
 

Arabic for Israel  

-ااالنسحاببأأددااةة تقيیيیمم  ووتعليیماتت تعيیيینن االنقاطط (WAT-1)ااألوولل  ااإلصدداارر  
 

 نقاطط االبنوودد  سجلل االمرريیضض منن بيیاناتت
  1=  نعمم؛ 0=  ال /مائيأأيي برراازز ليینن

0ال =  أأيي تقيیؤؤ٬، محاوولة تقيیؤؤ٬، كبتت تقيیؤؤ  
 1نعمم = 

 

  1؛ نعمم = 0ال =  مئوويیة°  37.8منن  أأعلىددررجة االحررااررةة 
إإعططاء قبلل  ما لووحظظ على االمرريیضض

 بددقيیقتيینن االمحّفزز
  

0= بشكلل هھھھاددئئ نائمم/ مستيیقظظ  االحالة  
 1= متضايیقق  مستيیقظظ

 

0ال تووجدد/خفيیفة =  ررعشة  
 1متووسططة/حاددةة = 

 

  1؛ نعمم = 0ال =  أأيي تعررقق
0خفيیفة = ال تووجدد/  / متكررررةة متسقةحرركة غيیرر   

 1متووسططة/حاددةة = 
 

0ال يیووجدد أأوو مررةة ووااحددةة =  االتثاؤؤبب أأوو االعططسس  
 1مررتيینن فأكثرر = 

 

   ما لووحظظ خاللل ددقيیقة إإعططاء االمحّفزز
0ال تووجدد/معتددلة =  ااالنفعالل االمفاجئ عندد االلمسس  

 1متووسططة/حاددةة = 
 

  1؛ ززاائدد = 0معتادد =  االعضالتت حالة
   االتعافي ما بعدد إإعططاء االمحّفزز

0أأقلل منن ددقيیقتيینن =  االفتررةة االالززمة للووصوولل إإلى حالة االهھددووء  
1حتى خمسس ددقائقق =   

 2ددقائقق =  5أأكثرر منن 

 

)12-0(إإجمالي االنقاطط   
 

  

 
 

________________ :E-code  
 

  ________________ :االتقيیيیمم تارريیخ
 

  ________________:االتقيیيیمم ووقتت
 

  _______________:االتقيیيیمم يُیجرريي االذذيي االشخصص ااسمم منن ااألوولى ااألحررفف
 
 

تعليیماتت تحدديیدد االنقاطط  
.يیمكنن عملل ذذلكك قبلل أأوو بعدد االمررااقبة. ااحصلل على االمعلووماتت منن سجلل االمرريیضض  

أأيي شيء.  تمم تسجيیللإإذذاا لمم يی ااً صفررووضع  ٬،ساعة االماضيیة 12ئي في أأيي برراازز ليینن أأوو ماضع نقططة ووااحددةة إإذذاا تمم تسجيیلل   
أأيي شيء. تمم تسجيیللإإذذاا لمم يی ااً صفررووضع  ٬،االماضيیة 12حاوولة تقيیؤؤ٬، كبتت تقيیؤؤ في االساعاتت ضع ددررجة ووااحددةة إإذذاا تمم تسجيیلل أأيي تقيیؤؤ٬، م  

ددررجة مئوويیة في  37.8رر منن ضع ددررجة ووااحددةة إإذذاا كانتت ددررجة االحررااررةة االمسجلة االتي تظظهھرر في معظظمم ااألحيیانن هھھھي أأكث  
االماضيیة٬، ووضع صفررااً إإذذاا لمم يیكنن ااألمرر كذذلكك. 12 االساعاتت  

 
 
 



 

Arabic for Israel  

 
بددقيیقتيینن قبلل إإعططاء االمحّفزز ما لووحظظ على االمرريیضض  

ً وواالحالة: ضع نقططة ووااحددةة إإذذاا كانن مستيیقظظاً  . ضع صفررااً إإذذاا كانن نائماً أأوو مستيیقظظاً إإعططاء االمحّفززددقيیقتيینن قبلل االخاللل  متضايیًقا
ووهھھھاددئا/متعاووناً.  

صفررااً إإذذاا لمم تكنن هھھھناكك أأيي بددقيیقتيینن. ضع  إإعططاء االمحّفززاالررعشة: ضع نقططة ووااحددةة إإذذاا تمتت مالحظظة ررعشة متووسططة إإلى شدديیددةة قبلل 
ررعشة (أأوو كانتت ضئيیلة وومتقططعة).  

بددقيیقتيینن. ووضع صفررااً إإذذاا لمم يُیالحظظ أأيي تعررقق. االتعررقق: ضع نقططة ووااحددةة إإذذاا تمم االتعررقق قبلل إإعططاء االمحّفزز  
بالررأأسس٬، أأوو أأوو متكررررةة مثلل ااإلشاحة  متسقةشدديیددةة غيیرر  متووسططة إإلى / متكررررةة: ضع نقططة ووااحددةة إإذذاا لووحظظتت حرركاتت متسقةحرركة غيیرر 

أأوو متكررررةة (أأوو  متسقةالحظظ أأيي حرركة غيیرر تُ بددقيیقتيینن. ضع صفررااً إإذذاا لمم  االضرربب بالذذررااعع أأوو االساقق٬، أأوو تقووسس االجذذعع قبلل إإعططاء االمحّفزز
خفيیفة فقطط).  حرركاتتكانتت هھھھناكك   

أأوو يیعططسس  يیتثاءببااً إإذذاا لمم بددقيیقتيینن. ضع صفرر بب أأوو عططسس أأكثرر منن مررةة قبلل إإعططاء االمحّفززءاالتثاؤؤبب أأوو االعططسس: ضع نقططة ووااحددةة إإذذاا تثا
.أأوو فعلهھا مررةة ووااحددةة فقطط  

إإعططاء االمحّفززددقيیقة  ما لووحظظ خاللل  
. ضع صفررااً إإذذاا لمم إإعططاء االمحّفززمعتددالً إإلى حادد عندد لمسهھ أأثناء مفاجًئا ااالنفعالل االمفاجئ عندد االلمسس: ضع نقططة ووااحددةة إإذذاا اانفعلل اانفعاالً 

يیحددثث ذذلكك (أأوو اانفعلل اانفعاالً خفيیفاً).   
ضع صفرًراا إإذذاا كانن ططبيیعيًیا.. إإعططاء االمحّفززاالعضالتت أأثناء  حالةاالعضالتت: ضع نقططة ووااحددةة إإذذاا ززاادد  حالة  

 
بعدد إإعططاء االمحّفززما االتعافي   

ددقائقق بعدد إإعططاء االمحّفزز. ضع نقططة ووااحددةة إإذذاا ااحتاجج بيینن  5أأكثرر منن  ىاالفتررةة االالززمة للووصوولل إإلى حالة االهھددووء: ضع نقططتيینن إإذذاا ااحتاجج إإل
قائقق. ضع صفررااً إإذذاا ااحتاجج أأقلل منن ددقيیقتيینن.دد 5إإلى  2  

 
.WAT-1ررقمم للحصوولل على إإجمالي نقاطط  11ااجمع   
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