائه مطلب ١، صفحات 66 ــ 6٣ ،    نظام جمع
کارهاست.  انجام  در  گروهی  و  انفرادی  نظم  با  دانش آموزان  کردن  آشنا  دفاعی،  آمادگی  کتاب  در  بخش  این  ارائه  از  هدف 
فراگیران در این بخش با نحؤه رفتار و حرکات نظامیان در محیط های نظامی آشنا می شوند و چند حرکت ساده را آموخته و تمرین 

می کنند. حرکات نظامی را می توان به شرح زیر تقسیم کرد. 

در توقف    
ــ بدون تفنگ )با و بدون سرنیزه(

  
ــ حرکات انفرادی

  
در حرکت   

 
 

  
در توقف   

ــ با تفنگ )با و بدون سرنیزه(   
در حرکت     
در توقف    

ــ بدون تفنگ )با و بدون سرنیزه(
  
ــ حرکات اجتماعی

حرکات نظامی 
در حرکت   

 

   
در توقف  ــ با تفنگ )با و بدون سرنیزه(     

در حرکت     
ــ ادای احترامات اجتماعی  

در کتاب درسی تنها چهار فرمان اجتماعی و انفرادی بدون تفنگ شامل: از جلو نظام و خبردار، به چپ چپ و به راست راست 
و عقب گرد به دانش آموزان آموزش داده می شود. 

روش فعالیت یاددهی ــ یادگیری
پیشنهاد  زیر  شرح  به  جمع  نظام  حرکات  آموزش  تدریس  روش  احتمالی  بی نظمی های  از  جلوگیری  و  بهتر  اثربخشی  جهت 

می شود: 
١ــ ابتدا دانش آموزان کالس به ٤ یا ٥ گروه تقسیم بندی و به نام شهدا نام گذاری شوند. 

٢ــ حرکت از جلو نظام و خبردار با نظارت و همکاری دبیر در کالس توسط یکی از گروه ها به صورت هماهنگ به بقیه آموزش 
داده شود. 

٣ــ در مرحلٔه بعد گروه های ٤ یا ٥ نفره به صورت مجزا و به نوبت در جلوی کالس حرکت را انجام دهند تا به مهارت کافی 
دست یابند و هماهنگ شوند. 

٤ــ بعد از ایجاد مهارت و هماهنگی کافی در کالس، خارج از کالس، در سالن یا حیاط آموزشگاه حرکت به صورت اجتماعی 
تمرین و اجرا شود. 

برای آموزش حرکات به چپ چپ، به راست راست و عقب گرد نیز به شیؤه فوق )فعالیت گروهی( عمل شود. اگر دانش آموزان 
انجام صحیح یک حرکت را به صورت انفرادی یاد نگیرند و آن حرکت را تمرین نکنند، در حرکات اجتماعی خارج از کالس باعث 

اختالل، بی نظمی و به حاشیه کشیده شدن آموزش حرکات اجتماعی خواهند شد. 
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اما اگر دانش آموزان بعد از آموزش و تمرین انفرادی در اجرای حرکات اجتماعی شرکت کنند، عالوه بر ایجاد نظم اجتماعی 
کالس، در میان آنها نیز احساس رضایت مندی از اجرای حرکات هماهنگ و منظم ایجاد می شود. این احساس هماهنگی و یکی بودن 
می تواند در سایر کارهای گروهی و ایجاد تمایل به انجام فعالیت های جمعی و مشارکتی مؤثر باشد. همچنین با انجام حرکات اجتماعی 
و اجرای آداب نظام جمع، در دانش آموزان احساس غرور، هویت و تعلق به میهن اسالمی ایجاد می شود و خود را به عنوان یکی از 

سربازان و حافظان کشور احساس می کنند. 

شیوهٔ ارزشیابی
در هنگام اجرای گروهی به شیؤه روش تدریس فعال می توان به هریک از گروه ها با توجه به نظم و هماهنگی الزم امتیازاتی را 
اختصاص داد و همچنین هنگام انجام حرکات نظام جمع به صورت اجتماعی در محیط باز نیز می توان در صورت انجام هماهنگ و 

صحیح حرکات به کل کالس ارزش گذاری صورت داد. 
فعالّیت دانش آموز

دانش آموزان در آموزش و ارزشیابی این درس به طور فعال شرکت خواهند داشت. یک بار به صورت فعالیت گروه های ٤ یا 
٥ نفره در کالس و یک بار هم به صورت اجتماعی شامل کل کالس در اجرای حرکات اجتماعی در خارج از کالس درس. در برخی 

موارد خود دانش آموز نیز می تواند به عنوان فرمان دهندٔه حرکات نظام جمع باشد. 

ارائه مطلب ٢، صفحات 6٩ ـ66، شناخت جنگ افزار 
جهت دانش افزایی و ارتقای سطح علمی همکاران محترم در این قسمت ابتدا سیر تحوالت تاریخی کاربرد جنگ افزارها را به 

شرح زیر بررسی می کنیم: 
الف( جنگ افزارهای نسل اول: شامل جنگ افزارهایی که در دورٔه تاریخی پیدایش بشر تا اختراع سالح گرم به کار برده 

می شده اند و شامل سالح سرد مثل سنگ، چوب، نیزه، تیروکمان و شمشیر است. 
ب( جنگ افزارهای نسل دوم: شامل جنگ افزارهای بعد از اختراع سالح گرم تا زمان ورود ماشین های جنگی به عرصٔه 

نبرد می شود. 
ج( جنگ افزارهای نسل سوم: این جنگ افزارها مکانیزه بوده و شامل انواع ماشین های جنگی می شود. این جنگ افزارها 
این گونه  تولید  در  پیشرفت  نسل اند.  این  از  هواپیماهای جنگی  و  زیردریایی ها  رزم ناوها،  انواع  داده،  توسعه  دریا  و  هوا  به  را  نبرد 
جنگ افزارها در دورٔه معاصر نیز ادامه دارد. تهاجم ارتش بعثی عراق و دوران هشت سال دفاع مقدس از مهم ترین تجارب جنگی بشر 

با این جنگ افزارهاست. 
د( جنگ افزارهای نسل چهارم )جنگ نرم(: با شروع انقالب علوم و فّناوری مدرن مخصوصاً در زمینٔه اطالعات، ارتباطات، 
الکترونیک و رایانه در سال های اخیر، جنگ افزارهای نسل چهارم طراحی و در چند جنگ اخیر تجربه شده و سیر تکاملی خود را طی 

می نمایند از جمله سالح های الکترومغناطیسی، بدافزارهای رایانه ای )ویروس، کرم، تروجان و …( هارپ و … .
 در اینجا به توضیحاتی دربارٔه بدافزار استاکس نت١ و سالح هارپ٢ می پردازیم: 

Stuxnet ــ١
Haarp  H  ــ٢ gh Frequency Act ve Aurora  Research Program
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 استاکس نت: اسم بدافزار جدیدی است که بسیاری از سامانه های منطقه را آلوده کرده است. این بدافزار اولین بار در تیرماه 
سال ١٣٨٩ کشف شد. اما طبق آخرین اطالعات، بیش از یک سال پیش از این تاریخ در شبکه کشور فعال بوده و با کارگزار خود در 
ارتباط بوده است. هنگامی که یکی از رایانه های مورد استفاده در کشور برای انجام کاری به بالروس منتقل می شود و در یک شرکت 
ضد بدافزار بالروسی مورد بررسی قرار می گیرد، آلودگی به یک ویروس ناشناس در آن تشخیص داده می شود. بر همین اساس شرکت 
بالروسی با تشخیص این کرم جاسوس، اطالعاتی را در مورد آن منتشر کرد و متعاقب آن موضوع رسانه ای شد. هدف استاکس نت 

ایجاد اختالل در مراکز صنعتی و خدماتی است. 
 هارپ: سامانه هارپ )برنامٔه تحقیقاتی آرورال فعال در فرکانس باال( سالحی آب و هوایی است که از طریق ارسال یک انرژی 
فوق العاده به الیٔه یونوسفر١)الیه فوقانی اتمسفر(، مولکول های آن را به تپش انداخته و به بازتاب قدرتمند این انرژی وادار می سازد. 
این انرژی پس از »کانالیزه شدن« می تواند اختالالتی مانند خشکسالی، بارش برف و باران، سرمای شدید، سونامی، توفان، زلزله و … 

در نقطه تعیین شده، به وجود آورد. 
ایاالت متحده از اواخر سال ١٩٧٠ میالدی، پیشرفت چشمگیری در تحقیقات در زمینٔه سالح های زمین لرزه ای خود داشته 
است و در حال حاضر سرگرم تحقیق در مورد نحؤه کارکرد دستگاه های مبتنی بر پالس، پالسما، الکترومغناطیس و تکنولوژی صوتی 

در ترکیب با »بمب موج شوک« می باشد.
هارپ یک پروژه تحقیقاتی است که در ظاهر برای بررسی و تحقیق دربارٔه الیٔه یونوسفر و مطالعات معادن زیرزمینی با استفاده 
از امواج رادیویی پایه گذاری شده و توسط آن می توان اطالعات معادن زیرزمینی را در اعماق کم شناسایی کند. اما این سامانه می تواند 
سونامی، خشکسالی، آتش فشان، سیل ها و   طوفان را تولید کرده و نیروی برق را از محل تأسیسات هارپ به نقاط دیگر زمین و همچنین 
برق را از زمین به ماهواره ها انتقال دهد. موجب اختالل و کنترل فرکانس های نوری مغز در سطوحی به وسعت شهرها شده و انسان ها 
را از راه دور با ایجاد »غش« و تولید »وهم« در مغز، کنترل می کند. هارپ موجب قطع برق شهری شده و ایجاد انفجارهای عظیم 
زیرزمینی با قدرت بمب های اتمی و بدون تولید اشعه های رادیواکتیو می کند و دیوارهای رادیویی ضدهواپیما و ضد موشک را ایجاد 
می کند. در واقع همٔه جنگ افزارهای معمول و متداول امروزه در مقابله با این تکنولوژی جدید کامالً متروکه به شمار می آیند به گونه ای 

که هارپ می تواند با یک عملکرد، کلیٔه کامپیوترهای یک هواپیما را از فواصل دور از کار انداخته و موجب سقوط آن شود. 

Ionosphere ــ١
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هارپ یک پروژٔه تحقیقاتی الیٔه یونوسفر زمین است که با بهره گیری از یک سطح شامل ١٨٠ برج آنتنی به ارتفاع ٢٣ متری در 
٢٣٠٠٠ متر مربع در آالسکا می تواند الیٔه یونوسفر و امواج منتشره و دریافتی را مورد کنترل قرار دهد. 

