Дарси 10: Хатархои гайрисохтори
Аксарияти кисматхои гайрисохтории бинохо, аз кабили мебел ва тачхизот,
асбобхои барки ва механики, чузъхои меъмори (масалан, зербомхои овезон), чевон
барои нигохдории ашё, рафчахо, шиша дар вакти заминчунби хангоми лагжидан,
афтидан ва ё фурў рехтан хатарнок мебошанд. Харакат ва афтидани чунин
кисматхо мумкин аст боиси захм бардоштани одамон, марг, зарари амвол гардад,
дар баъзе холатхо бошад, ба фурў рехтани сохти бино оварда мерасонанд. Хамин
тарик, чустучў намудан ва бартараф намудани хатархои гайрисохтори нихоят
мухим аст. Дар ин дарс хонандагон ёфтани хатархои имконпазири бо кисматхои
гайрисохтории мактаб ва иморатхои зисти худ алокаманд, хамчунин додани тавсия
оид ба паст кардани таъсири онхоро меомўзанд.
Машгулияти амалии мазкур аз рўи маводхои Бевен ва хаммуаллифонаш мутобик
карда шудаанд (соли 1995). Расмхои дар тренинг истифодашаванда аз хисоботи
Маркази тахкикоти конструксияхои муассисахои таълими (2005), Донишкадаи
миллии тахкикоти сиёсати таълими, Чопон гирифта шудаанд. Чорабинии
«Бехатари дар хонаи хоб», аз Филд ва хаммуалифон (соли 1995) гирифта шудаанд.
Дарс барои як соат пешбини шудааст.
Мукаддима
1. Аз хонандагон хохиш намоед, ки фаркияти байни кисматхои сохтори ва
гайрисохтории бинохоро гуфта диханд. Кисматхои сохтории бино – ин он кисми
иморат мебошад, ки барои шикастурехти ороишоти хизмат накарда, уствории
конструксияи биноро пурзўр мекунад, кисматхои гайрисохтории бино – ин
кисматхое мебошанд, ки хангоми лоихакашии конструксия накши мухим
намебозанд ва устувории онхоро пурзўр намекунанд. Аз хонандагон хохиш намоед,
ки намунахои кисматхои сохтори ва гайрисохториро мисол биоранд. Ба сифати
алтернатива рўйхати кисматхои хар ду намудро навиштан ва аз хонандагон хохиш
намудан мумкин аст, ки он кисматхоеро номбар кунанд, ки ба кисматхои сохтори
ва гайрисохтори дахл доранд. Рўйхат кисматхои зеринро дар бар гирифта
метавонад: панчара, девор, такягохи сутун, тирезахо, фундаментхо, фарш, нижвон,
пешайвони ороиши, асбобхои овезони равшанидиханда, тачхизот (масалан, яхдон,
тахтасангхои ошхона), рафи китобхо ва гайра.
2. Аз хонандагон хохиш намоед, ки хангоми заминчунби чи гуна намуд гирифтани
синфашонро тасаввур кунанд. Якчанд китобро болои парта гузоред ва аз хонанда
хохиш кунед, ки партаро чунбонад. Аз хонандагон хохиш кунед, ки он чизеро, ки
мушохида кардаанд, тавсиф намоянд. Ба хонандагон фахмонед, ки хангоми
заминчунби китобхо мумкин аст аз миз лагжида галтанд, касро захмдор намоянд
ва/ё рохи баромадро гиранд.
3. Ба хонандагон гўед, ки дар ин дарс онхо дар синфи худ кисматхои
гайрисохториро, ки хангоми заминчунби хатарнок мебошанд, муайян мекунанд.
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Фаъолияти тахлили: Холати фавкуллода дар мактаб!
Эзох! Ин фаъолияти тахлили барои кўмак расонидан ба фахмидани хатархои
гайрисохтори аз заминчунби коркард шудааст. Хатархои гайрисохтори вобаста аз
минтака ба минтака, бино ба бино гуногунанд, ва хусусан аз он, ки чи хел бино
истифода бурда шудааст, ороиш шудааст, мебелонида шуда, чобочогузори карда
шудааст ва нагз нигохубин шудааст. Ин фаъолияти тахлили якчанд аз дарсхои
асосиро тадкик мекунад, ки метавонад бо мушохидаи хатархои гайрисохтории
мустанадшудаи даруни мактабхои Чопон бошад, омузонида шавад. Ин минтака
заминчунбихои харобиовар дорад, ки чунин ашёхои бехавф ва устуворро ба
монанди яхдону пианино харакат диханд ва ба хатар табдил диханд.
Сенарияи навбатиро хонед, бозистед ва ба талабагон саволхо дихеду бо талабагон
