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 ةماع تاعوضوم :لوألا مسقلا
 

 AB3; modified):)أرقا( ؟يلاحلا تقولا يف كدلب يف ماعلا يداصتقالا عضولا ميقت فيك .101
ArabTrans) 

 ادج ديج .1
  ديج .2
  ئيس .3
 ادج ئيس .4

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98      
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر   .99      

101a. تاروثلا لبق( ةيضاملا تاونس سمخلا لبق كدلبل يداصتقالا عضولا ميقت فيك ،كيأرب 
  (New; modified ArabTrans):)أرقا( ؟يلاحلا عضولا عم ةنراقم )ةيبرعلا

 ريثكب لضفأ .1
 ليلقب لضفأ .2
 .يلاحلا عضولا سفنب ابيرقت .3
 ليلقب أوسأ .4
 ريثكب أوسأ .5

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98      
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر   .99      

 5-3( ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا لالخ كدلبل يداصتقالا عضولا نوكيس فيك ،كيأرب  .102
 (AB3):)أرقا( ؟يلاحلا عضولا عم ةنراقم )تاونس

 ريثكب لضفأ .1
 ليلقب لضفأ .2
 .يلاحلا عضولا سفنب ابيرقت .3
 ليلقب أوسأ .4
 ريثكب أوسأ .5

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98    
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر   .99    

102b. أرقا( ؟نآلا كترسأل يداصتقالا عضولا ميقت فيك(:AB1; modified ArabTrans) 
 ادج ديج .1
  ديج .2
  ئيس .3
 ادج ئيس .4

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98      
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر  .99      

 (AB3) :)أرقا(:؟مهب ةقثلا نكمي ال هنا مأ سانلا ةيبلغأ يف ةقثلا نكمي له ،ماع لكشب .103
 .سانلا ةيبلغأ يف ةقثلا نكمي .1
 .سانلا هيبلغا يف ةقثلا نكمي ال .2

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 103a. قفاوت ال وأ قفاوت تنك اذإ اهنم ةدحاو لكل ةبسنلاب ددحو ةيلاتلا تارابعلا يف ركف 

 (New):)ةرابعلا أرقأ( :اهيلع
 ةدشب قفاوأ .1
 ام دح ىلإ قفاوأ .2
 ضفرأ الو قفاوأ ال .3
 ام دح ىلإ قفاوأ ال .4
 ةدشب قفاوأ ال .5

 )أرقت ال ( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر  .99

 
 9 8 5 4 3 2 1 سانلاب ايلك قثي نم وه رساخلا . 1

 9 8 5 4 3 2 1 كمدخي كلذ ناك اذا الإ ةيقيقحلا كاياون نع حصفت ال . 2

 مهتقيقح ىلع نورهظيس مهنأل سانلاب نظلا ئيسُت نأ ملسألا نم 3
 فورظلا مهل حاتت امدنع

1 2 3 4 5 8 9 

 9 8 5 4 3 2 1 .هعامس نوديري امب مهربخت نأ سانلا عم لماعتلل ةقيرط لضفأ 4

 9 8 5 4 3 2 1 .نيمهملا  سانلا لماجت نأ ةمكحلا نم 5

 9 8 5 4 3 2 1 نيرخآلا ىلع بذكلل رذع دجوي ال 6

 
 (AB3 modified):)أرقا( ؟كدلب نم ةرجهلاب ركفت له .104

 .معن .1
 ]105 ىلا لقتنا[ .ال .2

 ]105 ىلا لقتنا[ .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 ]105 ىلا لقتنا[ .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

104a. أرقا( ؟ةرجهلا ديرت اذامل(:[FILTER: SKIP IF ‘NO/DK/Ref’ ON Q104] (AB3 modified) 
 ةيداصتقا بابسأل .1

 ةيسايس بابسأل .2

 ةيسايس و ةيداصتقا بابسأل .3

 _________ :)ددح( ىرخأ بابسأل .4
 )أرقت ال( فرعأ ال   .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر   .99
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104b. ةنكمم تاباجا ةدع[ )أرقت ال( ىرخأ ةلود  ؟رجاهت نأ ديرت نيأ ىلا[ (New) 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .1
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريغ ةيجيلخ ةلود .2
 ةيجيلخ ريغ ةيبرع ةلود .3
 ابوروأ .4
 ادنك وأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا .5
  _________ :)ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ .6

 )أرقت ال( فرعأ ال .99998
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر .99999

 
 ريغ مأ نيرفوتم كترسأ دارفألو كل ةيصخشلا ةمالسلاو نمألا نأب مايألا هذه رعشت له .105