سالح انفرادی
تولید  در  پیشرفت  و  نظامی  تسلیحات  در  تنوع  علی رغم  امروزه 
سالح دوربرد و مجهز به سامانه های رهگیری که اهداف خود را از راه 
دور مورد اصابت قرار می دهند، هنوز هم سالح انفرادی در جبهه های 
ارتش  فرماندهان  امروزه  است.  اهمّیت  دارای  با دشمنان  مقابله  و  نبرد 
کشورهای جهان، با توجه به ویژگی و قابلیت های یک سالح مثل: سبک 
یک  تیراندازی،  در  بیشتر  بُرد  و  باال  سرعت  بودن،  حمل  قابل  بودن، 
سالح را برای استفادٔه نیروهای خود انتخاب می کنند که سالح انفرادی 
یا سازمانی نامیده می شود. نیروهای نظامی و انتظامی کشور ما از دو نوع 
سالح انفرادی سازمانی شامل: تفنگ ژــ٣ و تفنگ کالشینکف استفاده 
می کنند. با توجه به اینکه سالح کالشینکف در دوران دفاع مقدس توسط 
اکنون سالح  هم  و  می گرفت  قرار  استفاده  مورد  رزمندگان  و  بسیجیان 
این  بیشتر  معرفی  به  است  مستضعفین  بسیج  نیروهای سازمان  سازمانی 

سالح می پردازیم: 

ترموسفر

مزوِسفۡر

تروپوسفر

استراتوِسفۡر

سفر
اتم

یه 
ال

90کیلومتر

50کیلومتر

10کیلومتر

شکل 1 ــ موقعیت الیه های فوقانی جو زمین

شکل 2ــ نمای ارسال امواج به یونوسفر و بازگشت امواج در فرکانس باال

شکل 3ــ نمای باز شده سالح کالشینکف

الیۀ یونوسفر
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از این سالح کشورهایی چون: بلغارستان، چین، رومانی و سوریه نیز به عنوان سالح سازمانی استفاده می کنند.
 

جدول مشخصات اسلحۀ کالشینکف
 

شرح عنوان ردیف 
٧/6٢ میلی مترکالیبر١
٤ خان گردش از چپ به راست تعداد خان٢
١ سانتی متر طول اسلحه با سرنیزه ٣ ٢
٤ گلوله در دقیقه شلیک در حالت تک تیر٤
٩٥ گلوله در دقیقه شلیک در حالت رگبار٥
٤ مترُبرد مفید6
٢ مترُبرد نهایی ٧

تعاریف اصطالحات
کالیبر)calibre(: قطر دهانٔه لولٔه هر جنگ افزاری را کالیبر می گویند؛ مثالً قطر دهانٔه لولٔه اسلحٔه کالشینکف ٧/6٢ میلی متر 

است. 
خان )Tube(: شیارهایی است که داخل لوله تفنگ ایجاد می کنند، این شیارها به گلوله َدَوران داده و در نتیجه بُرد گلوله و 

قدرت تخریب را زیادتر می کند. 
ُبرد مفید )Effective Range(: مسافتی است که از جنگ افزار انتظار می رود به دقت تیراندازی کرده و موجب تلفات و 

خسارات گردد. 
ُبرد نهایی )Ejective Range(: حداکثر مسافتی است که از یک جنگ افزار انتظار می رود به دقت تیراندازی نماید؛ البته 

در چنین مسافتی تلفات و خسارتی وجود ندارد.
 

مهمات و لوازم جانبی اسلحه کالشینکف
این لوازم که به اسلحه افزوده می گردند شامل سرنیزه، لوله رابط پرتاب نارنجک تفنگی، دستگاه نشانه روی خودکار در شب، 

انواع خشاب ها، دوربین مادون قرمز، شعله پوش گازی یا مانوری، وسائل تنظیف است. 
مهمات اسلحٔه کالشینکف نیز دو نوع است: الف( فشنگ ها، ب( نارنجک های تفنگی که هرکدام دارای انواع و اقسام مختلف 

است. 

تاریخچهٔ اسلحهٔ کالشینکف
نام  نام سالح از   طراح این اسلحه سرگرد ارتش شوروی سابق، میخائیل کالشنیکف )Michael Kalashnikov( است که 
طراح گرفته شده و در ایران برای تلفظ راحت تر کالشینکف خوانده می شود. این اسلحه در سال ١٩٤٧ میالدی یعنی حدود 6٥ سال 
قبل و در سال ١٩٥١میالدی توسط ارتش شوروی به کار گرفته شد. نوع تکمیلی این سالح، مدل AK٤٧ می باشد که کالشینکف 

اتوماتیک است. 
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روش فعالیت یاددهی ـ یادگیری 
جهت آموزش سیر تحول و پیشرفت جنگ افزارها می توان از اقدام پژوهی دانش آموزان که از قبل در این زمینه با استفاده از اینترنت 

و منابع کتابخانه ای انجام شده در کالس استفاده نمود و یا از نمایش فیلم آموزشی یا اسالید آموزشی )پاورپوینت( نیز کمک گرفت. 
در مورد آشنایی با اسلحٔه کالشینکف بهترین روش، اجرای آموزش عملی در کالس با دعوت از مربی آموزش دیده سازمان 
از  استفاده  فیلم  نمایش  به  دسترسی  عدم  صورت  در  و  آموزشی  فیلم  از  استفاده  امکان،  عدم  صورت  در  است  مستضعفین  بسیج 

چارت های آموزشی اسلحه کالشینکف توصیه می گردد. 

شیوهٔ ارزشیابی 
تحقیق  وبالگ،  ساخت  سایت،  معرفی  الکترونیکی )ICT(   مثل  آموزش  بر  مبتنی  به خصوص  فراگیران  پژوهی  اقدامات  به 
الکترونیکی برروی لوح فشرده در مورد تجهیزات دفاعی در ایران و جهان امتیازاتی اختصاص داده شود. در صورت آموزش عملی 
آشنایی با سالح کالشینکف نیز می توان دانش آموزانی که بهتر بتوانند این سالح انفرادی را معرفی و تشریح نمایند ارزش گذاری نمود. 

آشنایی با مین 
صفحات 6٩ و ٧٠ ویژٔه استان های آلوده به مین )٥ استان مرزی آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایالم و خوزستان( 

در این بخش ابتدا با برخی مفاهیم و اصطالحات مرتبط با مین و موارد ایمنی آن آشنا می شویم: 
ــ انفجار: هرگاه ماده ای جامد یا مایع براثر عوامل خارجی مانند )اصطکاک، تکان، ضربه، حرارت یا موج انفجار( خیلی سریع 

     ١ یک هزارم ثانیه( به گاز تبدیل شود، عمل انفجار صورت گرفته است. 
١٠٠٠(

ــ مادۀ منفجره: هر مادهٔ شیمیایی که براثر عوامل خارجی واکنش انفجار در آن صورت گیرد ماده منفجره نامیده می شود. 
ــ موج انفجار: به انرژی حاصل از انفجار که توسط هوای اطراف آن انتقال می یابد موج انفجار می گویند. 

ــ تعریف مین: مین بسته یا ظرفی است فلزی یا پالستیکی، محتوی مواد منفجره، شیمیایی یا آتش زا که مسلّح به ماسوره 
می باشد و علیه نفر، نفرات، خودروهای جنگی و غیرجنگی، کشتی ها و هواپیماهای دشمن و یا متوقف کردن او به کار گرفته می شود. 

هر مین از پنج قسمت تشکیل شده است: 
١ــ بدنه

٢ــ خرج اصلی
٣ــ خرج کمکی

٤ــ ماسوره 
٥ــ ماسوره فرعی و اصلی 

با تحریک ماسورهٔ مین، عملیات انفجار آن شروع می شود. 
ــ میدان مین: به قسمتی از زمین که در آن تعدادی مین وجود داشته باشد، میدان مین می گویند؛ معموالً مین ها در میادین 
مین به صورت منظم و استاندارد کاشته می شوند. هرچه عمق و تراکم میدان مین بیشتر باشد، احتمال برخورد نیروی مهاجم با مین بیشتر 

خواهد بود و جلوی دشمن به خوبی سد می گردد. 
ــ معبر: راهی است که در داخل میدان مین که فاقد هرگونه مین مسلح بوده جهت عبور نیروها و خودروها احداث می شود. 

معبر ممکن است در میادین مین خودی یا میادین مین دشمن جهت اجرای عملیات تاکتیکی ایجاد گردد. 
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در طول دوران دفاع مقدس، ارتش رژیم بعثی عراق، نسبت به حمالت غافل گیرانه رزمندگان اسالم، هراسی دایمی داشتند 
به طوری که از اسناد بعد از جنگ به دست آمده، فرماندهان عراقی به نیروهای خود کتباً اعالم کرده بودند که نیروهای ایرانی از روبه رو 
به شما یورش می آورند لذا برای  یا حتی از زیرزمین  آنها از پشت سر، سمت چپ، راست، از باالی سر و  به شما حمله نمی کنند، 
جلوگیری از غافلگیر شدن اقدام به احداث میادین مین گسترده و پیچیده ای کرده بودند که در بین نظامیان جهان معروف است. طراحی 
برخی از این میادین مین، به وسیلٔه کارشناسان خبرٔه نظامی آمریکایی و ایتالیایی بود. در اینجا به تشریح مختصر چند میدان مین در 

دوران دفاع مقدس می پردازیم: 
نهرَخّین: این نهر با انواع موانع از جمله نبشی های ضربدری و سیم خاردارهای حلقوی و انواع میادین مین و موانع خورشیدی، 
مانع بسیار جدی برای عبور رزمندگان در عملیات های کربالی ٤ و ٥ محسوب می شد. احداث خاکریزهای مثلثی زنجیره ای و دو ردیفه 
با اضالع ٢٢٥٠ متر، به طول ١١٥ کیلومتر و ارتفاع ٤ متر از بوبیان تا طالئیه، مسلح نمودن کانال پرورش ماهی به طول ٢٨ کیلومتر 
و عرض یک کیلومتر و ارتفاع ٤ متر از بوبیان تا طالئیه، مسلح نمودن کانال پرورش ماهی به طول ٢٨ کیلومتر و عرض یک کیلومتر 
با انواع موانع، کمین و سنگرهای تیربار به عنوان موانع بازدارنده و رها کردن آب در قسمت جنوبی منطقه و احداث کانال مارپیچ به 
عرض یک کیلومتر با ٢٩ ردیف میدان مین، فقط بخشی از اقدامات بازدارنده ارتش عراق برای ممانعت از ورود رزمندگان اسالم به 

خاک عراق بود. 
خاکریز عصایی: در محور شمالی رودخانٔه کرخه، از حوالی روستای جابر حمدان تا تپه ماهورهای دامنه میشداغ، دشمن 
خاکریزی به ارتفاع دو و نیم متر و عرض سه متر ساخته بود که ابتدا حدود شش کیلومتر شمالی ــ جنوبی پیش می رفت، بعد به سمت 
غرب پیچیده و دو و نیم کیلومتر دیگر ادامه داشت و به کنارٔه نهر ُعبید متکی بود. از آنجا که در عکس های هوایی این منطقه به شکل 
عصا دیده می شد به خاکریز عصایی شکل معروف شد. دشمن بر روی این خاکریز با کیسه های شنی، الوار و ورقه های فلزی، سنگر 
ساخته بود و جلوی خاکریز هم یک میدان مین با عمق دویست متر احداث کرده بود و در هر صدمتر یک سکوی آتش تانک قرار 
داشت. در عملیات طریق القدس رزمندگان خاکریز عصایی شکل را دور زده و تا عمق مواضع دشمن نفوذ کردند و مقابل خطوط دوم 

و سوم دفاعی عراق آماده حمله شدند. 
شرق بصره: اقدامات گسترده پدافندی دشمن پس از آزادسازی خرمشهر، سبب شکل گیری استحکامات پیچیده دفاعی در 
شرق بصره شد و سپاه چهارم ارتش عراق در طرح های پدافندی خود، موانع گستردٔه مصنوعی شامل کانال ها، سیم خاردار، سنگرهای 
کمین، میدان های مین و بشکه های انفجاری )فوگاز( را در این منطقه ایجاد کرد. پیکر شهدا نیز مدت ها در میادین مین بر زمین ماند. 
اولین گروه های تفحص به همت شهید محمودوند در اوایل دهٔه هفتاد در این سرزمین شروع به کار کردند و پیکرهای تعداد زیادی 
از شهدا از این منطقه به شهرها بازگردانده شد. سیدمرتضی آوینی هنگام ضبط برنامه روایت فتح از محل قتلگاه ١٢٠ رزمنده گردان 
حنظله از لشکر ٢٧ محمد رسول الله )ص( در تاریخ ١٣٧٢/١/٢٠ به همراه سعید یزدان پرست بر اثر انفجار مین در این منطقه به شهادت 
رسیدند. در فکه تعدادی از نیروهای تفحص نیز در حین یافتن شهدا به شهادت رسیده اند که از جمله آنها می توان به شهدایی چون علی 

محمودوند، سیدعلی موسوی، مجید پازوکی، غالمی، سعید شاهدی و برادران صابری اشاره کرد. 