доири нуктахои ишорашуда дар маводатон сухбат кунед, ё вакте ба талабагон савол
дихед, ки он ба сухбаткуни доири хатари заминчунби муносиб бошанд.
Се рафик шўхикунон ба мактаб мераванд. Дар давоми се соли охир онхо дар хамон
як мактаб мехонанд ва бинои мактабро бисёр хуб медонанд. Ин пагохи онхо
дарсхои гуногун доранд ва Реза ба толори варзиши ба дарси тарбияи чисмони
меравад, Фарбод ба китобхона меравад, барои чамъ овардани маълумот барои
маърўзаи илми, Амин бошад, дарси химия дорад.
Дарс бист дакика давом мекунад ва нохост гумбурроси сахте мешавад. Аввал Реза,
ки бо рафиконаш футболбози мекард, хатто хис намекунад, ки замин чунбида
истодааст. Баъд ў мебинад, ки одамони гирду атрофаш бесарусомон шудаанд ва аз
давидан монданд. Ў хис мекунад, ки замин чунбида истодааст, лекин на он кадар
сахт. Хатто муаллим амали фаври намекунад. Танхо ду нишона аз заминчунби
вучуд дорад: чарогхои овезон дар толори варзиш тоб мехуранд ва дарахтони
баланд берун аз толори варзиш наздики панчара ба пешукафо такон мешаванд.
Шумо хамчун хамсинфи Реза ба толори варзиши меоед ва аз ў мепурсед, ки чи
бояд кард. Реза каме асаби мешавад, лекин ў ба шумо мегўяд, ки то оне, ки замин
сахт начунбад шумо хар ду ягон кор карданатон лозим нест, чунки то он дам шумо
дар хатар нестед. Ў мегўяд, ки агар вазъият хаккони бад шавад, баромади эхтиёти
дар масофаи танхо 30 метр вокеъ аст. Реза тўбро гирифта ба дарвозаи хариф гол
мезанад, дар холе, ки дигарон хангоми заминчунби дар чояшон бехаракат монданд.
Саволи 1. Якчанд нишондихандахои аввалин, ки рух додани як заминчунби
мебошад, номбар кунед. Шумо оиди рафтори Реза дар ин вазъият, чи фикр
мекунед? Якчанд сабабхои эхтимолиеро номбар кунед, ки чаро Реза худбахуд
мегуяд, ки рафтори ў дар ин вазъият бехтарин аст. Оё шумо ба маслихати Реза
гуш мекардед ё худатон карор мебаровардед? Чаро ха ва чаро не? Ягон
хатархо дар берун ва даруни толори тарбияи чисмони мавчуданд?
Эзох! Ин савол барои дастгирии тафаккури танкиди нисбати вазъият (дар толори
варзиши ё дар бинои дигари калон хангоми заминчунби будан), хамчунин барои
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чалби диккат ба табиат ва махдудиятхои раванди кабули карор, ки дар байни
дўстон дар вазъияти фавкулодда аксар вакт чой доранд, пешбини шудааст.
Максади асоси –ба хар як хонанда бевосита бахогузори намудани вазъият, интихоб
намудани накшаи амалиёт ва кабули карори бехтарин, ки хаёти онхоро нигох
медоранд, имкон додан аст. Ин вазъиятеро дар бар мегирад, ки дар он хонандагон
маслихати бад аз дўстон ё калонсолон мегиранд. Дар дарси мазкур як катор
маълумотхои мухим, ки онхоро мухокима намудан зарур аст, вучуд доранд. Дар
поён мухтасар якчанд бандхои асоси марбут ба заминчунби ва хатархои
гайрисохтори ифода гадидаанд. Якинан, хонандагон як катор омилхоеро номбар
мекунанд, ки эхтимол, дар поён барраси нашудаанд. Хамаи шарху эродхои
хонандагонро мухокима намудан ва мухимияти нигох доштани хабардор будан оид
ба вазъият ва тафаккури танкидиро дар давоми вазъияти фавкулодда марбут ба
заминчунби кайд намудан зарур аст.
Чавобхои тахмини: баъзан одамон заминчунбиро хангоми гузаштани мавчхои
зилзила аз даруни замин мешунаванд. Мавчхои тўли – ин мавчхои садои мебошанд
ва ба он нигох накарда ки лахни онхо барои шунидан нихоят паст аст, баъзан
заминчунбихо мавчхоеро дар хачми суръати садои то мушохида намудани ягон
харакати чисмони ба миён меоранд. Аломатхои дигар ин алвончхўрии чарогакхои
овезон ва чунбиши дарахтон дар берун мебошанд. Ашёхои овезон ё баланд ба
заминчунби хассос мебошанд.
