
کیلومتر                                      3000 تن                            16 شهاب

 کیلومتر 3000                                      تن 16                       110 قدر

کیلومتر                                 200 گرم کیلو                        200 صیاد

حمل را آن تواند می میهن مدافع ي رزمنده یک که اي وسیله ؟ چیست انفرادي اسلحه -21

کالشینکف انفرادي ي اسلحه : مانند . نماید استفاده آن از و کند

.شناسیم می افراد ترین منظم را انتظامی نیروهاي ما هم اجتماعی امور در : نکته

را آن باید نظامی فرد هر که است اموري از یکی فرماندهی از اطاعت و جمع نظام : نکته

.ببیند آموزش

اجرا و خبر : است شده تشکیل جزء دو از جمع نظام حرکت : نکته

دفاعی توانمندي مهم محورهاي از یکی موشکی فناوري از استفاده ، امروز دنیاي در : نکته

.شود می محسوب کشور هر

.شود می محسوب ما کشور دفاعی توانمندي عامل ترین مهم ایمان با انسانی نیروي : نکته

درس دهم آمادگی دربرابر زلزله  

مناطقبیشتر ؟ دارید نظري چه )کتاب 88 صفحه)ایران اي لرزه خطر ي نقشه ي درباره-1

.است بیشتر نقشه قرمز و رنگ پر قرمز مناطق در زلزله خطر،است خیز زلزله ایران

 -بم -اردبیل -قزوین آوج -رودبار و منجیل . ببرید نام را بزرگ ي زلزله چند نام-2

شرقی آذربایجان

زلزله برابر در آمادگی ؟ است ضروري زلزله با رویارویی براي تر بیش آمادگی کسب آیا-3

 .شود می خسارات کاهش سبب و است اساسی نیازي

آماده و همگانی هاي آموزش دادن ؟ چیست زلزله خطر کاهش در مؤثر عامل مهمترین-4

.مردم سازي

می نقشی چه زلزله، با مقابله براي خود دوستان و خانواده آموزش در آموزان دانش شما-5

 درس این مطالب انتقال طریق از آنها آموزش -1 باشید؟ داشته توانید



می توصیه متخصص با مشورت به ساختمان تعمیر یا و ساخت و خرید هنگام را آنها -2

کنیم می تمرین آنها با را درس مطالب خانه در-3 کنیم

، دارند قرار * باال خیلی و باال * اي لرزه خطر ي منطقه در که را کشور شهر چند نام -6

قزوین -تبریز -ایالم -مشهد -زاهدان -تهران . بنویسید

 مقاوم سازي ساختمان هابا رعایت اصول-1 .ببرید نام ا ر زلزله برابر در ایمنی هاي راه-7

آموزش وافزایش آگاهی وآمادگی  -3محکم وایمن کردن وسایل داخل ساختمان  -2مهندسی 

 در برابر زلزله

براي مقاوم سازي ساختمان ها  . دهید شرح را زلزله برابر در ایمنی هاي راه از مورد یک -8

بایدعالوه براستفاده از مهندسان واستادکاران وکارگران باتجربه از مصالح خوب ومناسب 

نیز استفاده کرد. ومقاوم

.نیست زلزله وقوع دقیق زمان بینی پیش به قادر خود کنونی دانش با بشر : نکته

درس یازدهم ایمنی در برابر زلزله  

افزایش زلزله صدمات برابر در را جامعه ایمنی تواند می عوامل کدام تنگاتنگ ارتباط -1

 همکاري - آمادگی - آگاهی . ببرید نام دهد

قبل اقدامات و زلزله ي درباره جامعه افراد اطالعات و دانش از اي مجموعه ؟ چیست آگاهی-2

آن از بعد و هنگام،

در مناسب هاي فعالیت انجام براي جامعه افراد هاي توانایی افزایش ؟ چیست آمادگی -3

 .است زلزله وقوع از پس و هنگام ، قبل زمان

.است ایمنی به دستیابی براي جامعه افراد ي همه مشارکت ؟ چیست همکاري -4

چه به زلزله وقوع از پس شهر این مردم. است داده رخ شهر یک در اي زلزله کنید تصور5-

و امدادي هاي کننده،کمک گرم وسایل چادر، پوشاك، غذایی، مواد و آب دارند؟ نیاز چیزهایی

(... و برق،تلفن ، آب)شهري خدمات بهداشتی، روحیه،امکانات به نیاز پزشکی،

گروه -2 تدارکات گروه -1ببرید نام را ایمنی شوراي ي چهارگانه هاي گروه اسامی -6

 نشان آتش گروه -4 نجات و امداد گروه -3تجسس


