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  :ةموضوع عنأفالم  حول اترشادإ
  ؟آيف تتصرف – منزلكفي ينشب حريق 

  

شخص  1000اء ذلك حوالي ويصاب جّر. منزل في السويد الى حوادث الحريق 6000آل عام يتعرض حوالي 
. واءوهذا يعني معاناة بشرية وتكاليف باهضة للمجتمع على حّد س. شخصًا حياتهم 120بإصابات مختلفة ويفقد حوالي 

هي أحدى طرق تعليم األفالم . نب آبير من األهمية لكي تتصرف بشكل سليم اذا نشب حريق في منزلكلى جاالمعرفة عو
  .حريق في المنزل َبمالذي نفعله في حال نش

 آيف تتصرف؟ – شقتكفي  ينشب حريق ?Det brinner i din lägenhet – hur agerar duفي الفيلم 
. وسّكان المنزل يطهون طعام العشاء. الوقت هو العصر. نفس الطابق في مكان ما في السويد نتتبع عائلتين تسكنان في

  .يبدأ الزيت الموجود في المقالة باإلشتعال وينشب حريق في المطبخف. في أحدى الشقتين ينسى األب المقالة على الطباخ

فتدور  آيف تتصرف؟ – تكبي في ينشب حريق ?Det brinner i ditt hus – hur agerar duفيلم  أما
مما يخلق . مجفف الشعر بعد انتهاءها من تجفيف شعرها تطفأالبنت في العائلة تنسى أن . في فيلال من طابقين احداثه

بقية أفراد العائلة يتواجدون في الطابق األعلى حين تبدأ السنة اللهب . إشتعال احدى األرائكتؤدي الى  حرارة آبيرة
  .باإلنتشار

والهدف منهما هو ادراآك لما ستفعله ماذا آنت ستفعل اذا تعرضت الى نفس الحادث؟ : يطرحان السؤال التاليالفيلمان 
 .اذا نشب حريق في شقتك أو الفيلال التي تسكنها

  

  /عرض الفيلم لمجموعة من المشاهدينإ
أن يفعل اذا نشب يجب على المرء  الفيلم هي الشباب والبالغين الذين هم بحاجة الى تعّلم ماذا يخاطبهاالمجموعات التي 
هذه ويمكن استعمال . لمينيفي هذه اإلرشادات تحصل على اقتراحات عن آيف يمكنك العمل مع الف. حريق في المنزل
  .التمارين والمعلومات األساسية موجودة في الوثائق الخاصة .لمينياإلرشادات لكال الف

  

 

في بيوت متراّصة في فيلال أو منزل  الناشب الرمز يعني أن المعلومات والتمارين ذات صلة بالحريقهذا   
 .)رادهوس(
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  ه المرء من الفيلمهذا ما سيتعلّم: األهداف

 :ما يليبـمعرفة  نيكون للمشارآيبعد عرضك للموضوع يجب أن 

 .ن النار في طنجرة أو مقالة مشتعلةوئآيف يطف - 

 .ذا نشب حريق في المنزل الذي يسكنون فيهماذا يفعلون ا - 

 .ماذا يفعلون اذا نشب حريق لدى الجيران - 

 .ماذا يفعلون اذا آان هناك دخان آثيف في بيت السّلم - 

 .الحريق بمساعدة مطفأةن الحريق وئف يطفآي  -

 

   .ماذا يفعلون اذا نشب حريق في الفيلال أو الرادهوس حيث يسكنون   -

 

 :هكذا فعل إ

في شقق أم في بيوت؟ هل يكفي أن افراد المجموعة يسكن هل . د أي من الفيلمين يناسب المجموعةتأّآ .1
الشقة  يتحدث عنالفيلم الذي  نعرض أحد الفيلمين أم يجب علينا أن نعرض األثنين؟ اذا عرضَت

 . شخاص في الفيلم يسكنون في نفس الطابقالسكنية فيجب أن تذآر بكل وضوح أن األ

ر ايقاف العرض أم ستختا بشكل متّصلوقرر ما اذا آنت ستعرض الفيلم . عدد من المراتل شاهد الفيلم .2
 .المختلفة الفيلم  حوادثبعد آل واحدة من 

بحاجة الى معلومات دعم اساسية عن الحرائق في المنزل فيجب عليك قراءة الوثيقة  اذا آنت .3
Frågor och svar om brand i hemmet. 

عند نشوب حريق في  هتعرض فيلم يتحدث عما يجب على المرء أن يفعلأخبر المجموعة بأنك س .4
 .المنزل

عليك اإلستفسار عّما اذا آان احد أفراد المجموعة لديه خبراته الخاصة في الموضوع المتعلق بنشوب  .5
 . أمنح ذلك الشخص مجاًال للحديث عن خبراته تلك. حريق في المنزل

 .عرض الفيلمإ .6

 .التمارين موجودة في وثيقة خاصة. لتمارين لترى ما الذي تعلمته المجموعةن من اواحد أو اثنيختر إ .7