Чунин ба назар мерасад, ки заминчунби Резаро ба ташвиш намеорад. Гарчанде ки
вохима кардан хангоми заминчунби ин амалиёти бехтарин набошад хам, ва
гарчанде ки одатан мегўянд дар вазъияти хатарнок оромиро нигох доштан
бехтар аст, Реза, эхтимол, дар ин вазъият худро аз хад зиёд ором хис мекунад. Ба
вазъият омода ва эхтиёткор будан мумкин аст, аммо дар навбати худ вохима
кардан лозим нест.
Эхтимол, Реза барои он чунин мегўяд, ки касе ўро чунин тарз фикр карданро
омўзондааст ё худ дар хаёташ заминчунбихои харобиоварро надидааст. Аз
тарафи дигар, Реза, эхтимол, барои он чунин мегўяд, ки ў худро тарсончак нишон
додан намехохад ё намехохад асабони будани худро нишон дихад ва дар асл
намедонад, ки чи кор кунад.
Новобаста аз сабаби чунин рафтор ва новобаста аз амали (бемалии) муаллим,
накшаи амалиёти пешниходнамудаи Реза беасос аст. Ду заминчунбии якхела буда
наметавонанд. Хатто агар заминчунбихои дигар дар ин нохия ба заминчунбихои
пештара монанд бошанд хам, ва эхтимол, харобихои калон наовардаанд,
заминчунби бе ягон огохи мумкин аст бо осони ба заминчунбии сахт мубаддал
гардад. Пеш аз заминчунби ё бевосита хангоми заминчунби харобиовар будан ё
набудани онро пешгўи кардан имконнопазир аст.
Дар ин вазъият хатархои сохтори ва гайрисохтори зиёданд. Гарчанде заминчунби
таасуроти ба таври кофи калонро ба миён наорад хам, онро бо бовари гуфтан
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имконнопазир аст. Нокисии на он кадар калони конструксия ё резонанси таркибии
толори варзиши чунбиши назарраси иморат ё кисматхои биноро ба миён меорад,
агар заминчунби мачхоеро ба миён орад, ки суръати он бо суръати алвончи шахсии
объектхо дар иморат (дарси 9-ро хотиррасон намоед: хатархои сохтори, аз чумла
муайяннамоии суръати чунбиш ва резонансхо) баробар бошад. Намунаи бехтарин
– чарогхои алвончхўранда мебошанд. Агар пайванди чарог суст шавад, он
метавонад бо осони афтад, ё шишаи чарог мумкин аст шиканад ва ба болои
хонандагон афтад.
Дарахтони алвончхўранда низ сарчашмаи хатар буда метавонанд. Шохчахои
дарахтон мумкин аст шикананд ва ба замин афтанд, агар дарахтон дар назди
тирезахо вокеъ бошанд; хангоми ба тиреза афтидани шоха шишаи тиреза мумкин
аст шиканад ва шикастпорахо ба толори варзиши ва берун афтанд. Аксарияти
шишаи тирезахо бисёр зудшиканнанд (дарси 3-ро хотиррасон кунед: хусусияти
чинсхои кўхи, муайян намудани маводи зудшикан) ва онхо хатто хангоми чунбиши
андак мумкин аст шикананд. Шишаи тирезахо мумкин аст шикананд, агар худи
иморат хангоми заминчунби чунбиши пастро хис кунад.
Бо сабаби чунин хатархо, умуман, нагз мебуд, агар хонандагон харчи зудтар
толори варзиширо тарк намоянд ва кўшиш кунанд, ки аз назди тирезахои
шишагини калон ва дарахтони кўча худро дар канор гиранд. Хатто агар
заминчунбии сахт набошад хам, дар чойи бехатар будан бехтар аст, на дар
толори варзиши мондан ва ба вазъияте дучор омадан, ки заминчунбии сахт хаёти
хонандагонро зери хатар монад. Ба хонандагон хотиррасон намоед, ки хангоми
заминчунбихои сахт дар по истодан нихоят мушкил ва имконнопазир аст,
нагуфта аз он ки пиёда рох рафтан ё ба ягон чойи бехатар давидан. Хатто
масофаи кўтохи 30-метра то рохи баромад ё даромад хангоми заминчунбии сахт
мумкин аст тасаллои фиреб бошад.
Гарчанде ки ин ашёхо дар тавсифоти сенария кайд нашуда бошанд хам, дар
толори варзиши, одатан, дигар ашёхое мавчуданд, ки сарчашмаи хатар буда
метавонанд. Дар байни онхо конструксияхои овезон, аз кабили халка барои
баскетболбози, ё растяжка барои тўри волейбол, хамчунин асбобхои барки, аз