 (AB3):)أرقا( ؟نيرفوتم
 .لماك لكشب نيرفوتم .1
 .نيرفوتم .2
 .نيرفوتم ريغ .3
 .قالطإلا ىلع نيرفوتم ريغ .4

 .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 عم ةنراقم كدالب ةموكح لبق نم ةاواسملاب وأ لثملاب لماعت كنأب رعشت ةجرد يأ ىلا .106

 (AB3 modified):)أرقا( ؟نينطاوملا نم كريغ
 ةريبك ةجرد ىلإ .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ .2
 ةليلق ةجرد ىلإ .3
 .قالطإلا ىلع رعشأ ال .4

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98      
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر    .99      

 (New; ArabTrans):)أرقا( يلاتلا نم لك ثودح كقلقي نأ نكمي ةجرد يأ ىلإ .107
 ًاريثك ينقلقي .1
 ام دح ىلإ ينقلقي .2
 ام دح ىلإ ينقلقي ال .3
 قالطالا ىلع ينقلقي ال .4
 قبطني ال .5

 )أرقت ال( فرعأ ال .98      
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99      
 

 9 8 5 4 3 2 1 ًاديج ًاميلعت لافطألا حنم ىلع ةردقلا مدع 1

 9 8 5 4 3 2 1 كدلب ىلع يباهرإ موجه 2

 9 8 5 4 3 2 1  عراشلا يف ديدهتلا وأ تاقياضملل ضرعتلا 4
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 ةيسايسلا فقاوملاو ةماعلا تاسسؤملا مييقت :يناثلا مسقلا
 
 

 :… يف قثت ةجرد يأ ىلإ ينربخت نأ دوأو ،تاسسؤملا نم ةعومجم ةيمستب موقأ فوس .201
 (AB3; AB2; ArabTrans):)أرقا(
  ةريبك ةجرد ىلا اهب قثا .1
 اهب قثا .2
 اليلق اهب قثا .3
 قالطالا ىلع اهب قثا ال .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 99 98 5 4 3 2 1 )ءارزولا سلجم( ةموكحلا 1

 99 98 5 4 3 2 1 )مكاحملا( ءاضقلا 2

 99 98 5 4 3 2 1  )ناملربلا( بختنملا باونلا سلجم 3

 99 98 5 4 3 2 1 )ةطرشلا( ماعلا نمألا 4

 99 98 5 4 3 2 1 )شيجلا( ةحلسملا تاوقلا 6

 نيملسملا ناوخالا 12

 لالخ نم اريثأت ةيمالسإلا بازحألا رثكأ ديدحت متي(
 تاساردلا زكرم عم ثحابتلابو نييلحملا ءاكرشلا
 )ةيهيجوتلا ةنجللاو ةيجيتارتسالا

1 2 3 4 5 98 99 

 99 98 5 4 3 2 1 نيدلا لاجر نم ةداقلا  13

 99 98 5 4 3 2 1 ةيسايسلا بازحألا 20

 
 
 

 ةيلخاد تارييغتو تاحالصإ ءارجإب مايألا هذه يف ةلودلا موقت له ،كرظن ةهجو نم .202
 (AB3):)أرقا( ؟اهتزهجأو اهتاسسؤم يف ةيرذجو ةعساو

  معن ديكأتلاب .1
 معن .2
  ال .3
 ال ديكأتلاب .4

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98      
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر    .99      
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 204a. أرقا( يلاتلا نم لك نع ٍضار تنٔا ةجرد ئا ىلٕا(: (New; ArabTrans) 

 ادج ٍضار  .1
 ٍضار .2
 ٍضار ريغ .3
 قالطإلا ىلع ٍضار ريغ .4

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98       
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر   .99       

 99 98 5 4 3 2 1 اندلب يف يميلعتلا ماظنلا 1

 99 98 5 4 3 2 1 اندلب يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن 2

 

 

 ءادأ ميقت فيك ،ةيلاحلا ةموكحلا ءادأب قلعتت ةلئسألا نم ةعومجم حرطب موقأ فوس .204
 (AB3; ArabTrans; AfroB) :)أرقا( ميلعتلا تاجايتحا ةجلاعم يف ةيلاحلا ةموكحلا

 ادج ديج .1
  ديج .2
  ئيس .3
 ادج ئيس .4
 )أرقت ال( ةموكحلا ةيلوؤسم تسيل هذه .5

 )أرقت ال( فرعأ ال    .98      
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر    .99      

 99 98 5 4 3 2 1 داصتقالا ةرادإ 1

 99 98 5 4 3 2 1 لمعلا صرف داجيإ 2

 99 98 5 4 3 2 1 ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوجفلا ليلقت 3