خنثی سازی مین
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طبقه بندی مین ها
مین های جنگی را به علّت تنوع، در چهار دسته تقسیم بندی 

می کنند. 
فـلـزی  ،   پــالستیکی،   شیشه ای،  بدنه:  جنس  براساس  ١ــ 

کائوچویی، مقوایی و غیره 
مستقیم،  تماس  مین هــای  مــاسوره:  نــوع  بـراساس  ٢ــ 

کنترل شونده، واکنشی
٣ــ براساس نوع خرج: منفجر شونده، شیمیایی، آتش زا

٤ــ برحسب کــاربرد: ضدنـفـر، ضد  نـفـرات  ،   ضدخـودرو، 
ضدتانک، شیمیایی، آموزشی، فریبنده، ابتکاری 

در بین انواع مین با مین ضدنفر بیشتر آشنا می شویم: 
به کار می روند  افراد  یا کشتن  برای زخمی کردن  که  مین هایی 
تا ٩٠ درصد، مواد منفجره دارند. ضدنفرها خود شامل: انفجاری، 

ترکشی، جهنده ترکشی و کنترل شونده می باشند؛ مثال: 
مین ضدنفر وی اس ٥٠ )VS50(   ــ گوجه ای 

رنگ: ِکِرم یا زیتونی 
شکل مین: گوجه ای 

وزن کل: ١6٠ گرم 
وزن خرج اصلی: ٤٥ گرم 

نوع ماسوره: فشاری َسرخود
نیروی الزم برای انفجار: ٥ الی ٧ کیلوگرم 

نوع بدنه: پالستیک با واشر ُسربی 
ساخت: ایتالیا 

نمونه ای از میدان مین پدافندی ارتش بعثی در برابر رزمندگان اسالم

کانال
سنگرهای تیر بار

سیم خاردار فرشی

سیم خاردار حلقوی

نوار مین ضد تانک

نوار مین ضد نفر

سیم خاردار چادری

نوار مین مّنور

با توجه به تلفاتی که بعد از پایان جنگ تاکنون در پنج استان مرزی درگیر با جنگ پیش آمده، انتظار می رود دبیران محترم درس 
آمادگی دفاعی با همکاری مربیان کارآزموده سازمان بسیج دانش آموزی به برگزاری کارگاه های آموزشی فوق برنامه برای دانش آموزان 

اقدام کرده و آنان را به صورت عملی با خطرات مین و اقدامات ایمنی در برخورد با مناطق آلوده به مین، آشنا نمایند. 

روش فعالیت یاددهی ـ یادگیری 
بهترین روش با رعایت نکات ایمنی و هماهنگی های الزم، نمایش پوکه های مین خنثی شده جهت آشنایی دانش آموزان پنج استان 
مرزی بوده و در صورت دسترسی و امکان نمایش فیلم های آموزشی آشنایی با مین، خطرات آن و معرفی نکات ایمنی در هنگام مواجهه 
با مین و میادین مین، معرفی و شناخت مناطق بومی آلوده به مین در هر استان همچنین دعوت از کارشناسان خنثی سازی مین از مراکز 

نظامی نیز اثربخش خواهد بود.

سنگرهای کمین دشمن



2

آگاهیآمادگی

همکاری
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آماده سازی
به دانش آموزان بگویید: »بی شک دربارٔه سوانح طبیعی تاکنون اطالعاتی کسب کرده اید. زمانی که از سوانح طبیعی سخن به 

میان می آید، مواردی چون سیل، طوفان، آتش فشان، زلزله و … در ذهن ما زنده می شود. 
از بین این سوانح، زلزله بیش از دیگر موارد در کشور ما اتّفاق می افتد؛ مثالً زلزله ای با بزرگی ٣/5 درجه در مقیاس ریشتر در 
مسجد سلیمان رخ داد که خوشبختانه تلفات و خساراتی نداشت یا زلزله ای به بزرگی 6/5 درجه در مقیاس ریشتر در شهر بم به وقوع 

پیوست که متأسفانه حدود ٢7 هزار نفر از هم وطنان ما جان خود را بر اثر این زلزله از دست دادند. 
بنابراین، با کلمه هایی همچون زلزله که یک سانحٔه طبیعی است یا ریشتر که بیانگر مقیاس بزرگی زلزله است تا حدودی آشنایید. 
ما در اینجا به علل و عوامل وقوع زلزله نمی پردازیم بلکه می کوشیم راه ها و روش های ایمنی در برابر زلزله را معرفی کنیم. امیدواریم 

شما با فراگیری نکات مهم این بخش از کتاب، بتوانید جان خود و دیگران را در برابر زلزله حفظ کنید«. 
)در صورت نیاز، در مورد علل زلزله با دانش آموزان صحبت کنید.( 

اهداف
هدف کلی : آشنایی با ضرورت و اهمّیت کسب آمادگی در برابر زلزله
اهداف جزئی : در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:

١ـ ایران را به عنوان کشوری لرزه خیز بشناسند و چند شهر لرزه خیز را نام ببرند. 
٢ـ با راه های ایمنی در برابر زلزله آشنا باشند. 

٣ـ راه های ایمنی در برابر زلزله را باور داشته باشند. 

درس اول :  ضرورت و اهمّیت کسب آمادگی در برابر زلزله

مفاهیم اساسی : لرزه خیزی و آمادگی
وسایل کمک آموزشی: نقشهٔ لرزه خیزی ایران، نقشهٔ جغرافیایی ایران، بریدهٔ جراید  ، تخته و گچ



6٧

ارائهٔ مطلب
ابتدا نقشٔه خطر لرزه ای ایران را به دیوار نصب کنید. از دانش آموزان بخواهید به دقت به نقشه نگاه کنند و با توجه به راهنمای 

آن، هرچه به ذهنشان می رسد، بنویسند )٢ دقیقه وقت دهید(. 
پس از آنکه دانش آموزان مطالبشان را در جای مناسب نوشتند، نتیجٔه بحث در کالس را مطرح کنید. 

١ــ آنچه دربارٔه نقشٔه خطر لرزه ای به ذهنتان می رسد، بنویسید. 

نتیجۀ بحث در کالس پاسخ دانش آموز
 بیش تر مناطق ایران زلزله خیز است؛ 

 نقاط قرمز و قرمز پررنگ از رنگ های دیگر بیشتر است؛ 
 ایران لرزه خیز است 

نقشه از چهار رنگ تشکیل شده است: 
 منطقٔه قرمز پررنگ به معنای خطر خیلی باالی وقوع زلزله 

 منطقٔه قرمز به معنای خطر باالی وقوع زلزله
 منطقٔه قرمز کم رنگ به معنای خطر متوسط وقوع زلزله 

 منطقٔه مایل به سفید به معنای خطر پایین وقوع زلزله 
با نگاهی به نقشه می توانیم به لرزه خیز بودن مناطق ایران پی ببریم

در ادامه، این نکته را هم توضیح دهید که موارد گفته شده به این معنا نیست که در نقاط کمرنگ تر نقشه، اصالً زلزله اتّفاق 
نمی افتد یا در نقاط پررنگ تر به زودی زلزله رخ خواهد داد. 

اکنون سؤال ٢ را مطرح کنید و از دانش آموزان بخواهید محّل وقوع چند زلزله مهم را نام ببرند )٢ دقیقه وقت دهید(. پس 
از آنکه دانش آموزان پاسخ خود را نوشتند، از یک یا دو نفر از آنها بخواهید پای تخته بیایند و محّل وقوع هریک از زلزله هایی را که 
نام برده شده است، بر روی نقشه مشخص کنند. آنها از این طریق با تعدادی از زلزله هایی که تاکنون در کشور رخ داده است، آشنا 
می شوند و از سوی دیگر، به لرزه خیز بودن کشور ایران پی می برند. شما عالوه بر آنچه دانش آموزان نام می برند، می توانید به زلزله های 
رودبار و منجیل )گیالن(، گلستان )اردبیل(، طبس )خراسان(، بویین زهرا )قزوین(، اردکول )قائن و بیرجند(، آوج )قزوین( و بم )کرمان( 

نیز اشاره کنید. 
٢ــ آیا می توانید چند زلزلٔه بزرگ را که تاکنون اتّفاق افتاده است، نام ببرید؟ 

نتیجۀ بحث در کالس پاسخ دانش آموز
 منجیل و رودبار 

 آوج قزوین 
 بم 

 رودبار و منجیل )استان گیالن(، طبس )خراسان(، بویین زهرا 
)قزوین(، اردکول )قائن و بیرجند(، آوج )قزوین(، بم )کرمان( 

وقوع این زلزله ها بیانگر لرزه خیز بودن کشور ما، ایران است 

آیا ما برای مقابله با زلزله آماده ایم؟ 
از دانش آموزان بخواهید به تصاویر و بریدٔه روزنامه ها در صفحٔه ٤6 کتاب با دّقت نگاه کنند و در قسمت پاسخ دانش آموزان، 
پیام و نتیجه ای را که از تصاویر و اخبار دریافت می کنند، بنویسید )دو دقیقه وقت دهید(. پس از آنکه دانش آموزان پاسخ ها را نوشتند، 

نتیجٔه بحث کالس را مطرح کنید. سپس با استفاده از آمار و ارقام، دانش آموزان را به صفحٔه بعد هدایت کنید. 
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پاسخ پرسش های درس
١ــ از اخبار و تصاویر باال چه پیامی دریافت می کنید؟ 

نتیجۀ بحث در کالس پاسخ دانش آموز
 آمار و ارقام مندرج در روزنامه ها نشان می دهند که هنوز در 

برابر زلزله آماده نیستیم 
 تصاویر نشانگر عدم آمادگی ما برای رویارویی با زلزله است 

اکنون سؤال بعدی را مطرح کنید: 
ــ آیا کسب آمادگی بیشتر برای رویارویی با زلزله، ضروری است؟ دالیل خود را بنویسید. 

پس از بحث و گفت وگو، نتیجه را همان طور که در جدول آمده است، برای دانش آموزان توضیح دهید. 