кабили чарог ё баландгўяк овезон буда метавонанд.
Мачмўи расмхои № 1-ро барои омўхтани харобихои аслии толори варзиши ва
чойхои дигари истифодаи умум дар мактабхои Чопон нишон дихед.
Фарбод дар ошёнаи дуюми китобхонаи мактаб маърўзаи илмии худро тайёр
мекард. Ба ў дар фасли тобистон ба китобхона омадан маъкул буд, чунки ин ягона
иморате дар мактаб бо кондитсионери калони махкамшуда ба панчара буд
(кондитсионери хаво дар шароити тобистони гарм китобхоро аз вайроншави бо
сабаби намноки ва ивазшавии харорат, ки ба когази чопи таъсир мерасонанд,
мухофизат мекунанд). Дар он чо як дастгохи телевизионии калони руи мизи
чархдор пеши дар чойгир буд, ки китобхоначи гохе ба Фарбод ичозат медод, то У
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видеохои илмии чолибро, ки дар утоки пуштии китобхона нигох дошта мешуданд
тамошо кунад.
Вакте ки замин ба чунбидан сар кард, Фарбод яку якбора нафахмид, ки чи ходиса
рўй дода истодааст. Ў дар шўъбаи маълумотдихии китобхона буд ва энсиклопедия
ва харитахоро аз назар мегузаронд. Пеш аз хама ў кайд намуд, ки ў чунин хис кард,
ки аз назди китобхона дар берун ягон мошини боркаш гузашта истодааст. Баъд ў
садои ачиби гичирроси шунид, ки аз рафхои чўбин меомад, гўё ки касе дар болои
раф истодаасту онро чунбондан мехохад.
Фарбод ба охири рафи китобхо дар кисмати маркази китобхона рафт то ки бинад,
ки дигарон чи кор карда истодаанд ва муайян кунад, ки чи ходиса рўй додааст. Ў
дид, ки китобхоначихо ва дигар хонандагон аз тирезахо нигох мекунанд ва кўшиш
мекунанд, ки фахманд, ки кадом мошини боркаш ё самолет чунин садохои ачиб
баровардааст. Онхо дарахтони алвончхўрандаи рў ба рўи толори варзиширо диданд
ва касе дод зад: «Ин заминчунбист! Замин ларзида истодааст!».
Саволи 2. Фарбод дар китобхона дучори ягон хатархо аст? Агар хамин хел, чи
аст он хатархо? Ягон чизе хаст, ки Фарбод бояд дар чунин холат бикунад?
Чавобхои тахмини: Ха, дар китобхона будани Фарбод хатарнок аст. Дар
китобхона ба хатари гайрисохтори гирифтор мешавад, хамчунин ба хатаре, ки
дар рох ба тахлия дар мактаб ба самти минтакаи бехатар рафтан, вучуд дошта
метавонанд. Фарбод дар ошёнаи дуюми мактаб аст ва ин маънои онро дорад, ки ў
хамчунин ба хатари сохтори гирифтор мешавад, чунки ў дар иморати серошёна
карор дорад.
Дар иморат тирезахое хастанд, ки хангоми заминчунби шишахои он тез
мешикананд, аз ин рў, муаллим ва кўдаконе, ки аз тиреза нигох мекунанд, ба хатар
иирифтор мешаванд. Аксар вакт дар китобхонахо рафхои китоб бо китобхо пур
карда шудаанд ва хама гуна харакати сабук ба афтидани китоб ё афтидани
рафхо оварда мерасонад. Эхтимол, махз аз хамин сабаб Фарбод дар назди рафи
китобхо садои чигирросиро шунид. Хонандагон бояд дар хотир нигох доранд, ки
агар хатто як чевон бо рафи китобхо ба чевони дигар афтад, ин ба афтидани
хамаи чевонхо яке паси хамдигар оварда расонда метавонад.
Дар иморат хамчунин омилхои дигари хатарнок вучуд доранд, масалан, телевизори
калон дар болои мизи роликдор. Эхтимол, телевизор ба миз хуб махкам карда
нашудааст, миз бошад бо осони ба харакат омада метавонад ё метавонад афтад,
чунки он ба фарш махкам карда нашудааст. Дар сенария гуфта мешавад, ки миз
дар назди дар вокеъ аст, ин маънои онро дорад, ки агар миз афтад, вакте ки
хонандагон аз иморат баромадани мешаванд, онхо зарар дида метавонанд. Хамин
хел шуданаш хам мумкин аст, ки телевизор меафтад ва рохи баромадро мегирад.
Боз як омили хатардар беруни иморат барои хонандагон ин кондитсионери тиреза
мебошад. Аксар вакт чунин дастгоххо ба иморат ё тиреза нагз махкам карда