 99 98 5 4 3 2 1 ةيساسألا ةيحصلا تامدخلا نيسحت 4

 99 98 5 4 3 2 1 راعسالا ضفخ 20

 99 98 5 4 3 2 1 يلخادلا نمألاو رارقتسالا ريفوت 21

 99 98 5 4 3 2 1 ميلعتلا تاجايتحا ةجلاعم 22
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204b. نوكت نأ بجي ةيلاتلا تالاجملا نم يأ كيأرب ،اهقافنإ نم ديزت نأ دالبلا ةموكح تعاطتسا اذإ 
 ;New):)أرقا( ؟ةيناثلا ةيولوألا يه ام و ]تارايخلا أرقا[ ؟يفاضإلا رامثتسالا يف ىلوالا ةيولوألا يه

Afrobarometer) 

 ةيناثلا ةيلوالا ىلوالا ةيلوالا 

 1 1 ميلعتلا

 و قرطلا لثم ةيتحتلا ةينبلا
 روسجلا

2 2 

 3 3 شيجلا و ةطرشلا لثم نمألا

 4 4 ةحصلا

 5 5 يحالفلا / يعارزلا ريوطتلا

 6 6 ةقاطلا ريفوت

 ال ( هالعأ روكذملا نم ءيش ال
 )أرقت

7 7 

 98 98 )أرقت ال ( /فرعأ ال

 99 99 )أرقت ال( ةباجالا ضفر

 
 
 

 ;AB3 modified):)أرقا( يناثلا  ؟ةيلاحلا ةلحرملا يف كدلب ناهجاوي نايدحت مهأ امه ام .206
ArabTrans modified) 

 )راعسألا عافتراو ،ةلاطبلا ،رقفلا( يداصتقالا عضولا .1
 يرادالاو يلاملا داسفلا .2
 ةيطارقميدلا .3
 يلخادلا نمألاو رارقتسالا .6
 يجراخلا لخدتلا .7
 ينيدلا فرطتلا .8
 ......: )ديدحتلا ءاجرلا(  ىرخأ .9

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر .99
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 AB3):)أرقا( ؟كدلب يف ةلودلا ةزهجأو تاسسؤم يف داسفلا دوجوب دقتعت ةجرد يأ ىلا .210
modified; ArabTrans) 

 ةريبك ةجرد ىلإ .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ .2
 ةليلق ةجرد ىلإ .3
 ]213 ىلا لقتنا[ قالطإلا ىلع داسف دجوي ال .4

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98    
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر   .99    

 ؟كدلب يف داسفلا ىلع ءاضقلا ىلع لمعلاب ةموكحلا موقت ةجرد يأ ىلإ ،كيأرب .211
 (AB3; ArabTrans):)أرقا(

 ةريبك ةجرد ىلإ .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ .2
 ةليلق ةجرد ىلإ .3
 .داسفلا ىلع ءاضقلا ىلع لمعلاب موقت ال .4

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98    
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر   .99    
 

 ،ةطساو نودب مايألا هذه لمع وأ ةفيظو ىلع لوصحلا نكمي ال هنأ سانلا ضعب لوقي .213
 فرعت تنأ )براجت( ةبرجت لالخ نم .طقف نيلهؤملل ىطعت فئاظولا نأ نورخآ لوقي امنيب

 ;AB3 slight modified):)أرقا( ... نأ ىرت كنأف ،ًارخؤم تلصح يصخش لكشب اهنع
ArabTrans modified) 

 .ريبك لكشب ةطساولاب متت فئاظولا .1
 .ًانايحأ ةطساولاب متت فئاظولا .2
 .ةطساو نودب متت فئاظولا .3
  ةينعم ةلثمأ يأ نع فرعأ ال / اهنع فرعا ةبرجت دجوت ال .4
  ةينعم ةلثمأ يأ نع فرعأ ال .5

 )أرقت ال( فرعأ ال  .98     
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر    .99     
 

 وأ ةقفاوم ىلع لوصحلا كفراعم دحا وأ كبراقأ دحا نم وأ ايصخش كنم بلط له .214
 وأ ةيوهلا ةقاطب وأ رفسلا زاوج ىلع لوصحلل طرشك ةينمأ ةزهجأ نم كولس نسح ةداهش

 ؟اهيف نكست يتلا ةقطنملا يف ةلودلا تاسسؤم نم حيرصت وأ ةقيثو ةيأ
 )ةطلس ىلإ ةلودلا ةملك رييغت متي نادوسلاو ،نانبل ،رصم ،نيطسلف ،ندرألا يف(
 (AB3):)أرقا( )كولس نسح ةداهش نع الدب ةيلدع قباوس تابثإ ةداهش :رئازجلا يف(
 

