
فردا ممکن است در شهر من زلزله بیاید 

دهد؛ معموال در کمتر از نصف یک دقیقه. اما در همین مدت زمان زلزله در مدت زمان بسیار کوتاهی رخ می

ها و انهها خعوض کند. بعضیمدت زمان بسیار زیادی ی را برای زیاد های بسیارتواند زندگی انسانکوتاه میبسیار 

شوند برای ها مجبور میو بعضی ؛هایشان راخانوادهها دوستان و دهند، بعضیهایشان را از دست میتمام دارایی

زندگی به شهرهای دیگری مهاجرت کنند.همیشه برای 

ه زلزله اجازه توانیم ببا این حال میبینی کنیم. زمان وقوع زلزله را پیشست که بتوانیم نی ایاندازهبه هنوز دانش ما 

امکان وقوع زلزله در آنجا زیاد است )مثل کشورمان توانیم مناطقی را که ندهیم که ما را خیلی غافلگیر کند. مثال می

ر بچینیم. تتوانیم وسایلمان را در داخل خانه ایمنتر بسازیم. میهایمان را محکمتوانیم خانهایران( شناسایی کنیم. می

د و یپس از آن چه کارهایی را باهمینطور توانیم یاد بگیریم و به همدیگر آموزش بدهیم که در زمان وقوع زلزله و و می

چه کارهایی را نباید انجام بدهیم.

برای اینکه زلزله نتواند ما را خیلی غافلگیر کند، نخستین کاری که باید انجام بدهیم این است که تصور کنیم اگر 

چه وسایلی واژگون  :شودهایی وارد میخسارتچه خانه من، مدرسه من، یا محله من به همین حاال زلزله بیاید، 

شود.کند، و کدام دیوارها خراب میشمیها شود، کدام پنجرهمی

را انجام بدهید!توانید به تنهایی، یا با کمک دوستانتان این کار میهم شما 

یی، یک زیرگذر، یک نانواتواند این فضا می برای نمونهدر محله، مدرسه، یا خانه خود انتخاب کنید. را فضایی .1

یک زمین بازی، یک کالس درس، یک کتابخانه، یک آزمایشگاه، یک سرویس بهداشتی، یک اتاق خواب، یک 

ای از آنها باشد.مجموعه آشپزخانه، یا



 اید بگیرید.. عکسی از فضایی که انتخاب کرده2

هایی به آن فضا وارد خواهد آورد و چه چیزهایی را در آنجا . تصور کنید که یک زلزله نسبتا قوی چه خسارت3

 تغییر خواهد داد.

تجسم ببخشید. شما  . سپس تصویر ذهنی خودتان را از آن فضا پس از وقوع زلزله، با ساخت یک ماکت4

ما ش برای نمونهتوانید برای ساخت این ماکت از هر ماده و ابزاری که به نظرتان مناسب است استفاده کنید. می

های های رنگی، از چوبهای پالستیکی، از تکه پارچهتوانید برای ساخت ماکت خود از خمیرِ بازی، از آدمکمی

 اده کنید.رسد استفهای رنگی، یا هر وسیله دیگری که به فکرتان مینبههای پالستیکی، از پبستنی، از در بطری

عکس بگیرید. اگر جزئیات مهمی در کار شما هست که  5اید حداکثر ای که ساختهزده. از ماکت فضای زلزله5

 ها را از آنجا بگیرید.ممکن است در تصویر کلی دیده نشود، سعی کنید حتما یکی از عکس

اید هزده همان فضا تهیه کردهایی که از ماکت زلزلهاید، به همراه عکس یا عکسفضای اصلی گرفته . عکسی که از6

 برای ما بفرستید.