Дарси 10

5

намешаванд. Онхо аксар вакт ба блоки тиреза пайваст карда мешаванд. Лекин
конструксияи асоси суст аст ё вучуд надорад. Хангоми заминчунби чунин
кондитсионерхо аксар вакт аз тирезахо ба дохили иморат ва ё ба берун
меафтанд.
Фарбод бояд хатман дар бораи хатархое, ки ба муаллим ва хонандагони гирду
атрофи ў тахдид мекунанд, гап занад. Хангоми заминчунби то минтакаи бехатар
харчи зудтар расидан бехтар аст, новобаста аз кувваи хискунандаи заминчунби.
Чунбиши дар аввал на он кадар сахт бе ягон огохи метавонад ба заминчунбии сахт
мубаддал гардад.
Мачмўи расмхои № 2-ро бо максади омўхтани харобихои хакикии китобхона ва
мактабхои Чопон нишон дихед.
Аз дўстони худ дар даромадгохи мактаб чудо шуда, Амин ба дарси кимиё рафт. Он
рўз дарс ба реаксияхои химияви бо гарм кардани реагентхо бахшида мешуд. Гарм
кардани реагентхо хама вакт кисми шавковари тачриба буд. Ба Амин муносибати
эхтиёткорона бо реагентхо маъкул буд. Муносибати беэхтиёткорона бо реагентхо
пўсти одамро метавонад сўзонад. Амин айнакхои мухофизатунанда, хамчунин
нимтанаи лаборатори барои хифзи либоси худ аз химикатхо, ки дар синф истифода
мешавад, пўшида буд. Дар назди хар як гурўхи хонандагон дар синф назди мизхо
сархонаи на он кадар калон (сархонаи Бунзен) гузошта шудааст, ки ба балони гази
дар канори дигар лулахо ва симхо барк мегузарад дар наздикии шифти синф.
Амин дар охири синф буд ва зарфи шишагинро, ки хангоми гузаронидани тачриба
истифода мешуд, мешўст, хамин вакт ў садоеро шунид, ки ба садои гузаштани
мошини боркаш монанд буд. Ў хамчунин садои зарфхои шишагини кимиёвиро дар
чевонхои гирду атрофаш шунид. Ў зарфро мешуст, аммо садо дур намешуд. Дар ин
лахза муаллим дод зад: «Заминчунби! Хонандагон фавран аз мактаб бароед! Дар
кунчи куча рў ба рўи мактаб вомехўрем.» Муаллим то баромадан аз мактаб
талабагонро дастур медод. «Тез-тез харакат кунед, лекин ором бошед. Аз синф ягон
чизро бо худ нагиред ва хеччои рохи баромади мактаб наистед.
Саволи 3. Баъзе хатархое, ки муаллими кимиё бояд дарак дошта бошад,
вакте, ки дар минтакаи заминчунби дарси кимиёро мегузаронад, кадомхоанд?
Чаро муаллим бояд гуяд, ки ягон чизро бо худ аз синфхона нагиранд? Рафтори
ин муаллимро бо муаллимони пешина ба заминчунби мукоиса ва фаркият
намоед.
Чавобхои тахмини. Муаллими фанни кимиё бояд омилхои бисёр ва махсуси
хатарро, ки дар синф вучуд доранд, донад. Агар зарфи шишагини кимиви аз чевон
бо осони афтад, пас хангоми заминчунбии на он кадар сахт ба афтидани шиша ва
шикастани он оварда мерасонад. Ин харакати хонандагонро мумкин аст суст
кунад ё пеши рохи тахлияи хонандагонро гирад (вобаста аз поайфзоле, ки
хонандагон мепўшанд). Агар ягон чиз ба нокили газ афтад, ки балони газиро бо
сархона пайваст мекунанд, ихрочи газ ба вучуд омада метавонад.
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Ин ба хатари сар задани сўхтор, боиси бемор шудан ё аз хуш рафтани хонандагон
хангоми бўй кашидани газ мегардад. Дар холати садамави муаллим бояд имкони
тез куштани газ ва баллони газиро дошта бошад. Хонандагонро хатман оиди
куштани газ ва балони гази дар сурати набудани муаллим дар синф ё хангоми
заминчунби имкони ин корро карда натавонистанаш дастур додан лозим аст.
Хама гуна вайроншавии кубури барки ё кубур, ки аз шифт мегузаранд,
хонандагонро ба хатари аз кувваи барк зарар дидан гирифтор мекунад; аз
кубурхои вайрон мумкин аст оби хунук ва ё гарм резад.
Муаллими кимиё, эхтимол, ба холати садамави нисбат ба муаллимони Фарбод ва
Реза хубтар омода буд. Дастурхое, ки муаллими фанни кимиё дод, фахмо, кўтох ва
аз рўи мохият буданд: мушкилот муайян карда шуд, баъд супориш дода шуд, ки ба
минтакаи бехатар раванд, дар охир муаллим гуфт, ки дар ягон холат онхо набояд
истанд (масалан, барои гирифтани чизхои шахси). Ба он нигох накарда, ки дар
мактаб чойхои бехатар хастанд, лекин синфи дар он кубури гази ва балони гази,
нокил ва зарфхои ишшагин мавчудбударо ба чунин чойхо мансуб донистан мумкин
нест. Кайд кардан зарур аст, ки муаллим ба муайян намудани вазъияти хатарнок
ва ба таври дахлдор амал кардан ва ба хонандагон додани супоришхои фахмо
омода буд. Хонандагон ва муаллимон бояд дар хама гуна чойи иморат дар
масъалаи кабул намудани карори бехатар вобаста аз шароит ва накшаи мактаб
омода бошанд.
Барои омўхатни харобихои хакикии синфхои махсуси Чопон мачмўи расмхои №3ро нишон дихед.
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Машки амали: муоинаи визуалии (чашми) тез (визуали)
Дар тренинг хонандагон фахмиданд, ки мустакилона бахогузори намудани
