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  :تمارين لألفالم في موضوعة
  آيف تتصرف؟ –حريق ينشب في منزلك 

 

 تمارين

 

  تأآد من عدم امكانية نشوب حريق فيها –مناطق الخطر في المسكن  أعثر على
المخاطر المختلفة التي عشر من  يثنافي الصورة يتم عرض . أخطار الحريق في المطبخ  إعرض الصورة
  هذا الموضوع؟ حولعّما يعرفونه إسأل المجموعة . ر الى حريقيمكن لها أن تتطّو

  ماهي األخطار التي تراها في الصورة؟. 1

  .نظر الجواب الصحيح في المربع ادناهُا. عشر من المخاطر نيالصور ُتظهر اث

  ي تعرضها الصورة؟هذه المخاطر الت ىهل شهدَت حادثة حريق بدأت بسبب أحد. 2
  من ذلك الشخص أن يتحدث عّما جرى؟ طلبُا

 
  أخطار الحريق في المطبخ في 2أنظر أيضَا الصورة . تعليق على أخطار الحريق في المطبخ

  
ن عليك التفكير بأن طاولة المطبخ هي مكا. من السهل أن نضع الجريدة قريبًا من شموع التدفئة على الطاولة وأن تشتعل -الجريدة . 1

الرسائل البريدية، الجريدة أو منشفة اليد المستعملة في : بعض األشياء السهلة اإلشتعال" ما نرمي"حيث آثيرًا  مرآزي في المطبخ
  .المطبخ

يمكن أن الموجودة قرب محمصة الخبز  محارم اليدين الورقية أو اية مادة أخرى سهلة اإلشتعال –محمصة الخبز الكهربائية . 2
  .داخل محمصة الخبز" تسقط"حرارة المتولدة من محمصة الخبز أو تشتعل بسبب ال

آما يمكن للطعام الذي يحترق . اذا نسيت المقالة أو الطنجرة المحتوية على دهن الطعام على الطباخ فيمكن لها أن تشتعل –المقالة . 3
  .د يمكن لها ان ُتشعل المنسوجات أو الورقيجعل حرارته ترتفع الى حدوعدم اغالق الطباخ . بشكل آبير أن يسبب الحريق أيضًا

ويمكن . نحشر مما يؤدي الى تشققهأو ي, وقد يتشقق يتيبس المطاط المحيط باألسالك الكهربائية مع الزمن –األسالك الكهربائية . 4
خصوصًا القوارض  الحيوانات المنزلية،. وتسبب الحريق )تماس آهربائي(للطاقة الكهربائية حينها أن تخلق شرارات آهربائية 

  .األسالك الكهربائية األمر الذي يؤدي الى حدوث تماس آهربائي قد تقوم بقرض) اليُقصد هنا القطط والكالب(

 .يجب أن ُتبدي الكثير من الحذر فيما يخّص األماآن حيث تضع سجائرك المشتعلة أو تنفض السجارة فيها –السجائر المشتعلة . 5
  .المنفضة ويسبب الرماد أو الحرارة المنبعثة من جمرة السيجارة اشتعال النار ويمكن السيجارة أن تسقط من

يجب عدم تعليق المالبس أو المناشف على اجهزة التدفئة الكهربائية، اجهزة التدفئة  –المالبس الموضوعة على الشوفاج الكهربائي . 6
عدم وضع المواد التي قد تشتعل ويجب آذلك . سبب ارتفاع الحرارةتبدأ باإلشتعال ب ألنها قد. العاملة بالزيت أو المراوح الحرارية

  .مثل المكنسة الكهربائية، قريبًا من الشوفاج أو أجهزة التدفئة, بسهوله

ارة مرتفعة وتتكون حينها حر. اذا وضعت قطعة قماش على المصباح فستمنع الهواء من التدفق بحرية –قماش على المصباح . 7
حينها استعمال يجب عليك واط، ف 40مصباح الكهربائي، مثًال غطية المصابيح مصممة خصيصًا لتالئم قوة الأ. تسبب اندالع الحريق