 معن .1
  ال .2

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98    
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر   .99    
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 ةموكحلا تارارق معد نينطاوملا ىلع بجي ةيلاتلا ةرابعلل كتضراعم وأ كقافتا ىدم ام .216
 (AB3; ArabTrans):)أرقا( ؟تارارقلا هذه عم اوفلتخا ول ىتح
 

 ةدشب قفاوأ .1
  قفاوأ .2
  ضراعأ .3
 .ةدشب ضراعأ .4

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98    
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر   .99    
 
 

 يف( )أرقا( ؟فوخ نودب ةموكحلا داقتنا مايألا هذه يف سانلا عيطتسي له ،كيأرب .217
  (AB3; ArabTrans) :)ةموكحلا لدب ةموكحلا تاسايس :ةيدوعسلا

 معن .1
 ال .2

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98    
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر   .99    
 

218 (AB2) ةرابعلا أرقأ( ؟ةيلاتلا ةرابعلا ضراعت /قفاوت له( 

 قفاوأ 
 ةدشب

راعأ قفاوأ
 ض

 ضراعأ
  ةدشب

 فرعأ ال
 )أرقت ال(

 ضفر
 ال( ةباجإلا
 )أرقت

 ةفرعم ىلع ةلودلا وفظوم .1 
 .نينطاوملا تاجاحب

1 2 3 4 98 99 

 نومتهي نويسايسلا ةداقلا .2
 .نييداعلا نينطاوملا تاجاحب

1 2 3 4 98 99 

 نينطاوملا ءارآ ةموكحلا ذخأت .3
 .ةيدجب

1 2 3 4 98 99 

 ةسايسلا ،نايحألا ضعب يف .5
 عيطتسأ ال ثيحب ةدقعم نوكت
 .يرجي يذلا ام مهفأ نأ

1 2 3 4 98 99 
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261a. ثيحب ةعبس ىلا دحاو ةجرد نم نييسايسلاو نينطاوملا تافص سايقل سايقم ىلع  
 سانلا مظعم نأ ةعبس ينعيو ةفصلا هذهب نوفصتي ال سانلا مظعم نأ دحاو ينعي
 (New) :ةفصلا هذهب نوفصتي
 
  :)أرقا( ؟سايقملا اذه يف نييسايسلا فنصت نيأ

1) 
1          2      3      4       5       6      7 

 
 يكذ                                          يكذ ريغ

 ينمهي ال /ينينعي ال .96
 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر .99

 
2) 

1          2      3      4       5       6      7 
 

 قداص                                        قداص ريغ
 

 ينمهي ال / ينينعي ال .96
 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر .99

261b .أرقا( ؟سايقملا اذه يف كدلب ينطاوم فنصت نيأ(:  
1) 

1          2      3      4       5       6      7 
 

 يكذ                                          يكذ ريغ
 

 ينمهي ال / ينينعي ال .96
 )أرقت ال ( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر .99

 
2) 

1          2      3      4       5       6      7 
 

 قداص                                       قداص ريغ 
 

 ينمهي ال / ينينعي ال .96
 )أرقت ال ( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر .99

 
 
 
 



  ةعبارلا ةرودلا – يبرعلا رتیمورابلا
   ماعلا يأرلا عالطتسإ ةادأ
 

 

www.arabbarometer.org 10 

 (New):)أرقا( لضفا لكشب كفصت ،ةيلاتلا تارابعلا نم يأ .263
 يلع ةيلاع ةفلك كلذ يف ناك ول ىتح ءارقفلا دعاسأ نأ لضفأ .1
 يلع ةليئض ةفلك كلذ يف ناك ول ءارقفلا دعاسأ نأ لضفأ .2
 ًائيش كلذ ينفلكي الا طرشب ءارقفلا دعاسأ نأ لضفأ .3
 ]265 ىلا لقتنا[ ءارقفلا دعاسأ ال نأ لضفأ .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 :تنأ كعفاود فصت ةيلاتلا بابسألا نم يأ ،ءارقفلا ةدعاسمل ةديدع بابسأ دجوت .264
 )New(:)أرقا(