омилхои хатар дар чойхои гуногуни мактаб мухим аст. Онхо хамчунин фахмиданд,
ки барои хар як чой накшаи амалиёти нисбатан бехатари амалиёт вобаста аз
хатархои вучуддоштаи сохтори ва гайрисохтори метавонанд гуногун бошанд.
Дар ин машки амали хонандагон омилхои хатарро, ки дар синф ва хонаи онхо
вучуд доранд, бо истифода аз методи муоинаи визуалии (чашми) тез бахогузори
мекунанд. Ба хонандагон пешниход карда мешавад, ки бо натичахои ин
бахогузорихо муаллимон, падару модар ва сокинони дигари нохияро бо максади
хабардор намудани онхо оиди хатархо марбут бо заминчунби ошно созанд.
Маводхо
Когаз ва калам.
Бўр барои тахтаи синф ва маркерхо барои тахтаи сафед.
Нусхаи чопи № 10а (рўйхати санчишии хатари гайрисохтори хангоми заминчунби).
Нусхаи расмхо № 10b (амният дар хучраи хоб).
Амал
1. Аз хонандагон хохиш кунед, ки як чузъи гайрисохтори ё ашёро дар синф, ки
хангоми заминчунби хатарнок аст, нависанд. Дар тахтаи синф (ё дар тахтаи сафед)
рўйхати хатархоеро, ки хонандагон кайд кардаанд, нависед. Аз хонандагон хохиш
намоед, ки хатарнок будани объектхои ошкоркардаашонро асоснок намоянд.
2. Хонандагонро ба гурўххои хурд таксим намоед. Ба хар як гурўх нусхаи чопи
№10 а-ро (рўйхати санчиши хатари гайрисохтори хангоми заминчунби) таксим
кунед. Ба онхо фахмонед, ки барои якчоя пур кардани рўйхати санчиши онхо 15
дакика вакт доранд. Хонандагон бояд дар рў ба рўи хар як банди рўйхат «ха» ё «не»
гузоранд ва он бандхоеро, ки барои синфи онхо истифода намешаванд, бе чавоб
монанд. Баъд хонандагони хар як гурўх бояд он бандхоеро, ки хамчун хатарнок
кайд кардаанд, мухокима намоянд ва барои паст кардан ё нест кардани хатар
тавсияхо пешниход намоянд. Агар вакт имкон дихад, бигзор хонандагон хамчунин
он бандхоеро, ки хамчун зилзилабардор кайд намудаанд, мухокима намоянд. Агар
кобили кабул бошад, ба хонандагон имкон дихед, ки ба рўйхат бандхои нав ворид
кунанд. Хар як гурўх бояд маърўзачиро интихоб кунад, ки натича ва таклифотро
хулоса мекунад ва баромади худро дар шакли презентатсияи кўтохакак дар синф
пешниход менамояд.
3. Ба хонандагон фахмонед, ки онхо навакак муоинаи визуалии (чашми) тези
хатархои эхтимолиро дар синфашон ичро намуданд, ки онро аксари коршиносон
барои бахогузории амнияти конструксия ва тахияи накшахо оид ба навкунии
зилзилабардори истифода мекунанд. Хонандагонро хавасманд намоед, ки
мушохида ва пешниходхои худро оид ба бехтар намудани амнияти синфхо ба
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директори мактаб пешниход намоянд, пешниход намоед, ки худи онхо омодагии
худро барои ичрои пурра ва ё кисми кор таъкид намоянд. Ба хонандагон фахмонед,
ки ба он нигох накарда ки муайяннамоии хатар ва пешниход намудани таклифот
оид ба паст кардани онхо мархилаи мухими амният бошанд хам, хонандагон бояд
бовари пайдо намоянд, ки ташвишоти онхо аз чониби одамони зарури шунида
мешавад, ба суханони онхо бошад диккати махсус дода мешавад.
4. Аз хонандагон хохиш намоед, ки ба гурўххои худ баргарданд. Ба хар як гурўх
чопи № 10 b (бехатари дар хучраи хоб) таксим кунед. Аз хонандагон хохиш
намоед, ки ин ду хучраро мукоиса намоянд ва муайян кунанд, ки кадоме аз хучра
хангоми заминчунби ва барои чи бехатар аст. Аз рўи мушохидаи хонандагон
мухокимаронихо ташкил кунед. Ба хонандагон пешниход намоед, ки бо истифода
аз варакаи санчиши дар асоси санчиши гузаронидашудаи синф ва мукоисаи
хучрахои хоб муоинаи визуалии (чашми) тези хонахои худро гузаронанд. Аз
хонандагон хохиш намоед, ки онхо санчишро якчоя бо аъзои оила гузаронанд ва
оиди натичахои ба даст овардашудаи онхо ва пешниходхо оид ба паст кардани
зарари тахмини хангоми заминчунби гузориш омода намоед.
Захирахои муфид аз Интернет
Дастур ва варакаи санчиши оид ба омилхои гайрисохтории хатар дар мактабхои
Калифорния (2003): http://www.documents.dgs.ca.gov/dsa/pubs/SB1122.pdf
Истинод
Бевен Р.К., Кроудер Дж.Н., Доддс Дж.Е., Ванс Л., Марран Дж.Ф., Морс Р.Х., Шарп
В.Л., Спрулл Дж.Д., 1995 Муфаттишони махфи-разведкачиёни зилзила.
Заминчунби: дастур барои муаллим синфхои 7-12 (нашри дуюм), Иттифоки
геофизики Амрико, Очонсии федерали оид ба идора дар холатхои фавкулодда,
ФЕМА, сах. 253, 364.
Филд Н., Шепиге А., 1995, Кашфи заминчунби, нашри Dog-Eared, Мидлтон, сах.
40.
Омўзиши мушкилоти модернизатсияи зилзилабардори гайрисохтории муассисахои
мактаби, ки аз чониби Маркази тахкикотии конструксияхои муассисахои таълими
ва Донишкадаи миллии тахкикоти сиёсати таълими (2005) ичро шудаанд, сурога
дар Интернет: http://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/e-jirei.pdf

