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 :ةیبطلا تالجسلاو تادایعلا يفظومل راعشإ
 ةیباتك ةقفاوم بجومب كلذب حیرصتب الإ تامولعملا هذھ نع حاصفإلا رظحت يتلاو ،)CFR Part 2 42( ةصاخلا ةیلاردیفلا ةیرسلا دعاوق بجومب ةیمحم ةحفصلا هذھ يف ةدراولا تامولعملا نإ

 .ةددحم

 

  CRAFFT نایبتسا
 ضیرملا ةطساوب ھلامكإ متی

 .ةلماك ّةیرسب كتاباجإ عتمتتسو ؛قدصب ةلئسألا عیمج ىلع ةباجإلا ىجُری
:يلی امب اھیف تمق يتلا مایألا ددع مك ،ةیضاملا اًرھش )12( رشع ينثالا لال   

لع يوتحی بورشم يأ وأ ذیبنلا وأ ةریبلا نم تافشر عضب نم رثكأ برش    
.ًایئاھن كلذ لعفت مل اذإ "0" عض ؟لوحكلا  

 
1. 

 وأ نیخدتلا لالخ نم شیشحلا وأ عمشلا وأ تیزلا وأ وجنابلا وأ بنقلا( اناوجیراملا عاونأ نم يأ يطاعت 
" لثم( "ةیعانطصالا اناوجیراملا" وأ )ماعطلا لخاد وأ قاشنتسالا وأ ةینورتكلإلا رئاجسلا K2  ؟)"سیابس" وأ "

.ًایئاھن كلذ لعفت مل اذإ "0" عض  
 

2.  

 يتلا وأ ةفوصوملا ةیودألا وأ ًاینوناق ةروظحملا تاردخملا نم هریغ لثم( ھب ءاشتنالل رخآ ءيش يأ يطاعت . 
 وأ ينورتكلإ زاھج مادختساب اھنخدت وأ اھخفنت وأ اھقشنتست يتلا ءایشألا كلذكو ،ةیبط ةفصو نودب فرصت
.ًایئاھن كلذ لعفت مل اذإ "0" عض ؟)مسجلا يف اھنقحت  
 

3. 

   

 
 
 

 امھدحأ لوح ةرئاد عض
معن  ردخم ریثأت تحت "ءاشتنا" ةلاح يف ناك )صخشلا اذھ تنأ تنك ءاوس( صخش اھدوقی ةرایس يف بوكرلا كل قبس لھ ال 

 .4 ؟تاردخملا وأ لوحكلا ىطاعتی ناك وأ

معن  لجأ نم وأ كسفن هاجت لضفأ ساسحإب روعشلل وأ ءاخرتسالا لجأ نم تاردخملا وأ لوحكلا تیطاعت نأ كل قبس لھ ال 
 .5 ؟ماجسنالا

معن ؟ًادیحو وأ كدرفمب كدوجو ءانثأ تاردخملا وأ لوحكلا يطاعت كل قبس لھ ال   6. 

معن ؟تاردخملا وأ لوحكلل كیطاعت ءانثأ اھتلعف يتلا ءایشألا تیسن نأ كل قبس لھ ال   7. 

معن  .8 ؟تاردخملا يطاعت وأ بارشلا نم لیلقتلا كل يغبنی ھنأبكؤاقدصأ وأ كترسأ دارفأ كربخأ نأ قبس لھ ال 

معن ؟تاردخملا وأ لوحكلا يطاعت ءانثأ لكاشمل تضرعت نأ كل قبس لھ ال   9. 
 
 

 :ةعباتملا لبق تامیلعتلا هذھ ىلع علطا
 .فقوت مث ،هاندأ )4( مقر لاؤسلا نع بجأف ،هالعأ ةدوجوملا تاعبرملا عیمج يف "0" تعضو اذإ •
 .هاندأ 9 ىلإ 4 نم ةلئسألا نع بجأف ،هالعأ )3( وأ )2( وأ )1( مقر لاؤسلا يف ربكأ ًاددع وأ "1" تعضو اذإ •

 مایألا ددع

 مایألا ددع
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