  .واط آحد أعلى 40قوة ب مصباح

الستائر، مواد نحو مثًال  تتوهجيمكن لتيار الهواء القادم من النافذة أن يتسبب في جعل شعلة الشمعة  –الشموع المشتعلة قرب النافذة . 8
  .أو الزهور الموضوعة في النافذة وينشب الحريق نتيجة هذاديكور والزينة ال
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  .سفلشياء الموجودة في األيمكن للشموع ان تسقط من اوعيتها أو من الشمعدان وتشعل األ –الشموع المشتعلة . 9

مشتعلة فيمكن للحرارة المنبعثة منها أن  اذاظّلت المكواة .سحب سلك المكواة حالما تنتهي من آوي المالبسإ –بائية المكواة الكهر. 10

  .تسبب اشعال األقمشة أو المالبس

. أو ينحشر مما يؤدي الى تشققه, يتيبس المطاط المحيط باألسالك الكهربائية مع الزمن وقد يتشقق -سلك المكواة الكهربائية . 11

  .وتسبب الحريق) تماس آهربائي(ويمكن للطاقة الكهربائية حينها أن تخلق شرارات آهربائية 

لذلك عليك وضع علب الثقاب والقّداحات في أماآن التصل اليها . غالبًا مايكون لألطفال حّب اإلطالع على النار –أعواد الثقاب . 12

عليك أن تشرح لألطفال انه ال ُيسمح  . أن تسمح للطفل بإشعال الشموع ولكن فقط في حال وجود أحد الكبار كويمكن. ايادي األطفال

 .لهم اللعب بأعواد الثقاب

 

  مواضيع للنقاش
دع المجموعة تناقش اسئلة ومواضيع تتعلق بالحماية من الحريق وآيف يمكن للمرء أن يتصرف اذا نشب 

  .عددًا من المواضيع أن تختاريمكنك . حريق

  آيف تطفئ حريق في دهن الطعام على الطباخ؟
أن . بمساعدة غطاء طنجرة، بطانية اطفاء الحريق، منشفة يد أو ما شابهيمكنك إخماد الحريق : حة اإلجاباتالئ(

  .)رّش الماء على دهن الطعام المشتعل يؤدي الى خطر انتشار الحريق واصابتك بحروق
  

  مالذي يمكنك أن تفعل لتحمي نفسك من الحريق في المنزل؟
اشتري . بيهك في حال بدأ نشوب الحريقفسيتم تن .يجب ان يكون لديك جهاز انذار الحرائق: الئحة اإلجابات(

فّكر بما تستطيع . بطانية اطفاء الحريق ومطفأة حريق يدوية وستحصل اّذاك على فرصة اطفاء الحرائق البسيطة
   .)في حال نشب حريق ماذا تفعلونناقش مع العائلة . عمله في الحاالت الطارئة

 
  لماذا يجب أن نضع جهاز انذار الحريق في السقف؟

الى  بسرعة الدخان الساخن يرتفع ان .يستجيب للدخان المنبعث من النار الحريق انذارجهاز  :حة اإلجاباتالئ(
  .)بسرعة آبيرة وينذرك في الوقت المناسب يستشعر الحريق نذارجهاز اال و.أعلى

  قريبًا من غرفة النوم؟ لماذا يجب أن يوضع جهاز انذار الحريق
آما  .باإلغماء يكفي إلصابتك هشاقك لنَفسين منالمنبعث من الحريق بسرعة واستن لدخانينتشر ا: الئحة اإلجابات(

استنشقت الدخان في نومك فلن تكون لك أية فرصة حدَث و اواذ.الدخان المنبعث انك لن تستيقظ من النوم بسبب
من انقاذ حياتك  ينهاحاإلشارات الصوتية التي يطلقها جهاز إنذار الحريق توقظك من النوم وتتمكن .للنجاة بحياتك