پاسخ پرسش صفحۀ ٤٧: 

نتیجۀ بحث در کالس پاسخ دانش آموز

 بله، ما به آمادگی بیشتر در برابر زلزله نیاز داریم  
 بله، آمادگی در برابر زلزله باعث کاهش خسارت ها 

و تلفات می شود 

بله، ما به چند علت باید برای مقابله با زلزله آماده باشیم: 
 کاهش تلفات ناشی از زلزله و حفظ سالمت خود و دیگران 

 کاهش خسارت های ناشی از زلزله و حفظ سرمایه های شخصی و ملی 
 بازگشت سریع به حالت اولیه بعد از وقوع زلزله  

جدول وقوع مهم ترین زلزله های پنجاه سال اخیر کشور

تلفات انسانیبزرگی در مقیاس ریشترتاریخمکان

حدود ١٢٢٣٠ نفر٧/٣شهریور ١٣٤١بویین زهرا )قزوین(

حدود ١٩6٠٠ نفر٧/٧شهریور ١٣٥٧طبس )خراسان(

حدود ٢٥٠٠٠ نفر٧/٧خرداد ١٣6٩رودبار ـ منجیل

حدود ٨٠٠ نفر٥/٥اسفند ١٣٧٥گلستان )اردبیل(

حدود ١٥6 نفر٧/٥اردیبهشت ١٣٧6اردکول )قائن و بیرجند(

حدود ٢٨٠ نفر6/٣ تیر ١٣٨١آوج

حدود ٢٧٠٠٠ نفر6/٥دی ١٣٨٢بم

حدود 6٥٤ نفر6/٥اسفند ١٣٨٣ داهویه زرند

حدود ٧٠ نفر6/١فروردین ١٣٨٥بروجرد

حدود ٢٥٨ نفردو زلزله با بزرگی 6/٤مرداد ١٣٩١اهر ـ ورزقان



6٩

 راه های ایمنی در برابر زلزله
متن داخل کادر در کتاب را برای دانش آموزان بخوانید و از آنها بخواهید به دّقت به تصاویر نگاه کنند و نظر خود را در قالب 
راه های ایمنی دربرابر زلزله توضیح دهند )سه دقیقه وقت دهید(. پس از آنکه دانش آموزان نظر خود را نوشتند، تصاویر را یکی یکی به 

بحث و گفت وگو بگذارید و دانش آموزان را به سوی پاسخ مناسب هدایت کنید. 

پاسخ پرسش دوم   ، صفحۀ ٤٧ کتاب
1ــ مقاوم سازی ساختمان ها و رعایت اصول مهندسی: تجربٔه زلزله در کشورهای پیشرفته در مقایسه با کشورهای درحال 
ناشی از زلزله می شود، ساخت وسازهای مقاوم و رعایت اصول  تلفات  باعث کاهش خسارت ها و  آنچه  توسعه نشان داده است که 

صحیح مهندسی است. 
2ــ محکم و ایمن کردن وسایل داخل ساختمان: اشاره کنید که اگر ساختمانی در برابر زلزله کامالً ایمن ساخته شده باشد، 
ممکن است در اثر تکان های ناشی از زلزله دچار خرابی نشود. اما سقوط، پرتاب و شکستن وسایل داخل خانه مانند کمدها، آینه ها، 
قفسه های کتابخانه و … ایجاد خطر می کند. لذا ایمن و محکم کردن وسایل داخلی ساختمان در عین حال که بسیار کم هزینه و آسان 
است، در پیشگیری از آسیب ها تأثیر به سزایی دارد؛ بنابراین، یکی دیگر از راه های مقابله با پدیدٔه زلزله، محکم و ایمن کردن وسایل 

داخل ساختمان است. 
3ــ آموزش و افزایش آگاهی و آمادگی در برابر زلزله: زمانی زلزله به فاجعه تبدیل می شود که جامعه، آگاهی و آمادگی 
الزم برای رویارویی با آن را نداشته باشد. خوشبختانه، دانش کنونی بشر توانسته است راه ها و عوامل مؤثری را برای پیشگیری از آثار 
سوء سوانح طبیعی، به ویژه زلزله، در اختیار انسان ها قرار دهد؛ پس، آمادگی جامعه به میزان دریافت آموزش های الزم و اثر آن بستگی 

دارد. راه آموزش و افزایش آمادگی مردم برای مقابله با زلزله را مسئوالن باید فراهم کنند. 
اکنون از دانش آموزان بخواهید که سه راه ایمنی در برابر زلزله را در کادر مشخص شده، بنویسند. 

نتیجۀ بحث در کالس پاسخ دانش آموز

 رعایت اصول ایمن سازی ساختمان 
 مقاوم سازی ساختمان ها

 آموزش مردم 
 محکم کردن وسایل داخل ساختمان

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

 آموزش و افزایش آگاهی و آمادگی در برابر زلزله

اکنون بخش اّول فیلم آموزشی را برای دانش آموزان به نمایش بگذارید )درصورت موجود بودن فیلم( تا با مشاهدٔه فیلم، مهارت 
بیشتری کسب کنند. 
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فعالیت های تکمیلی
١ــ شما دانش آموزان در آموزش خانواده و دوستان برای مقابله با زلزله، چه نقشی می توانید داشته باشید؟ 

نتیجۀ بحث در کالس پاسخ دانش آموز
برای  آن  اهمیت  و  ساختمان  بودن  مقاوم  ضرورت  مورد  در  باید   
کنیم  والدین خود صحبت  با  خانواده  اعضای  و سالمتی  جان  حفظ 
)والدین باید در زمان خرید و ساخت و حتی با ایجاد تغییرات ظاهری 

در ساختمان با متخصصان ساخت و ساز مشورت کنند( 

 مطالبی را که در این کتاب می آموزیم با دوستان و خانواده مطرح کنیم 
و به آنها آموزش دهیم 

 مطالب آموخته شده را در خانه به صورت تمرین انجام دهیم 

نکته: الزم است معلم این پیام را در کالس برای دانش آموزان بیان کند. 
دانش آموزان عزیز راه های مقابله با زلزله را بیاموزید و به دیگران آموزش دهید. 

پاسخ پرسش های درس

1ــ خطر لرزه ای باال: اردبیل، ایالم، شیراز، تبریز، رشت، قزوین، ساری، گرگان، قم، کرمان، خرم آباد و زاهدان. 
خطر لرزه ای خیلی باال: یاسوج و بندرعباس 

گفتنی است که شهر تهران به علت گستردگی در دو منطقٔه خطر لرزه ای خیلی باال و باال قرار دارد. 
٢ــ الف( مقاوم سازی ساختمان ها و رعایت اصول مهندسی

ب( محکم و ایمن کردن وسایل داخل ساختمان ها 
پ( آموزش و افزایش آگاهی و آمادگی در برابر زلزله 

٣ــ با استفاده از توضیحات ارائه شده در صفحٔه ٥٠ و ٥١ این کتاب، دانش آموزان راهنمایی شوند. 



٧١

دانستنی های معلم 
زلزله چیست؟ 

کرهٔ زمین به طور متوسط، هر ٣0 ثانیه یک بار و در هر سال، حدود یک میلیون بار دستخوش تکان و 
لرزش می شود و این، از نشانه های پویایی این سیاره است. پوستهٔ زمین از قطعاتی تشکیل شده است که به آن 
از هم دور  از اوراسیا نام برد. معموالً این صفحات   این صفحه ها می توان  از جملهٔ یا »صفحه« گویند.  »ورقه« 
می شوند یا در امتداد هم حرکت می کنند یا به سمت یکدیگر نزدیک می شوند و به هم فشار می آورند. حرکت 
این صفحات هنگامی که با شکستگی بخشی از پوسته همراه باشد، باعث لرزش زمین می شود. این لرزش ها 
خفیف و گاه شدیدند. گاهی اوقات همراه این لرزش ها، صدایی نیز شنیده می شود. این لرزش ها را »زلزله« یا 

»زمین لرزه« می گویند. 
پیش بینی زلزله : موضوع پیش بینی زلزله تازگی ندارد و همواره مورد توجه انسان بوده است، اما با 
وجود به کارگیری تمامی روش های علمی، هنوز هم نمی توان با اطمینان، زمان دقیق زمین لرزه ها را پیش بینی 

کرد. 
پژوهشگران با زیرنظر قرار دادن تغییرات ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و زیست شناختی در مناطقی که احتمال 

وقوع زلزله می رود، سعی کرده اند به شواهدی علمی در این زمینه دست یابند. 
اختیار  در  زمین لرزه،  وقوع  زمان  بودن  نزدیک  درخصوص  قطعی  نشانه هایی  تاکنون  مشاهدات  این 

دانشمندان قرار نداده، ولی این امکان را فراهم آورده اند که از نشانگرها، شناخت بهتری به دست آید. 
ریشتر چیست؟ زلزله براساس دو مقیاس ریشتر و مرکالی اندازه گیری می شود. مقیاس ریشتر بزرگی 
زلزله را براساس مقدار انرژی ای که از زمین آزاد می شود، نشان می دهد. این مقیاس توسط دانشمندی به نام 
 امواج زلزله که توسط  چارلز ریشتر در سال ١٩٣5 میالدی ابداع شد. در واقع، این اندازه گیری براساس دامنهٔ
دستگاه لرزه نگار دریافت می شود، صورت می گیرد و به میزان خرابی منطقه بستگی ندارد. مقیاس ریشتر به ٩ 

درجه تقسیم می شود. 
مرکالی : برای اندازه گیری شدت زلزله از مقیاس مرکالی استفاده می شود. براثر زلزله، ارتعاشاتی در 
زمین منتشر می شود که به امواج زلزله موسوم اند. این امواج از محّل وقوع تا نقاط دوردست آثار گوناگونی در 
سطح زمین به جای می گذارند. اثرگذاری زلزله در سطح زمین یا به عبارتی درجهٔ لرزش در یک مکان خاص از 

طریق مرکالی سنجیده می شود و به میزان تخریب بستگی دارد. این مقیاس مشتمل بر ١٢ درجه است. 
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اهداف

اهداف کلی : آشنایی با شورای ایمنی در برابر زلزله و وظایف آن 
ـ آشنایی با ایمن کردن محیط زندگی در برابر زلزله
ـ آشنایی با وسایل ضروری برای بعد از وقوع زلزله 

اهداف جزئی : در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
١ـ عناصر مهم مثلث ایمنی در برابر زلزله را بدانند. 

٢ـ شورای ایمنی در برابر زلزله را بشناسند. 
٣ـ وظایف هریک از گروه های شورای ایمنی را نام ببرند. 

٤ـ با نحوهٔ ایمن سازی مدرسه و خانه آشنا باشند. 
5ـ وسایل ضروری برای بعد از وقوع زلزله را نام ببرند.

6ـ به عنوان فردی از اعضای گروه در شورای ایمنی مدرسه، وظایف خود را انجام دهند. 
٧ـ بتوانند محیط زندگی خود را در برابر زلزله ایمن سازی کنند. 
8ـ بتوانند از وسایل ضروری بعد از وقوع زلزله استفاده کنند. 

٩ـ به شرکت در گروه های شورای ایمنی عالقه مند شده باشند. 
١0ـ به اهمیت وجود شورای ایمنی مدرسه در برابر زلزله اعتقاد داشته باشند. 

١١ـ به ایمن سازی محیط کالس و خانهٔ خود عالقه مند شده باشند. 
١٢ـ اهمیت وسایل ضروری بعد از وقوع زلزله را باور داشته باشند.  