Дарси 10

9

Мачмўи расмхои № 1:
вайроншавии толори варзиши ва чойхои махсус
Дар боло аз рост:
тирезахои калони махкам
карданашуда бо осони
мумкин аст шикананд, агар
онхо ба конструксия
нихоят сахт махкам карда
шуда бошанд.
Дар поён аз чап: асбобхои
равшанидиханда ва
бастхои шифт аксар ваќт
хангоми заминчунби алвонч
мехўранд ва ба замин
меафтанд.
Аз рост:ашёхои махсус дар
толорхои варзиши ва
чойхои истифодаи умум,
масалан тачхизоти
варзиши,баландгўяк, ки
метавонанд ба поён
афтанд.
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Мачмўи расмхои № 2:
вайроншавии китобхона ва рафхо

Дар боло аз тарафи чап: рафхои махкам карданашудаи
китобхо хатарнок аст, афтидани яке аз онхо боиси
афтидани рафхои дигари китобхо мегарданд..
Дар боло аз тарафи рост: телевизори махкам
карданашуда дар болои чевон бо болопўши вазнин ё
раф мумкин аст чапа шавад ва ба замин афтад.
Дар поён аз тарафи рост:кондитсионерхои тиреза
барои одамони кўча хатарнок мебошанд.
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Мачмўи расмхои № 3:
Вайроншавии синфхонахо ва утокхои махсус
лассов и специальных кабинетов