 .)وحياة األشخاص اآلخرين المعّرضين للخطر

  
  جهاز اإلنذار من الحريق يعمل آما يجب؟ أعرف أّن يمكنني أن آيف

اذا لم تسمع اية . الجهاز يعمل آان الزر يقوم بفحص ما اذا. تفحصه من خالل الضغط على الزر: الئحة اإلجابات(
 ).اشارة صوتية فعليك تبديل البطارية

 

  .آيف يمكنني مساعدة طاقم خدمة اإلنقاذ اثناء تأديتهم عملهم
  : الئحة اإلجابات(
  .فهي موجودة لضمان عدم اصابتك بأضرار. انتظر عند حواجز منع الدخول - 
يمكنك ايضًا تقديم المساعدة عن طريق اعطاء المعلومات . طاقم خدمة اإلنقاذ مدّرب على انقاذ اإلشخاص - 

  .نين في البناية ووصف البناية لهم من الداخلبخصوص الساآ
  .ار طاقم اإلنقاذ في المكانداخل بناية تحترق فيجب عليك إخط اذا آنت تعرف أن شخصًا مازال في - 
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  البقاء داخل شقتي وأن ُابقي الباب مسدودًا اذا آان بيت السّلم مليئًا بالدخان؟ لماذا يجب عليَّ
وقد  باإلغماء فستصابواذا خرجت الى بيت السّلم واستنشقت الدخان . يق ساّمالدخان المنبعث من الحر: تعليق(

اتصل بالرقم . دقيقة 60- 30عليك البقاء في شقتك حيث تكون آمنًا لمدة تتراوح بين  لهذا السبب. تموت نتيجة لذلك
  .)آي تعرف خدمة اإلنقاذ انك موجود داخل البناية 112

  
  حريق في مكان آخر في البناية؟ هل استطيع البقاء في شقتي اذا شّب

 .دقيقة 60- 30لمدة  الحرائقفالشقق مبنية بطريقة تجعلها تقاوم . نعم، يمكنك البقاء في الشقة: الئحة اإلجابات(
تجعل  الشرآات التي تبني الشقق السكنية تتبع قواعد. إخماد الحريق ومساعدتك, وتستطيع خدمة اإلنقاذ الوصول

   .)دقيقة 60- 30تتراوح بين الحريق اليصلك في مدة 

 

  .ماذا افعل اذا تطور تصاعد الدخان حيث ُاوجد
حيث . إزحف على األرض. لذلك يجب ان تكون تحت الدخان الدخان الذي يّتسم بالخطورة يصعد الى أعلى: تعليق(

  .)يمكنك أن ترى وأن تتنفس
  

  لماذا يشكّل استنشاق دخان الحريق خطرًا على الحياة؟
ب تسممًا سريعًا في جسمك وتؤدي الى عدم قدرته على اداء وظائفه بشكل وي الدخان على مواد تسّبيحت: تعليق(

الدخان الساخن قد يسبب اصابتك بحروق . واستنشاقك لنَفَسين فقط من الدخان يسبب اصابتك باإلغماء. طبيعي
.)خطيرة في القصبة الهوائية والرئتين  

 
 عندما يشتعل حريق في شقتك؟ يخلفب الشقة غالق باإماهو السبب الذي يدعوك الى 

ويمكنك بهذه الطريقة حماية . اذا اغلقت الباب خلفك فستمنع دخان الحريق من اإلنتشار في بيت السّلم: تعليق(
  .)جيرانك ومساعدة طاقم خدمة اإلنقاذ

  

  صل بخدمة اإلنقاذّتإ
  .بخدمة اإلنقاذ في منطقة سكنكتصل إ

  .لتجربة بعض التمارين دعوتكو لالزما فبإمكانهم تقديم التأهيل
  

  يمكنك بكل سرور ارسال اقتراحات ونصائح لتطوير هذه المادة الى
alexandra.johansson@msb.se.  

 

 
 