درس دوم :  ایمنی در برابر زلزله

مفاهیم اساسی : شورای ایمنی، ایمن سازی و وسایل ضروری.
ابزار و مواّد آموزشی : وسایل کیف ایمنی )وسایل ضروری برای بعد از وقوع زلزله( 

ـ نمودار آموزشی وظایف گروه های شورای ایمنی 
 سیاه و گچ. ـ ابزارهای ایمن سازی مانند پیچ گوشتی، رول پالک، پیچ، بست L مانند، تختهٔ
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آماده سازی
به دانش آموزان بگویید: »تجربٔه کشورهای زلزله خیز مانند کشور ژاپن، نشان می دهد که ایجاد آمادگی در برابر زلزله می تواند 
عامل مؤثری در کاهش عواقب ناشی از زلزله باشد. امروز در ادامٔه بحث جلسٔه گذشته، می خواهیم در مورد ایمنی در برابر زلزله 
مطالبی را یاد بگیریم. در این جلسه، شما متوجه می شوید که می توان با رعایت اقدامات و نکات ایمنی، آمادگی الزم را برای مقابله با 
زلزله در مدرسه و در کالس درس کسب کرد. در واقع، با کمک و مشارکت یکدیگر می توان در کاهش خسارت های ناشی از زلزله 

اقدامات مؤثری انجام داد.«

ارائۀ مطلب
موارد مطرح شده در صفحٔه ٤٩ کتاب را که در رابطه با مثلث ایمنی است، به دانش آموزان توضیح دهید. 

این گونه ادامه دهید که موضوع مهم در این مثلث، ایمنی افرادی است که در داخل کادر وسط )نماد خانواده( قرار دارند. ایمنی 
افراد خانواده از طریق سه رکن اصلی آگاهی، همکاری و آمادگی به وجود می آید. 

سپس از دانش آموزان بپرسید که اگر زلزله ای در شهر ما رخ دهد، مردم در ابتدا به چه چیزهایی نیاز خواهند داشت. 
به دانش آموزان دو دقیقه فرصت دهید تا پاسخ های خود را ارائه دهند. سپس، پاسخ ها را دسته بندی کنید و از آنها بخواهید 

که پاسخ صحیح را بنویسند. 
تصور کنید زلزله ای در یک شهر رخ داده است. مردم این شهر پس از زلزله به چه چیزهایی نیاز دارند؟ 

نتیجۀ بحث در کالس پاسخ دانش آموز
 وسایل گرم کننده 

 مواد غذایی
 پوشاک

 دارو

 کمک های اولیه و دارو
 موادغذایی، آب آشامیدنی و پوشاک 

 وسایل خاموش کنندٔه آتش
 دستگاه ها و وسایل الزم برای جست و جوی آسیب دیدگان و 

کسانی که زیر آوار مانده اند 

شورای ایمنی در برابر زلزله 
اکنون برای دانش آموزان توضیح دهید که در وضعیت بحرانی که شهر از حالت عادی خارج شده و اوضاع آشفته می شود، به 
گروه هایی نیاز داریم که بتوانند با کمک، مشارکت و هماهنگی به مردم آسیب دیده کمک برسانند و با ارائه خدمات، نیازهای اّولیٔه آنها 

را رفع کنند. 
به تصاویر صفحٔه ٥٠ کتاب که دربارهٔ اقدامات الزم در برابر زلزله است، اشاره کنید و از دانش آموزان بخواهید با توجه به تصاویر، 
نام گروه های مختلفی را که در شرایط بحرانی می توانند به مردم کمک کنند، در جاهای خالی نمودار بنویسند. شما معلم عزیز، در این 
فعالیت نقش راهنما را داشته باشید و دانش آموزان را هدایت کنید. پس از اینکه آنها پاسخ خود را ارائه دادند، پاسخ ها را دسته بندی کنید؛ 
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گروه های چهارگانٔه شورای ایمنی در برابر زلزله را برای آنها نام ببرید و نمودار مربوط را روی تابلوی کالس رسم کنید. 
١ــ به تصاویر نگاه کنید. چه گروه هایی می توانند در شرایط بحرانی به مردم کمک کنند؟ 

به دانش آموزان بگویید: »همان طور که می بینید، همٔه این گروه ها زیر نظر یک سرپرست فعالیت های گروه را نظم می بخشند و 
هماهنگ می کنند. افراد به تنهایی قادر به انجام فعالیت نیستند؛ بنابراین، باید به صورت گروهی و با همکاری یکدیگر فعالیت کنند.« 

برای اینکه این مفهوم برای دانش آموزان روشن تر شود، از آنها بپرسید که آیا تابه حال در چنین فعالیت گروهی شرکت داشته اند. 
در صورتی که پاسخشان مثبت است، از آنها بخواهید فعالیت های گروهی خود را در کالس توضیح دهند. نقش ها یا وظایفی 
را که دانش آموزان مطرح می کنند، با عنوان سرپرست یا عضو گروه به کمک خود آنها دسته بندی کنید )مثالً بعضی از دانش آموزان 
عضو گروه سرود و تعدادی عضو شورای دانش آموزی مدرسه اند(. در نهایت، دانش آموزان به این نتیجه می رسند که تقسیم وظایف 

در هدایت و ساماندهی فعالیت های گروهی نقش مهمی دارد. 

وظایف شورای ایمنی در برابر زلزله
مطالب داخل کادر هریک از گروه ها را بخوانید و وظایف هر گروه را به بحث و گفت وگو بگذارید. 

ایمن سازی محیط زندگی در برابر زلزله 
به تصاویر صفحٔه ٥٣ کتاب اشاره کنید و از دانش آموزان بخواهید با دقت در این تصاویر مشخص کنند که چه خطراتی ممکن 

است در زمان وقوع زلزله، آنها را تهدید کند. 
اکنون به دانش آموزان توضیح دهید که اگر هریک از وسایل موجود در مدرسه در جای خود کامالً محکم باشند، لرزش زمین 
باعث سقوط آنها نمی شود. اگر تعداد دانش آموزان این امکان را به شما می دهد، آنها را به قسمت های مختلف مدرسه اعم از کتابخانه، 
آزمایشگاه، کارگاه، راهروها، راه پله ها و … ببرید تا بتوانند خطرات احتمالی را که هنگام وقوع زلزله ممکن است آنها را تهدید کند، 

شناسایی کنند. 
اگر امکان بردن دانش آموزان به بخش های مختلف مدرسه وجود ندارد، از قسمت های مختلف مدرسه مانند کالس درس، دفتر، 
کتابخانه، کارگاه، آزمایشگاه، راه پله، راهروها و … عکس بگیرید )این عکس باید گویا باشد و تمامی وسایل داخل این فضاها را نشان 

دهد(. سپس عکس ها را در کالس درس به دانش آموزان نشان دهید و از آنها بپرسید:

 گروه جست وجو                  گروه آتش نشان               نتیجۀ بحث در کالس

شورای ایمنی دربرابر زلزله

رئیس یا سرپرست گروه

 گروه تهیۀ موادغذایی 
و پوشاک

پاسخ دانش آموزان گروه آتش نشانگروه آواربردار گروه امدادرسان

گروه تدارکات 
گروه نجات و امدادو پشتیبانی
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هنگام وقوع زلزله در مدرسه چه خطرهایی شما را تهدید می کند؟

نتیجۀ بحث در کالس پاسخ دانش آموز
 سقوط اشیای سنگین مانند قفسٔه کتابخانه، کمد و فایل

 پرتاب شدن چراغ های آویز، تابلوها و وسایل آزمایشگاه 
 خرد شدن شیشه ها

 مسدود شدن راه پله ها 

از دانش آموزان بخواهید تا با دقت به دو تصویر پایین صفحٔه ٥٣ کتاب نگاه کنند و تشخیص دهند که هریک از آنها مربوط به 
کدام یک از فضاهای مدرسه است. از آنها بپرسید که در هریک از این تصاویر چه عملی برای ایمن سازی در مقابل خطر انجام گرفته 

است. 
به دانش آموزان پنج دقیقه فرصت دهید تا پاسخ های خود را مطرح کنند. 

بعد از اینکه دانش آموزان پاسخ خود را ارائه دادند، به کمک نمودار ایمن سازی )در صورت موجود بودن(، فضای کتابخانه، 
کالس درس، راهرو، آزمایشگاه و … را به آنان نشان دهید و نحؤه ایمن سازی را به طور کامل مطابق آنچه در قسمت نتیجٔه بحث در 

کالس آماده است، برای آنها توضیح دهید.
 

جدول پاسخ پرسش دوم، صفحۀ 53 کتاب 

نتیجۀ بحث در کالس پاسخ دانش آموز
 در آزمایشگاه، کتابخانه، کالس درس، دفتر مدرسه و … باید همٔه قفسه های کتاب و 

کمدها به وسیلٔه بست های L مانند، کاماًل به دیوار محکم شوند
 در آزمایشگاه باید مواّد سمی، شیمیایی یا مواّد قابل احتراق به داخل قفسه های قفل دار 

انتقال داده شود  
 در آزمایشگاه، ظروف شیشه ای از قفسه های باال به قفسه های پایین منتقل شود 

 در کتابخانه و آزمایشگاه جلوی قفسه های باز به وسیلٔه حفاظ )تسمه یا چوب( بسته شود 
 شیشه های راهروها، کالس ها و دیگر فضاهای داخل مدرسه باید به وسیلٔه سلفون های 

چسبی یا چسب نواری، به صورت ضربدر مهار شوند 
 محّل نشستن دانش آموزان در کالس درس باید از پنجره ها فاصله داشته باشد 

 راهرو باید از اجسام اضافی خالی شود و مانعی برای عبور و مرور وجود نداشته باشد 
  همٔه گلدان ها و چراغ های آویز باید در جای خود محکم شوند  

ایمن سازی وسایل خانه 
بعد از اینکه دانش آموزان نحؤه ایمن سازی داخل مدرسه را فراگرفتند، بکوشید با مشابه سازی، فضاهای یک خانه رابا یک 
مدرسه مقایسه کنید؛ مثالً، آزمایشگاه را به عنوان یک مکان خطرناک با آشپزخانه و کالس درس را با اتاق نشیمن و پذیرایی و … آن گاه 
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از دانش آموزان بخواهید با توجه به آنچه تاکنون آموخته اند، توضیح دهند که وسایل داخل خانٔه خود را چگونه ایمن سازی می کنند و 
در زیر هر تصویر، نکات مربوط به آن را بنویسند )برای این کار به دانش آموزان سه دقیقه وقت دهید(.

پس از اینکه دانش آموزان پاسخ های خود را ارائه دادند، نحؤه ایمن سازی هریک از فضاهای خانه را آموزش دهید.
 

جدول پاسخ پرسش ایمن سازی وسایل خانه )صفحۀ 5٤ کتاب( 

نتیجۀ بحث در کالس پاسخ دانش آموز
 تمامی قفسه هـای بلند، کتابخانه، بوفه هـا، تابلوهـا و چراغ های آویز باید با بست مناسب 

)L مانند( به دیوار محکم شوند 
 محل نشستن و خواب باید دور از پنجره ها، شیشه ها و اجسام سقوط کردنی باشد   

 آب گرمکن به وسیلٔه تسمه ای مخصوص به دیوار محکم شود  
 کابینت ها به وسیلٔه بست های مناسب به دیوار محکم شوند 

 اشیای سقوط کننده و سنگین مانند چرخ گوشت و آب میوه گیری از طبقات باال یا روی 
قفسه به طبقات پایین منتقل شود 

 وسایل سنگین و سقوط کننده از روی کمد برداشته شوند و به جای مناسب انتقال یابند   

فعالیت تکمیلی
با توجه به آنچه تاکنون به دانش آموزان آموزش داده اید، آنها را برای تهیٔه فهرست نکات ایمنی راهنمایی کنید. دانش آموزان 

این فعالیت را باید با توجه به مهارت هایی که کسب کرده اند، انجام دهند و موارد را به صورت فهرست یادداشت کنند. 
تهیۀ وسایل ضروری برای بعد از وقوع زلزله: مطالب مربوط به این بخش از صفحٔه ٥٥ کتاب درسی را برای دانش آموزان 
توضیح دهید و به آنها یادآوری کنید که الزم است قبل از وقوع زلزله، وسایل ضروری قابل استفاده بعد از زلزله را تهیه کنند و در جای 

مناسب و قابل دسترس برای همٔه افراد خانواده قرار دهند. 
اکنون از دانش آموزان بخواهید به تصویر نگاه کنند و نام وسایل ضروری موجود در تصویر را بنویسند. 