Дар боло аз тарафи чап: чарогхои овезон ,
агар пайвандхо суст бошанд, канда шуда
метавонанд.
Дар боло аз рост: дар ду маврид зарфи
махкам карданашудаи шишагин аз раф
афтидааст.
Дар поён аз рост: хама гуна ашёе, ки ба
баллонхои гази махкам карданашуда ё
хифзнашуда ё кубурхои гази меафтад, хатари
сўхтор ва таркишро ба миён меорад.
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Баргаи №10. Муоинаи Визуалии (чашмии) Тез барои синф.
Гурўх № ________

Сана: ________

Эзох! Ин муоинаи ташхиси мумкин натавонад хамаи манбаъхо, тарххо ва чихозхои
синфро дар бар гирад. Ин муоинаи ташхиси тавсия медихад, то хатархои умумиеро,
ки дар бисёр синфхо чой доранд, вале хамаи хатархои будаи синфатонро тавсия
намедихад ё зикр намекунад, дар бар мегирад. Барои пурракуни, ин ташхис бояд бо
ягон мухандиси доири хатархои заминчунби донишдор гузаронида шавад. Барои
хатари овардашудаи поён, ин маслихат медихад, агар шарххои хос дошта бошед
дар канори саволхое, ки чавобашон душвор аст, кайд кунед.
Ин мавод аз маводи Бевен ва хаммуаллифон мутобик кунонида шудааст (соли
1995).
1. Оё чевон, раф ва рафи деворхо барои наафтидан сахт махкам карда шудаанд?

□Ха □Не
2. Ашёхои вазнин дар рафхои поён нигох дошта мешаванд?

□Ха □Не
3. Китоб ва маводхо барои аз рафхо наафтидан пайвастхои кофи доранд?

□Ха □Не
4. Дари чевонхо махкам мешаванд?

□Ха □Не
5. Телевизор ва компютерхо ба чойхои кори сахт махкам карда шудаанд?

□Ха □Не
6. Мизхо ва курсихо дар чойхое карор доранд, ки онхоро аз он чой чунбонидан
мумкин нест ва онхо рохи баромадро намегиранд?

□Ха □Не
7. Объектхои вазнин ва тез, ороишоти девори ва тахтахои овезон боэътимод
мустахкам карда шудаанд?

□Ха □Не
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8. Маводи химиёвии озмоиши ё воситахои тозакуни дар чойи бехатар тарзе
чойгиранд, ки намегалтанд ва намерезанд?

□Ха □Не
9. Мебели вазнин ё тачхизоти чархдор аз галтидан мухофизат карда шудааст?

□Ха □Не
10. Оташхомўшкунакхо боэътимод мустахкам шудаанд?

□Ха □Не
11. Тахтахои сиёх/сафед сахт махкам карда шудаанд?

□Ха □Не
12. Агар дар болои чевонхо растанихои тубакчадор ё ашёи дигари вазнин бошад,
онхо махкам карда шудаанд?

□Ха □Не
13. Лавхахои ороишии шифти ё конструксияхои панчарагин боэътимод махкам
карда шудаанд?

□Ха □Не
14. Эминии чарогхои равшанидаханда таъмин шудааст?

□Ха □Не
15. Чарогхои рангии люминесенти дар шифт овезонанд ё такягохи дигар доранд?

□Ха □Не
16. Оё чарогхои овезон метавонанд бе бархурдан бо якдигар хадди акал ба андозаи
45 дарача рохатона тоб хўранд?

□Ха □Не
17. Дар синф шифти овезон ё ороиши хастанд, оё онхо сахт махкам карда
шудаанд?

□Ха □Не
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18. Агар кубурхои рўяки вучуд дошта бошанд (об, газ ва гайра), оё онхо эмин
шудаанд шудаанд ё не?

□Ха □Не
19. Дигар хатархоеро, ки дар ин рўйхат ворид карда нашудаанд, мебинед? Онхоро
нишон дихед.

□Ха □Не
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Расми № 10 b: бехатари дар хучраи хоб.
Ном: ________

Сана: ________

Хатарнок аст ё не?
Ду хучраи ин сахифаро мукоиса намоед. Онхо аз якдигар чи фарк доранд? Кадоме
аз хучрахо нисбатан бехатар аст ва барои чи? Расми дигар барои чи хатарнок аст?

A

B
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