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التعامل مع 
ية احلرائق املنزل

الكلبانيةسامية : إعداد المعلمة
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ئق تتنوع مسببات احلرا
سالتمااملنزلية ما بني 

كهربائي، واشتعال 
النار من الزيوت، أو 

الغاز؛ مما قد يؤدي إىل 
كوارث عظيمة يف 

األرواح 
.  واملمتلكات
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:للتعامل مع احلرائق املنزلية جانبان

عالجيوقائي 
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اجلانب الوقائي
السلوكيات الصحيحة تجاه التعامل مع 
ي تسبب الحوادث  األجهزة واألدوات الت 

ة قراءة التعليمات الواردة عىل األجهز 

ي يمكن تزويد ا ي بها التعرف عىل األجهزة الحديثة الت 
لمبان 
ي أو وجود حريق 

الكتشاف أي خلل كهربان 
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اجلانب العالجي
سلوكي 

مهاري 

رسعة التبليغ 
إلطفاء الحريق 

استخدام 
ق مطفأة الحري

.  التعرف عىل األجهزة الخاصة الحتواء الكارثة أو السيطرة عليها
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متى حياول اإلنسان 
السيطرة على احلريق 

بنفسه؟
ومتى يطلب املساعدة؟ 
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قواعد عامة ال بد من مراعاهتا عند حدوث 
:   أي نوع من احلرائق

إذا لم تتمكن من إطفاء
دد مط لقًا الحريق فال تت 
ي استدعاء الدفاع 

ف 
ي حت  وإن بدا 

المدن 
اً  .  الحريق صغتر
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قواعد عامة ال بد من مراعاهتا عند حدوث 
:   أي نوع من احلرائق

جابة اليقظة واالستعداد لالست
بشكل رسي    ع وحكيم 

ي 
 عن فصل التيار الكهربان 
مصدره 

إذا اعتقدت انه بإمكانك إطفاء 
احلريق قبل وصول رجال 

:املكافحة ، عليك القيام باآلتي
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قواعد عامة ال بد من مراعاهتا عند حدوث 
:   أي نوع من احلرائق

رسعة إخالء المكان عن طريق 
مخارج الطوارئ اآلمنة، وعدم 
ق محاولة الرجوع إىل موقع الحري
ي ولو كان ثميناً 

.  ألخذ أي ش 

فم وضع منديل مبلل عىل ال
اه والزحف عىل األرض باتج
ي حال 

مخرج الطوارئ ف 
.  وجود دخان كثيف
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قواعد عامة ال بد من مراعاهتا عند حدوث 
:   أي نوع من احلرائق

ي 
االتصال بالدفاع المدن 

عىل الرقم 

(9999)

ي حالة انحباسك داخل غر 
فة ف 

ام نشب فيها حريق وب  ها حم
، يمكنك فتح الماء  داخىلي

لزمات لتبليل األرضية والمست
. النسيجية فيها
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! تذكر

: أن أفضل التدابتر الوقائية من الحرائق هي بكل بساطة

تطبيق إرشادات 
السالمة المناسبة  

منع نشوب  ها 
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النشاط األول 

من احتواء احلريق البسيط الناتج
اشتعال الزيوت 
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إن معظم احلرائق النامجة عن 
طهي الطعام ترجع بشكل 

ت مباشر إما إىل استعمال الزيو
أو الدهون بصورة خاطئة، وإما 

إىل مالمسة املالبس أو فوطة 
املطبخ للنار، وقد تسبب 

احلرائق يف إحلاق الضرر 
بالعديد من املنازل ووقوع 

.  إصابات خطرية ووفيات
79944174



الحتواء احلريق البسيط بصورة سريعة 
.. ميكن اتباع

طريقة تغطية اإلناء 
نه المشتعل بغطاء أكبر م

أو 
بطانية الحريق 

أو
بللة تغطيته بفوطة م
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هذه الطرق من شأهنا أن تقلل من فرص تعرض الفرد 
. للحريق، فالتغطية تعمل على منع دخول اهلواء
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شكل اليقظة واالستعداد لالستجابة ب
رسي    ع وحكيم 

عدم استخدام الماء إلطفاء الزيت 
ة المشتعل؛ ألنه يساعد عىل زياد
.  قانتشار اللهب فوق الزيت المحت  

ها عدم تحريك المقالة المشتعلة والدفع ل
ل تفاديًا الندالع النتر  ي إىل خارج المت  

ان ف 
ل .  المناطق األخرى من المت  

ي حالة إذا ك
ان اللجوء إىل إطفاء الحريق ف 

دي الشخص متمكنًا من ذلك، بحيث ال تؤ 
و زيادة قيامه بمهمة اإلطفاء إىل إيذاء نفسه أ

. اإلشتعال

ة دفعة واحدة فوق  عدم وضع الغطاء مبارس 
لتوجه المقالة إلطفاء الزيت المشتعل؛ تجنباً 

.  النار نحو الشخص

ر عدم استعمال مقالة مسطحة عند استخدام مقادي
، وبدلا  ي الطهي

ة من الزيوت أو الدهون ف   من كبتر
.  ذلك تستعمل مقالة عميقة مزودة بغطاء

؛ عدم تسخير  الزيوت أو الدهون أكتر مما ين ي
بغ 

ي التحول إىل دخان عندم
ا تصل ذلك ألنها تبدأ ف 

يةدرجة 204درجة حرارتها نحو  ويمكن سيلتر 
.أن تشتعل بعد لحظات من انبعاث الدخان

..انتبه إىل 
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النشاط الثاني 
التعامل مع أسطوانة الغــــاز 
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تعتتر حوادث الغاز من ضمن الحوادث
ي عادةا ما تحد لية الشائعة الت  ث المت  
وضع نتيجة عدم معرفة المكان الصحيح ل