نتیجۀ بحث در کالس پاسخ دانش آموز
زخم،  چسب  مسکن،  داروهای  مثل  اولیه  کمک های  وسایل   

باندکشی، مواّد ضدعفونی کننده، باند زخم بندی
حریق،  اطفای  کپسول  مثل  تجسس،  و  آتش  مهار  وسایل   
همراه  به  رادیو  کبریت،  سربازی، شمع،  کلنگ  و  بیل  چراغ قوه، 
باتری اضافه، اسامی افراد ساکن در محل، مدرسه و منزل به همراه 

تلفن یکی از نزدیکان آنها 
 موادغذایی و آشامیدنی، پوشاک، آب در ظروف نشکن، کفش، 

غذای کنسروشده، مواّدقندی مثل آب نبات و بیسکویت 
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بعد از دریافت پاسخ دانش آموزان، نمودار وسایل ضروری را جلوی تخته نصب کنید وسایل را طبق نمودار دسته بندی کنید 
و در سه دستٔه اصلی )١( وسایل کمک های اولیه، )٢( وسایل جست وجو و آتش نشانی و )٣( مواّدغذایی و آشامیدنی و پوشاک قرار 

دهید. 
برای درک بهتر مطالب، پاسخ پرسش را به طور کامل به دانش آموزان ارائه دهید. 

به دانش آموزان یادآوری کنید که: 
١ــ وسایل ضروری باید در خانه داخل کوله پشتی یا کیف محکم و در مدرسه داخل قفسه ها قرار داده شوند. 

٢ــ محّل قرار گرفتن این وسایل باید در دسترس همٔه افراد خانه یا مدرسه باشد و همٔه افراد از محل آن آگاه باشند. اکنون آن 
قسمت فیلم را که مربوط به اقدامات قبل از زلزله است، به نمایش بگذارید )در صورت موجود بودن(. 

نکته: وسایل ضروری و کیف ایمنی باید قبل از وقوع زلزله تهیه شود و در محل قابل دسترس باشد تا بتوان بعد از وقوع زلزله 
از آن وسایل استفاده کرد. 

پاسخ پرسش های درس
 

پرسش صفحۀ 5٦:
ب( گروه نجات و امداد  ١ــ الف( گروه تدارکات و پشتیبانی  

ت( گروه آتش نشان          پ( گروه جست وجو    
٢ــ جلوی قفسه های باز آزمایشگاه به وسیلٔه حفاظ )تسمه یا چوب( بسته شود. ظروف شیشه ای از قفسه های باال به قفسه های 
پایین منتقل شوند. همٔه قفسه های آزمایشگاه به وسیلٔه بست های مناسب )L مانند( به دیوار محکم شوند. مواّد سمی، شیمیایی یا قابل 

احتراق به داخل قفسه های قفل دار انتقال داده شوند. 
قفسه های کتابخانه، کمدها، قاب ها و تابلوهای کالس با بست مناسب به دیوار محکم شوند؛ چراغ های آویز کامالً به سقف محکم 

شوند. 
جلوی قفسه های باز کتاب ها با تسمٔه نواری یا چوب بسته شوند؛ اگر کتاب ها در قفسه های دردار هستند دِر قفسه ها کامالً بسته 

شود. 
٣ــ کپسول اطفای حریق، چراغ قوه، بیل و کلنگ، شمع، کبریت، رادیو و طناب. 
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دانستنی های معلم 

برخالف تصّور عمومی، زلزله سبب باز شدن زمین و بلعیده شدن خانه ها و انسان ها نمی شود؛ بلکه بیشتر 
جراحات و تلفات بر اثر جداشدن اشیای ناپایدار مانند نما و داخل ساختمان ها، در زمان لرزش زمین رخ می دهد؛ 
بنابراین، خطر زلزله عبارت است از هر چیزی که براثر لرزش زمین )ناشی از وقوع زلزله( حرکت یا سقوط کند، 

پرتاب شود و بشکند و در نتیجه، سبب وارد آمدن صدمهٔ جسمی یا روحی به افراد شود. 
دانش آموزان در مدرسه، بیشتر وقت خود را در قسمت های مختلف مانند کتابخانه، آزمایشگاه، کالس های 
درس، نمازخانه، سالن ورزشی و … می گذرانند. در این مکان ها، اشیایی وجود دارند که در زمان وقوع زلزله 

سبب بروز جراحت یا خسارت می شوند. 
دانش آموزان در درس قبل، با لرزه خیزی ایران و خطرهای ناشی از زلزله آشنا شدند. در این درس، آنها 
فهرستی از خطرهای احتمالی موجود در مکان های مختلف محیط آموزشی خود را تهیه خواهند کرد و سپس 
زیر   نظر مربی کالس یا پدر و مادر خود در زمینه های کاهش خطرهای ناشی از زلزله در محیط خانه نیز همکاری 

خواهند کرد. 
دانش آموزان می توانند اشیای ناپایداری را که در نتیجهٔ لرزش های ناشی از زلزله ممکن است سقوط کنند 
و باعث جراحت افراد شوند جابه جا کرده و اشیای جابه جا نشدنی را در جای خود محکم کنند. نمونه های این 
اشیا در کالس درس شامل تختهٔ سیاه، نقشه های دیواری، ساعت دیواری، قفسهٔ کتابخانه و چراغ های سقفی اند. 
اشیای داخل ویترین ها و قفسه ها، کمدهای لباس، قفسهٔ کتابخانه، رایانه )کامپیوتر( و وسایلی که در آشپزخانه 
استفاده می شوند مانند آب میوه گیری، چرخ گوشت، مخلوط کن، آب گرم کن و … از جمله وسایل خطرآفرین 

در خانه ها به شمار می آیند. 
تعریف ایمنی : ایمنی اقداماتی است که انجام دادن آنها، امکان حفاظت از سالمت و جان افراد را در 

برابر وقوع زلزله افزایش می دهد و از بروز حوادث ناگوار تا حّد زیادی می کاهد. 
زلزله مقاوم  برابر  را در  اقداماتی است که ساختمان ها  از  : شامل آن دسته  ایمن سازی ساختمانی 
می کند؛ اقداماتی مانند : تعیین محّل مناسب برای بنای ساختمان )دور بودن از گسل های فعال و زمین های 
شیبدار و زمینی که مقاومت خاک آن مناسب نیست(، طراحی صحیح و مقاوم ساختمان در برابر زلزله، استفاده 
از مصالح مرغوب و مناسب، ساخت بناها با به کارگیری کارگران ماهر و آموزش دیده، نظارت بر ساخت و کنترل 

کیفیت توسط مهندسان ناظر و سازمان های مسئول و تعمیر و مقاوم سازی ساختمان های موجود. 
ایمن کردن وسایل داخل ساختمان ها صورت  اقداماتی است که برای   : ایمن سازی غیرساختمانی 
می گیرد. گاهی اوقات به رغم مقاومت کافی بنا در برابر زلزله، عواملی چون سقوط، پرتاب، شکستن و جابه جایی 

وسایل داخل ساختمان ایجاد خطر می کنند؛ به همین علت، این وسایل باید در جای خود محکم شوند. 



٧٩

آماده سازی
به دانش آموزان بگویید: »در درس های ١ و ٢ با لرزه خیزی، راه های آمادگی در برابر زلزله و اقدامات قبل از وقوع زلزله آشنا 
شدید. در این بخش، اقدامات ضروری هنگام وقوع زلزله را فرا می گیرید. هنگام لرزش زمین، تصمیم گیری به موقع و عکس العمل 
مناسب اهمیت ویژه ای دارد؛ برای مثال، در زلزلٔه بم تعدادی از هموطنان ما که از اقدامات الزم در زمان زلزله آگاهی داشتند، جان 
فیلم شامل صحبت های  از  نمایش قسمتی  بودن؛  فیلم توجه کنید.« )در صورت موجود  از  به قسمتی  اکنون  خود را نجات دادند. 
دانش آموزان به ویژه رئیس آموزش و پرورش( سپس ادامه دهید: »دیدید که آگاهی و آمادگی چه تأثیر مثبتی در حفظ جان این افراد 
داشته است. حال اگر ما ندانیم در زمان وقوع زلزله چگونه از خود محافظت کنیم، بی تردید نه تنها خودمان آسیب خواهیم دید؛ بلکه 

ممکن است به دیگران نیز آسیب برسانیم.« 

اهداف

اهداف کلی : آشنایی با اماکن مناسب و نامناسب مدرسه و خانه در زمان وقوع زلزله
 پناهگیری صحیح هنگام وقوع زلزله.  ـ آشنایی با نحوهٔ

اهداف جزئی : در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود:
١ـ خطرهای احتمالی زمان وقوع زلزله را بشناسند. 

٢ـ اماکن مناسب و نامناسب محیط مدرسه و خانه را برای پناهگیری نام ببرند. 
٣ـ نحوهٔ پناهگیری صحیح در محل های مختلف مانند کالس درس، آزمایشگاه و … را بدانند. 

٤ـ پناهگیری صحیح را در اماکن مناسب در محل های مختلف انجام دهند. 
5ـ خطرهای ناشی از زلزله را باور داشته باشند. 

6ـ به پناهگیری صحیح هنگام وقوع زلزله اعتقاد داشته باشند.   

درس سوم :  در زمان وقوع زلزله چه باید کرد؟

مفاهیم اساسی : پناهگیری صحیح و اماکن مناسب و نامناسب
ابزار و مواّد آموزشی : فیلم آموزشی، چارت آموزشی پناهگیری صحیح هنگام وقوع زلزله، تخته و گچ



س  (
دری
ی ت
نما
راه
(  
عی
دفا
ی 
دگ
آما

80

ارائهٔ مطلب
با اشاره به تصاویر کتاب، این چنین شروع کنید: »زلزله به عنوان پدیده ای مخرب، همواره تلفات و خسارات فراوانی به بار آورده 

و بناهای غیرمقاومی را که انسان ها ساخته اند، نابود کرده است.«
سپس ادامه دهید: »با دقت به تصاویر صفحٔه ٥٧ بنگرید و در جدول تعیین شده بنویسید که در زمان وقوع زلزله احتمال بروز 

چه خطرهایی وجود دارد؟« بکوشید آنها را هدایت کنید تا به نکات دیگری خارج از موارد کتاب نیز اشاره کنند. 
پس از بررسی نظر دانش آموزان و بحث و گفت وگو پیرامون آن، پاسخ صحیح پرسش را به آنها ارائه کنید. 

