
 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات 

 قسم االقتصاد المنزلي 

 المرحلة االولى 

 مدرس المادة : م. وفاء جاسم سلمان 

 

 الصحة والسالمة المنزلية

 السؤال :عرفي الصحة ؟ 

ولةةيس فتةةخ الملةةو مةةن  انهةةا حالةةة التكامةةل الجسةةماني والعتلةةي واالجتمةةاعي لل ةةرد . االجابةةة :

او العجةز ووالصةحة  ةي مةن حةةع لجمية  الباةر دون النلةر الةى العةرع او الةةدين او  االمةرا 

 .المعتتدات او الحالة السياسية او االجتماعية او االقتصادية 

 

 الحوادث المنزلية وسبل الوقاية منها

السؤال : ان الحوادث المنزلية تكةون سةببا فةي ك يةر مةن العجةز والتاةو ات والت كة  االسةر  

والمسةةا ر وللحةةوادث اسةةباا فيزيا يةةة او كيميا يةةة او حياتيةةة او امصةةية .وللوقايةةة مةةن  ةة   

 ؟الحوادث يجا مراعاة بع  االمور ا كريها 

 : االجابة

لسةةةتوخ واناةةةاء مسةةةاكن جديةةةدة ل واآليلةةةةتحسةةةين االسةةةكان و ةةةدم المسةةةاكن التديمةةةة  -1

 .بمواص ات صحية 

 التملص من مسببات الحرا ع وايجاد ممارج ماصة بالمنزل الستعمالها ا ناء الحريع. -2

 وتوصيالت الغاز واالضاءة الجيدة ماصة في الدرج .العناية بالتوصيالت الكهربا ية  -3

 وض  حماية للدرج والبلكونات واالسخح والابابي  . -4

 المواد الكيميا ية عن االخ ال .ابعاد االدوية و -5

 

 السؤال : ما ي اسباا الحوادث المنزلية ؟

 ( 5االجابة : مخلوا ممسة فتخ )



االسباا الامصية : كالحالة الصحية والمتدرة الجسمية على تحمةل العمةل واو عيةوا  -1

 في الحواس كضعف البصر او السم  او الحالة الن سية .

لألجةةزاء المخةةرة فةةي اآلالت  كاوعمةةدة والمحةةاور االسةةباا الميكانيكيةةة : كةةالتعر   -2

 الدوارة وادوات التخ  كالسكاكين .... الخ .

 اسباا فيزيا ية : كالحرارة والرخوبة والتهوية واالضاءة والضجيج . -3

 اسباا كيماوية : كالمواد السامه والمت جرة والمؤكسدة وسريعة االاتعال . -4

 با ية .اسباا كهربا ية : كالصعتة والصدمة الكهر -5

 

 ا  ي االمور التي يجا االلتزام بها لجعل العمل في المنزل امن ؟ل :مالسؤا

 (5مخلوا ممسة فتخ ) االجابة :

 التأكد قدر االمكان من الهيكل ال يزيا ي للمعدات والماكن تركيبها ومزنها بامان  -1

 للنواف .ان تكون  نا  اضاءة جيدة وكافية للساللم وحماية مناف   -2

 االبواا يجا ان تحتو  على نواف  زجاجية تسمح بالرؤية في كال االتجا ين  -3

اجهزة تصني  واعةداد الخعةام م ةل اةرا ح المبةز واللحةم والمالخةات ... الةخ يجةا ان  -4

 تزود بنلام حماية وسالمة وتح ير من المخر .

عةدم ان االضاءة الجيدة وااللةوان وااةارات التحة ير علةى السةاللم والةدرج تسةاعد فةي  -5

 التع ر وتجنا الحوادث .

 

 السؤال : ما  ي التعليمات العامة لضمان سالمة االسرة في المخبخ ؟

_________________________________________ 

 ( 11االجابة : ادراج عارة نتاخ فتخ )

 لكم االمتيار في االجابة بعارة نتاخ فتخ 

 

 السؤال : ما  ي فوا د نلافة المنزل االسر  ؟

 االجابة : 

 وقاية االسرة من االمرا  المعدية  -1

 السماح لألخ ال باللعا في بي ة نلي ة ومعتمة  -2

 تتصف بالراحة والخمأنينة -3

 



 السؤال : ما  و دور اال ل في المحافلة على السالمة العامة في المنزل ؟

 االجابة :

ير مخرة او كلما كان باإلمكان وفي االستعماالت المنزلية و يجا ان تستعمل مواد غ -1

 قليلة الضرر كبدا ل عن المواد الكيماوية الضارة .

ا ا كنت مضخرة لاراء منتجات تعتبر مخرة على الصحة و اقرأ التعليمات الموجودة  -2

 على العبوة وتأكد من انها ستعخي  التأ ير والم عول ال   تريد  منها .

 اول االخ ال .تمزن المواد الكيماوية المخرة في اماكن امنه وبعيدا عن متن -3

قبل التملص من العبوات ال ارغة . استعمل جمي  المادة الموجودة في العبوة او قم  -4

 بإعخا ها الى ا  امص يريد استعمالها .

ال تتم بسكا زيوت السيارات الممتل ة في فتحات المجار  . الزيوت الم يبات )ضد  -5

 التجميد ( 

 