ي التعامل
أو أسطوانة الغاز، أو اإلهمال ف 

ن العبث بها؛ مما ينتج عنه الكثتر م
ي قد تؤذي أفراد األرسة  المخاطر الت 

والمجاورين لهم ال سمح هللا 



..انتبه إىل 
ي مكان به ظل وتهوية 

وضع أسطوانة الغاز ف 

ي حالة الترسب 
عدم استخدام المصابيح الكهربائية ، أو استخدام أعواد الثقاب ف 

ي الكشف عن الترسب ومعالجته
.  اإلرساع ف 

.  عدم الكشف عن ترسب الغاز بواسطة مصدر حراري

. إغالق مصدر الغاز

.  عدم الفتح المفاجر  لألبواب والنوافذ

.  عدم إحداث احتكاك بير  سطحير  يمكن توليد حرارة بينهما
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أسطوانة غاز بتوصيلتها الكاملة 

لق  مفتاح مت  

حلقة مطاطية مانعة للترسب

رغوة صابون 

فرشاة دهان 

..احتاج إىل 
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:  ثانياً : أوال : اإلجراءات الوقائية عند تركيب أسطوانة الغاز
:أتأكد من إحكام تثبيت خرطوم التوصيل باألسطوانة متبعًا التاىلي 

يأقوم باآلت

وضع حلقة مطاطية جديدة مانعة لترسب الغاز بير  
. األسطوانة ومسي   ضابط

. شد المسي   الضابط بإحكام

لة التأكد من عدم ترسب الغاز بتمرير فرشاة دهان مبل
.   برغوة الصابون بير  األسطوانة والمسي   الضابط

د إذا كانت هنالك فقاقيع هوائية فهذا دليل عىل وجو 
ترسب

ي حالة اكتشاف ترسب غاز 
ف 

.أطف   الموقد

أغلق صمام األسطوانة 

أفتح النوافذ بهدوء لتغيتر الهواء 

ي 
أضع كمام عىل أنف 
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: ثالثاً 
:  رابعاً 

ي 
أتعرف مكان الترّسب متبعًا اآلن 

.  أقفل أسطوانة الغاز

يأقوم باآلت
.  يداً فحص مفاتيح الموقد والتأكد من إغالقها ج

ة فحص خرطوم التوصيل بتمرير رغو 
الصابون عىل امتداده 

ي أسطوانة 
فحص المنظم ف 

ىل الغاز بوضع رغوة الصابون ع
المنظم 

. أعالج الترسب بالطريقة المناسبة:  خامساً 

أعيد الكشف للتحقق من صحة الصيانة :سادساً 
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النشاط الثالث  
استخدام مطفأة احلريق 
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ملستلزمات األمن والسالمة يف املنزل أمهية عظيمة للتنبيه يل 
كارثة ميكن أن تقع سواء كانت حريقاً أو وجود دخالء، 

. فوجودها يف املنزل أمر ضروري وليس من الكماليات
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:أكثر املستلزمات استخداماً يف املنازل
العالجيةالوقائية 

كاشفات الدخان والحرارة 

كاشفات ترسب الغاز

ل  خطة طوارئ اإلخالء من المت  

مطفأة الحريق بأنواعها المتعددة 

بطانية الحريق
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أنواع طفايات احلريق

بودرة جافة رغوية  مائية  غازية 
79944174



طريقة اإلخماد استخداماتها محتوياتها يط  لون الرس  نوعها

يد  التتر ة إطفاء حرائق المواد الصلب
... (خشب، قرطاسية )

ي أكسيد + ماء 
غاز ثان 

الكربون 
أحمر مائية 

يد  الخنق والتتر بةإطفاء حرائق المواد الملته
ول، الزيوت ) ..... (  البت 

+  سائل رغوي + ماء 
ي أكسيد الكر 

بون غاز ثان 
حليبر   رغوية 

إفساد المناخ 
(مزاحمة األكسجير  )

إطفاء حرائق السوائل 
والكهرباء

+بودرة كيماوية جافة 
ي أكسيد الكر 

بون غاز ثان 
أزرق  بودرة جافة 

إفساد المناخ 
(مزاحمة األكسجير  )

إطفاء حرائق السوائل 
واألجهزة الكهربائية 

ي أكسيد الكر 
بون غاز ثان  أسود  غازية 

أنواع طفايات احلريق
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أجهزة األمن والسالمة 
ل  ي المت  

صور لها / المستخدمة ف 

مطفأة حريق 

..احتاج إىل 
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..انتبه إىل 
الصيانة الدورية لمطفأة الحريق 

ي مكان مناسب 
وضع مطفأة الحريق ف 

اختيار المطفأة المحتوية عىل المادة المناسبة إلطفاء الحريق

ي المنتصف
رش مادة اإلطفاء عىل أطراف النار المشتعلة، وليس ف 

ي 
اإلطفاءتبليل البطانية العادية بالماء قبل استخدامها ف 
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يأقوم باآلت
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ي 
 عند الوقوف باتجاه تيار هوان 

ي حالة كو –إطفاء الحريق 
ن ف 

ل . الشخص خارج المت  

المالحظة األوىل 

ر أخذ مسافة كافية من مصد
الحريق حسب حجم 

.الحريق

المالحظة الثانية 

التأكد من انطفاء الحريق 
. تماماً 

المالحظة الثالثة 

1

2

3

مالحظــــــــات

3
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أمـــــــارس 

ي عىل استخدام مطفأة 
أدرب أفراد أرسن 

ل ي المت  
. الحريق إن وجدت ف 

ي عىل طريقة إطفاء 
أدرب أفراد أرسن 

. الحريق البسيط باستخدام بطانية
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