نتیجۀ بحث در کالس پاسخ دانش آموز
 شکستن شیشه ها

 ریزش ساختمان های نامقاوم
 ریزش مصالح نمای ساختمان 

 افتادن کمدها و قفسه ها
 قطع شدن سیم های برق و افتادن آنها در خیابان 

 شکسته شدن لوله های گاز 

مکان های مناسب و نامناسب 
ابتدا مکان های مناسب و نامناسب را به کمک مطالب داخل کادر کتاب برای دانش آموزان توضیح دهید و به آنها بگویید برای اینکه 

بتوانیم خود را از خطرهای احتمالی که در اطراف ما وجود دارد حفظ کنیم، الزم است ابتدا مکان های مناسب و نامناسب را بشناسیم. 
سپس با طرح سؤال صفحٔه ٥٨ کتاب از دانش آموزان بخواهید تصاویر را با دقت مشاهده کنند. 
پس از بحث و گفت وگو در مورد هر تصویر، اماکن مناسب و نامناسب را برای آنها معرفی کنید. 

نکته: عالوه بر آنچه به صورت تصویر در کتاب دانش آموز آورده شده است، فضاهای داخل یک منزل را برای دانش آموزان 
مثال بزنید و محل های مناسب و نامناسب آن را توضیح دهید. 

جدول پاسخ پرسش مربوط به مکان های مناسب و نامناسب

نامناسبمناسبمکان های مختلف

کنار پنجره ــ کنار بخاری ــ کنار کمد و اشیای سقوط کننده زیر میز محکم ــ گوشٔه دیوار داخلی١ــ کالس درس

زیر میز محکم ــ گوشٔه دیوار داخلی٢ــ آزمایشگاه
کنار قفسه های مواد شیمیایی و سمی ــ کنار پنجره و اشیای 

سقوط کننده 

کنار قفسه های کتاب و پنجرهزیر میز محکم ــ گوشٔه دیوار داخلی٣ــ کتابخانه

وسط حیاط به دور از ساختمان ها و وسایل بازی و درختان ٤ــ محوطۀ مدرسه
کنار دیوار ــ کنار ساختمان و وسایل بازی و درختان ــ کنار 

کولرهای آب 

کنار پنجره ها ــ زیر اجسام قابل سقوط مانند چراغ ها و گلدان ها کنار دیوار داخلی٥ــ راهرو 

6ــ باالبر 
اگر در باالبر بودید و زلزله اتفاق افتاد بالفاصله در نزدیک ترین 

طبقه آن را متوقف کنید و از آن خارج شوید 
داخل و کنار باالبر 
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پناهگیری صحیح هنگام وقوع زلزله
از دانش آموزان بخواهید با دقت به تصاویر صفحٔه 6٠ و ادامٔه آن در کتاب نگاه کنند و پرسش مطرح شده در این صفحه را 

پاسخ دهند. 
هدف موردنظر در این تصاویر را که پناهگیری و اقدامات صحیح در زمان وقوع زلزله است، به بحث و گفت وگو بگذارید و از 

دانش آموزان بخواهید نتیجٔه نهایی را داخل کادر بنویسید. 
بردن سرعت  باال  در  تمرین،  و  تکرار  که  کنید  تأکید  آنها  به  و  کنید  دانش آموزان صحبت  با  موقع،  به  تصمیم گیری  مورد  در 
عکس العمل و به موقع بودن آنها نقش اساسی دارد، بنابراین، بکوشید در کالس درس و همچنین مکان های دیگر با تکرار و تمرین عملی 

پناهگیری را با دانش آموزان انجام دهید و آنها را به اجرای پناهگیری صحیح تشویق کنید. 

جدول پاسخ پرسش مربوط به پناهگیری در مکان های گوناگون 

پاسخ شکل 3پاسخ شکل 2پاسخ شکل 1
طبقۀ همکف: اگر در طبقٔه همکف و نزدیک 
در خروجی هستید، فورًا به محیط باز بروید 

را  زانوی خود  میز یک  زیر  در  کالس درس: 
با  و  پایٔه عمودی  با یک دست  و  بگذارید  زمین 

دست دیگر پایٔه افقی میز را بگیرید  

گــوشۀ دیوار: بــه گــوشٔه دیوار تکیه دهید 
دیوارهای دوطرف خود را با دست فشار دهید یا 

با دست، از سر و گردنتان محافظت کنید 
)گوشٔه دیواری را برای پناهگیری انتخاب کنید 
باشد و پشت آن فضای  که گوشٔه دیوار داخلی 

) خارجی مانند حیاط، کوچه و خیابان نباشد

پاسخ شکل ٦پاسخ شکل 5پاسخ شکل ٤

راهرو: کنار دیوارهای داخلی راهرو بنشینید، 
یک زانوی خود را روی زمین بزنید و از سر و 

گردنتان محافظت کنید 

کتابخانه: از قفسه های کتاب دور شوید و زیر 
میز محکم یا گوشٔه کتابخانه پناه بگیرید 

آزمایشگاه: اگر می توانید از آنجا خارج شوید؛ در 
غیراین صورت، از قفسه هـای حاوی مواد شیمیایی 
فاصله بگیرید و در زیر میزی محکم یا گوشٔه دیوار 

پناه بگیرید. 

پاسخ شکل 9پاسخ شکل ٨پاسخ شکل ٧

محوطۀ مدرسه: از وسایل بازی، ساختمان ها 
و دیوارها فاصله گرفته، در وسط محوطه پناه 

بگیرید 

سالن اجتماعـات: در جــای خـــود بنشینید، 
سرتان را بـه پایین خم کـــرده، بـــا دست از آن 

محافظت کنید 

هستید،  بــاالبر  در  کـــه  صورتی  در  باالبر: 
سعی کنید فورًا همٔه دکمه های طبقات آن را فشار 

دهید و در اّولین طبقه از آنجا خارج شوید 

نکته: موارد زیر را نیز در فرصت مناسب به دانش آموزان یادآوری کنید. 

در  شوید  خـارج  آنجا  از  دارید  فــرصت  اگــر  آشپزخـانه: 
غیراین صورت، از قفسه ها، وسایل سقوط کننده و اجاق گاز فاصله 

گرفته، در زیر میز محکم یا گوشٔه دیوار پناه بگیرید 

اتاق نشیمن و پذیرایی: از زیر چراغ های آویز 
و وسایل خطرآفرین دور شوید و در جایی مانند زیر 

میزی محکم و گوشٔه دیوار پناه بگیرید 

و وسایل  از کمدها  اتاق خواب: 
قابل سقوط دور شوید و در گوشٔه 

دیوار اتاق پناه بگیرید 

پارک: از درخت ها، وسایل بازی، حوض های بزرگ و … 
فاصله گرفته، در فضای باز بنشینید و پناه بگیرید 

خیابان: از مغازه هـا، ویترین هـا، چراغ هــای برق 
و … دور شوید و در فضای باز قرار بگیرید 
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تمرین عملی: پس از اینکه دانش آموزان مطالب را فراگرفتند، آن بخش از فیلم آموزشی را که مربوط به اقدامات ضروری 
هنگام وقوع زلزله است، برای آنها نمایش دهید )در صورت موجود بودن(. 

پس از آموزش نحؤه پناهگیری در مکان های مختلف، از دانش آموزان بخواهید که اقدامات صحیح را ابتدا به صورت انفرادی 
و سپس به صورت گروهی با صدای سوت دبیر به اجرا درآورند. 

برای این کار، الزم است دانش آموزان را به مکان های مختلف مانند آزمایشگاه، کتابخانه، سالن اجتماعات، سرویس مدرسه، 
پارک و … برده و نحوهٔ پناهگیری در این مکان ها را به آنها آموزش دهید. 

فعالیت عملی: با حضور در هریک از مکان های گفته شده، از دانش آموزان بخواهید تا اماکن مناسب و نامناسب را نشان 
دهند. 

پاسخ پرسش های درس 

پرسش های صفحۀ ٦3:
١ــ اماکن مناسب داخل آزمایشگاه: زیر میز و گوشٔه دیوار داخلی، و اماکن نامناسب آزمایشگاه: کنار قفسه های مواّد شیمیایی 

و سمی، کنار پنجره و اشیای سقوط کننده. 
اماکن مناسب داخل کتابخانه: زیر میز محکم و گوشه دیوار داخلی، و اماکن نامناسب داخل کتابخانه: کنار قفسه های کتاب 

و پنجره
٢ــ زیر میز محکم می رویم و با دو دست پایه های افقی و عمودی میز را می گیریم. اگر به گوشٔه دیوار داخلی نزدیک بودیم، 

می نشینیم و به گوشٔه دیوار تکیه می دهیم و با دست، کتاب یا کیف از سرمان محافظت می کنیم. 
اگر در راهرو بودیم، به کنار دیوارهای داخلی می رویم، کنار دیوار می نشینیم، سر خود را به طرف پایین خم می کنیم و با کف 

دست ها، کیف یا کتاب از سروگردن خود محافظت می کنیم. 
در گوشٔه دیوار داخلی می نشینیم و به همان جا تکیه می دهیم و با دست ها، کیف یا کتاب از سرمان محافظت می کنیم. 
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دانستنی های معلم 

نکات ایمنی درس
١ـ شناخت اماکن مناسب 

٢ـ پناهگیری صحیح در اماکن مناسب
احساس  باشند،  نکرده  تجربه  را  آن  قبالً  اگر  ویژه  به  روبه رو می شوند،  زلزله    با سانحهٔ که  افرادی  بیشتر 
در  اتفاقی می افتد.  از آن چه  اینکه پس  یا  زلزله چه مدت طول می کشد  آنها نمی دانند  بی پناهی می کنند. 
این بخش از کتاب، شما به عنوان مربی قدم به قدم، دانش آموزان خود را یاری می کنید تا بدانند چه انتظاراتی 
باید از وقوع زلزله داشته باشند و اگر سانحهٔ زلزله رخ داد، چه کارهایی باید انجام دهند. آموزش دانش آموزان 
دربارهٔ چگونگی تشخیص زلزله و اقدامات مثبتی که می توانند در برابر آن انجام دهند، به آنها و اطرافیانشان 
کمک می کند تا با سانحهٔ واقعی، ساده تر و ایمن تر برخورد کنند. شما با ارتقا دادن دانش، تفکر و مهارت های 
دانش آموزان در این زمینه، نه تنها دانش افزایی می کنید؛ بلکه ممکن است روزی جان آنها را نیز نجات دهید. 
متوجه حرکت  این صورت، شما  در  است.  وقوع آن  از  ناشی  تکان های  زلزلهٔ مخرب،  اّولین عالمت یک 
چراغ ها، المپ ها و گلدان های آویز، صدای لرزش شیشهٔ پنجره ها یا تکان خوردن اشیا، ظروف قفسه ها و حرکت 
آونگ وار قاب عکس ها بر روی دیوار خواهید شد. شما ممکن است با یک لرزش شدید و ناگهانی )مانند شکستن 
دیوار صوتی توسط هواپیماهای مافوق صوت( تکان بخورید یا صدای خفیف یا بلند غرش مانندی را بشنوید. 
یکی دو ثانیه بعد، شما واقعًا لرزش را احساس خواهید کرد و آن زمانی است که دیگر نمی توانید به آسانی از 

مکانی به مکان دیگر حرکت کنید. 
مبادرت به عملیات پناهگیری در زمانی که اّولین نشانه های زلزله را احساس می کنید، اهمیت زیادی 
دارد. منتظر نشوید که از وقوع زلزله مطمئن شوید و بعد پناه بگیرید؛ چون با شّدت یافتن لرزش زمین، خطرهای 

ناشی از ُرخداد زلزله نیز افزایش خواهند یافت. 
گفتنی است که در زلزلهٔ سفیدابه سیستان و بلوچستان، دانش آموزان یک مدرسه که آموزش های مقابله 

با زلزله را فراگرفته بودند هنگام وقوع زلزله به شکل مناسبی پناهگیری کردند و همگی سالم ماندند. 
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اهداف
اهداف کلی : آشنایی با اقدامات ضروری بعد از وقوع زلزله

ـ آشنایی با مانور آموزشی زلزله و ایمنی. 
اهداف جزئی : در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود :

١ـ اقدامات ضروری بعد از وقوع زلزله را نام ببرند. 
٢ـ مراحل مختلف مانور آموزشی زلزله و ایمنی را بدانند. 

