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 دليل االختبارات والمعايير  
 )الطبعة المنقحة السابعة( 

 تصويب   
: تصويبات الطبعة المنقحة السابعة لدليل االختبارات والمعايير متاحة أيضاً على موقع لجنة األمم مالحظة 

   المتحدة االقتصادية ألوروبا على شبكة اإلنترنت وعنوانه كما يلي: 
files-7goods/rev-https://unece.org/transport/dangerous. 

 8، المربع  4-10، الشكل  10القسم  - 1 

 عن النص الحالي بما يلي: يُستعاض

 .5 االختبارات سلسلة في الشروع ويتم، 5-1 الشعبة في متفجرة كمادة المادة تصنيف إمكانية في ُينظر

 في الوارد" ؟ مع خطر انفجار شامل جداً ضعيفة الحساسية   متفجرةالسؤال: "هل هي  عن اإلجابة كانت إذا
 . 5-1 الشعبة في المادة تصنف"نعم"  هي، 3-10 الشكل

 . 1-1 الشعبة في المادة تصنف"ال"  هي اإلجابة كانت إذا

 الجملة الثانية، 1-1-11، 11القسم  - 2 

 "5"المربع  بعبارة" 4عن عبارة "المربع  يستعاض

 ، الجملة الثانية1-1-12، 12القسم  - 3 

 "7"المربع  بعبارة" 6عن عبارة "المربع  يستعاض

 ، الجملة األولى1-1-15، 15القسم  - 4 

 " 28"المربع  بعبارة" 21عن عبارة "المربع  يستعاض

https://unece.org/transport/dangerous-goods/rev7-files
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 الجملة األولى، 1-1-16، 16القسم  - 5 

 " 37و   36و   35و   34و   33و   32"المربعات    بعبارة "  33و   32و   30و   28و   26عن عبارة "المربعات    يستعاض 

 ، الجملة الثانية1-1-16، 16القسم  - 6 

 " 39و 38"المربعان  بعبارة"  36و 35عن عبارة "المربعان  يستعاض

   1-4-1-6-16، 16القسم  - 7 

  34و  33و 32بعبارة "المربعات  36و  35و 33و 32و  30و 28و 26عن عبارة "المربعات  يستعاض
 " 39و 38و 37و  36و 35و

 ، الجملة الثانية 7-4-1-6-16، 16القسم  - 8 

 " 39و 38بعبارة "المربعان  " 36و 35عن عبارة "المربعان يستعاض 

 ، الجملة األولى1-17، 17القسم  - 9 

 " 23" بعبارة "المربع 40عن عبارة "المربع يستعاض 

 ، الجملة األولى، النص بين قوسين 2-2-21، 21القسم  - 10 

 عن النص الحالي بما يلي:يُستعاض 

)أي اختبار من المجموعة واو بالنسبة لألكاسيد الفوقية، وأي اختبار من المجموعة واو فيما عدا االختبار 
 ل( بالنسبة للمواد ذاتية التفاع 4-واو

 2-1-26، 26القسم  - 11 

 ،"، الواردة بعد عبارة "جميع االختبارات" 5-، عبارة "، ما عدا االختبار واو حذف

 1-26والجدول  2-26، 26القسم  - 12 

 .5-الصف الخاص بـالرمز واو حذف

 ، الجملة الثانية 1-4-4-37، 37القسم  - 13 

 ال ينطبق التصويب على النسخة العربية. 

 ' 2)ب( '3-3-38، 38القسم  - 14 

 ال ينطبق التصويب على النسخة العربية. 

'  4' و)د( '2' و)د( '4' و)ج( '3' و)ج( ' 6' و)ب( ' 4، الفقرات الفرعية )ب( '3-3-38، 38القسم  - 15 
 ' 6( 'هـ' و)5( 'هـو)

 ال ينطبق التصويب على النسخة العربية. 
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 )و( 3-3-38، 38القسم  - 16 

 النسخة العربية. ال ينطبق التصويب على 

 )ز( 3-3-38، 38القسم  - 17 

 ال ينطبق التصويب على النسخة العربية. 

 ، العمود األول، الصفان األخيران 2-3-38، الجدول 1-3-3-38، 38القسم  - 18 

 ال ينطبق التصويب على النسخة العربية. 

 " 7-، عنوان العمود "راء 3-3-38، الجدول 1-3-3-38، 38القسم  - 19 

 لتصويب على النسخة العربية. ال ينطبق ا

 ' 2)ج( ' 3- 3-6ألف ، 6التذييل  - 20 

 عن النص الحالي بما يلي: يُستعاض

هو مبين في الجدول  أكثر، كما س أو500º إذا بدأ التحلل المصد ِّر للحرارة عند درجة حرارة ’2‘
 .2-6 تاء

    