٣ـ اقدامات ضروری بعد از وقوع زلزله را بتوانند انجام دهند. 
٤ـ مانور آموزشی زلزله و ایمنی را بتوانند انجام دهند. 

5ـ اقدامات ضروری بعد از وقوع زلزله را باور داشته باشند. 
6ـ به مانور آموزشی زلزله و ایمنی به عنوان یک اصل مهم اعتقاد داشته باشند. 

درس چهارم :  بعد از وقوع زلزله چه باید کرد؟

آماده سازی
به دانش آموزان بگویید: »تا اینجا با اقدامات قبل و هنگام وقوع زلزله آشنا شدید و چگونگی آمادگی در برابر این پدیدٔه طبیعی 

را فراگرفتید«. اصوالً بعد از اتمام زمین لرزه، پس لرزه هایی رخ می دهد. 
بر اثر پس لرزه ها، ممکن است مشکالتی ایجاد شود؛ از جمله ریزش قسمت های سست ساختمان که قبالً بر اثر وقوع زلزله 
مقاومت خود را از دست داده اند. اینکه ما دقیقاً بدانیم بعد از وقوع زلزله چه کارهایی را باید انجام دهیم، بسیار مهم است. مشکالت 
دیگری که بعد از وقوع زلزله مردم را تهدید می کند، شامل سقوط تیرهای برق، بسته شدن راه ها، نشت گاز و … است که در این بخش، 

شما نحوهٔ محافظت از خود را بعد از وقوع زلزله فرامی گیرید. 

مفاهیم اساسی : مانور آموزشی
ابزار و مواّد آموزشی: سوت یا ساعت برای انجام دادن مانور، فیلم مانور زلزله ، تخته سیاه و گچ
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ارائۀ مطلب
از دانش آموزان بخواهید تصاویر صفحٔه 6٤ کتاب را با دقت نگاه کنند و سپس سؤال مربوط به آن را پاسخ دهند. 

١ــ آیا می دانید بعد از وقوع زلزله چه مواردی را باید رعایت کرد؟ 

پاسخ دانش آموز
 از ساختمان خارج شویم

 لوله های گاز و آب را بررسی کنیم 
 برق را قطع کنیم 

پس از آنکه دانش آموزان نظرشان را بیان کردند، تک تک تصاویر را به ترتیب به بحث و گفت وگو بگذارید، سپس اقدامات الزم 
بعد از وقوع زلزله را برای آنها تشریح کنید. 

پاسخ پرسش های درس

پرسش صفحۀ ٦٤:
١ــ کلید برق را روشن نکنید. 

٢ــ پس از وقوع زلزله، با احتیاط و بدون هجوم، با رعایت اصول ایمنی از کالس و ساختمان خارج شوید و در فضای باز به 
دور از ساختمان ها، تیرهای برق، پل ها، سردر مغازه ها و … بروید و همان جا بمانید. 

٣ــ فیوز اصلی برق را قطع کنید. 
٤ــ لوله های آب را بررسی کنید و فلکٔه آب را ببندید. 

٥ــ شیر اصلی گاز را ببندید. 
6ــ از تلفن به جز در موارد بسیار اضطراری استفاده نکنید. 

نکات زیر را به صورت نکات ضروری به دانش آموزان توضیح دهید: 
اگر در فضای داخل ساختمان حبس شده اید ابتدا خونسردی خود را حفظ کنید و از فعالیت بدنی بیش از حد که موجب از 
دست دادن انرژی شما و همچنین کاهش اکسیژن محیط می شود، پرهیز کنید. سعی کنید با زدن سه ضربه متوالی ــ این سه ضربه در 
امدادرسانی یک عالمت استاندارد برای درخواست کمک است ــ به وسیلٔه یک تکه چوب، فلز، سنگ و … به دیوار یا ستون خانه و 
هر آنچه موجب انتقال صدا می شود و با استفاده از سوت یا فریاد زدن هایی که موجب اتالف انرژی زیاد از شما نشود، دیگران را از 

موقعیت خود آگاه کنید. 
ــ در صورت وقوع آتش سوزی، با شکستن شیشٔه روی محفظٔه زنگ خطر، مأموران آتش نشانی را خبر کنید. 

ــ برای کسب آخرین اطالعات و دستورالعمل های ضروری، از رادیو استفاده کنید. 
پس از پایان مبحث اقدامات ضروری بعد از وقوع زلزله، آن بخش از فیلم را که مربوط به این اقدامات است برای دانش آموزان 

نمایش داده، سپس به پرسش های آنها پاسخ دهید. 
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مانور آموزشی زلزله و ایمنی
در این قسمت، مطالب آموزش های تئوری را به صورت عملی اجرا کنید؛ برای این کار، مشارکت همٔه دانش آموزان ضروری 
به نظر می رسد. از دانش آموزان بخواهید آنچه در مورد مانور می دانند، به صورت شفاهی توضیح دهند. نظر آنان را جمع بندی کرده، 

سپس به جملٔه داخل کادر صفحٔه 6٥ کتاب اشاره کنید. 
آن بخش از فیلم را که به مانور آموزشی زلزله و ایمنی مربوط می شود، برای دانش آموزان به نمایش بگذارید. 

پاسخ فعالیت تکمیلی
آنچه تاکنون آموخته اید، در قالب مانور انجام دهید. 

دانش آموزان کالس یا مدرسه را در گروه های زیر تقسیم بندی کنید: 
الف( گروه های چهارگانٔه شورای ایمنی در برابر زلزله

ب( تعدادی از دانش آموزان برای پناهگیری در اماکن امن )افرادی که روش پناهگیری صحیح را می دانند( انتخاب شوند. 
پ( تعدادی از دانش آموزان به عنوان مجروحان فرضی )کسانی که پناهگیری صحیح را نمی دانند( انتخاب شوند.

اگر مانور در سطح کالس انجام می شود، از سوت و زنگ ساعت و چنانچه در سطح مدرسه انجام می پذیرد، از زنگ مدرسه 
یا آژیر استفاده کنید. توجه داشته باشید که سوت یا زنگ باید به مدت یک دقیقه )به منزله مدت زمان زلزلٔه فرضی( به طور ممتد به صدا 
درآید. با به صدا درآمدن صدای زنگ یا سوت، مجروحان فرضی درهرجا که هستند، خود را به زمین می اندازند و دانش آموزانی که 

روش پناهگیری صحیح را می دانند، در مکان های مناسب پناه می گیرند. 
به یاد داشته باشید که در طول مدت یک دقیقه زنگ ایمنی در برابر زلزله، دانش آموزانی که پناه گرفته اند و نیز مجروحان فرضی، 
در همان جا که هستند خواهند ماند. پس از پایان زنگ، که به منزلٔه پایان زلزلٔه فرضی است، دانش آموزانی که پناهگیری صحیح را انجام 

داده اند، به فضای باز مدرسه، مانند حیاط می روند و گروه های چهارگانه به انجام وظایف محولٔه خود می پردازند. 
مانور زلزله در مدرسه

معلم عزیز؛ اینک که دانش آموزان راه ها و روش های ایمنی در برابر زلزله را فراگرفته اند، بهتر است با اجرای برنامه ای تمرینی 
میزان  تمرین  و  تکرار  با  و  درآورید  اجرا  مرحله  به  عملی  به صورت  را  آنها  تئوری  آموخته های  ایمنی«  و  زلزله  »مانور  عنوان  تحت 

عکس العمل و مهارت آنها را افزایش دهید. 
این مانور دارای دو مرحلٔه پناهگیری و خروج است. برای اجرای مانور در کالس از سوت استفاده کنید. به این صورت که با 
صدای سوت اول دانش آموزان مرحلٔه پناهگیری را انجام دهند و با صدای صوت دوم )به منزلٔه پایان زلزلٔه فرضی( مرحلٔه خارج شدن 

یا خروج اضطراری و رفتن به فضای باز را تمرین کنند. 
این عمل می تواند در سطح مدرسه هم با به صدا درآوردن زنگ و یا زنگ هشدار مناسب اجرا شود. سعی کنید برای مانور 
مدرسه سناریویی را تعریف کنید و محل پناهگیری دانش آموزان در فضاهای مختلف مدرسه مانند: کتابخانه، آزمایشگاه، کالس های 
درس، راهروها و … را آموزش و سپس تمرین کنید. در مرحلٔه خروج از دانش آموزان یادآوری کنید که به هیچ وجه با سرعت و یا 
خیلی آرام خارج نشوند. برای انجام خروج اضطراری و تخلیه ساختمان مدرسه حتماً اولویت بندی کالس ها را درنظر بگیرید و در 
خروج اضطراری برای  جلوگیری از تجمع ناگهانی در راهروها و راه پله ها، اولویت را با کالس های نزدیک به محوطه باز، راهروها و 
راه پله ها تعریف کنید. از کسانی که در آزمایشگاه و کتابخانه اند بـه دلیل وجود خطرات بالقوه، بخواهید که بدون هیچ اولویتی پس از 
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پناهگیری از آنجا خارج شوند. 
سخن پایانی اینکه همه ساله در هشتم آذرماه مانور سراسری زلزله و ایمنی با به صدا درآمدن زنگ زلزله و ایمنی از رادیو 
سراسری در تمامی مدارس کشور برگزار می شود، برای اجرای همزمان این مانور، برنامه ریزی کنید و براساس مطالب موجود در این 

کتاب، دستورالعمل مانور و همچنین فیلم آموزشی )ویژه دانش آموزان و معلمان( مدرسه را آماده نمایید. 

دانستنی های معلم 

رعایت اصول ایمنی بعد از وقوع زلزله
ـ بعد از وقوع زلزله سعی کنید کلیه عملیات را با کمک دیگران و همراه با آنها انجام دهید. از تکروی 

بپرهیزید. 
ـ به هیچ چیز اعتماد نکنید. به سرعت ولی با احتیاط حرکت کنید. 

ـ قدم به قدم پیش بروید. 
ـ در تمامی مراحل جست وجو و نجات، از دستکش ضخیم، کفش های راحت و محکم، کاله ایمنی و ماسک 

دهان و بینی )دستمال نیز کافی است( استفاده کنید. 
ـ هیچ گاه بدون مطالعه و درنظر گرفتن خطرهای احتمالی، وارد ساختمان آسیب دیده نشوید. 

ـ هنگام حرکت برروی پله های شکسته یا سطح زمین نامطمئن، از کناره های دیوار حرکت کنید و هر پله 
را قبل از قدم گذاشتن بر روی آن، امتحان کنید. 

ـ تیرچه های بیرون زده از آوار را بیرون نکشید. 
ـ بدون اطمینان از عدم نشت گاز، کبریت و فندک روشن نکنید. 

برروی کف ساختمان ها  روغن و …(  اسیدی،  پاک کننده،  )مواّد  ریخته شده  مواّد شیمیایی  ـ مواظب 
باشید. 

ـ به آب گرفتگی زیرزمین خانه توجه کنید. 
ـ فراموش نکنید که اگر خودتان هنگام امدادرسانی صدمه ببینید، نمی توانید کسی را نجات دهید. 
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