 سانلا ةاناعمل نزحلاب رعشأ يننأل ءارقفلا ةدعاسم ُدوأ .1
 يعمتجمو يدلب عضو نيسحت ديرأ يننأل ءارقفلا ةدعاسم ُدوأ .2
 ءادعس مهلعجا امدنع ًاديعس نوكأ يننأل ءارقفلا ةدعاسم ُدوأ .3
 ةرخآلا و ايندلا يف ينُؤِفاكيس هللا نأ ملعأ يننأل ءارقفلا ةدعاسم ُدوأ .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 نيتيلاتلا نيترابعلا نم يأ ]يجيلخلا نواعتلا سلجم لود نمض لاؤسلا اذه حرطي ال[.265 

 نم دحلل ةقيرط لضفأ :ىلوالا ةرابعلا :ةيناثلا ةرابعلا وأ ىلوالا ةرابعلا رتخا ؟كيأر ىلا برقأ
 نم ءارقفلا ةدعاسم ةموكحلا عيطتست ىتح كلثم صاخشأ ىلع بئارضلا ةدايز يه رقفلا

 صاخشأ عيجشت يه رقفلا نم دحلل ةقيرط لضفأ :ةيناثلا ةرابعلا .يعامتجالا قافنإلا لالخ
 (New):)أرقا( يريخلا عيزوتلا لجأ نم ةقدصلا نم ديزم عفدل كلثم

 ىلوألا ةرابعلا عم قفاوأ .1
 ةيناثلا ةرابعلا عم قفاوأ .2
 )أرقت ال( نيترابعلا نم يأ عم قفاوأ ال .3
 )أرقت ال( نيترابعلا عم قفاوأ .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 باونلا سلجمو تاباختنالا :ثلاثلا مسقلا
 

 ءارجإ خيرات( يف ترج يتلاو ةيباين تاباختنا رخآ يف تيوصتلا /باختنالاب تمق له .301
 ةريخألا تاباختنالا
 (AB3; ArabTrans modified):)أرقا( )ةيباينلا لدب ةيعيرشتلا تاباختنالا :رئازجلا(
 .معن .1
    .ال .2

 .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 تمق له ،)ةريخألا تاباختنالا ءارجإ خيرات( يف ترج يتلاو ،ةيباين تاباختنا رخآ لالخ .302

 ةيعيرشتلا تاباختنالا :رئازجلا( ؟ةيباختنا ةلمح ةيأب قلعتت تاطاشن وأ تاعامتجا ةيأ روضحب
 (AB3; ArabTrans modified):)أرقا( )ةيباينلا لدب
 .معن .1
                               .ال .2

 .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 ءارجإ خيرات( يف ترج يتلاو ةريخألا ةيباينلا تاباختنالا ةهازنو ةيرح مّيقت فيك ،ماع لكشب .303

 (AB3; ArabTrans modified):)أرقا( )ةريخألا تاباختنالا
 .ةقلطملا اهتهازنو اهتيرحب تزيمت .1
 .ةيوناثلا )تاقارتخالا( لكاشملا ضعب دوجو عم ،ةهيزنو ةرح تناك .2
 .ةيرهوجلا )تاقارتخالا( لكاشملا ضعب دوجو عم ،ةهيزنو ةرح تناك .3
 .ةهيزنو ةرح نكت مل .4

 .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 مالعالا :عبارلا مسقلا
 

 (AB3; ArabTrans):)أرقا( ؟ةسايسلاب كمامتها ىدم ام ،ةماع ةفصب .404
 .ًادج متهم .1
 .متهم .2
 .اليلق متهم .3
 .متهم ريغ .4

 .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 

 إ عقاوم ىلع عالطالا يف وأ ةيبنجأ بتكو تالجمو دئارج ىلع لوصحلا يف كتبغر دنع .403
 (AB3):)أرقا( ؟اهتزهجأ وأ/و ةموكحلا لبق نم ةعونمم اهنأ ًانايحأ دجت له تانرتنأ
 .معن .1
 .ال .2
 .)أرقت ال( رداصملا هذه عباتا ال .3

 .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 

406. 
 :)أرقا( ]لخدي[ لالخ نم ةيسايسلا رابخألا عباتت له  ،ةماع ةفصب 

 ًايموي 
 تارم ةدع
 عوبسألا يف 

 تارم ةدع
 رهشلا يف 

 ًاردان
 عباتا ال
 قالطإلا ىلع 

 فرعأ ال
 )أرقت ال( 

 ضفر
 )أرقت ال( ةباجإلا 

 99 98 5 4 3 2 1  نويزافلتلا  .1
 99 98 5 4 3 2 1 ةيمويلا فحصلا .2

 

 (AB3 modified; ArabTrans):)أرقا(  ؟تنرتنألل كلامعتسا لدعم ام ،طسوتملاب .409

 مويلا تاقوأ مظعم 1.
 ايموي .2
 .عوبسألا يف تارم ةدع .3
 .عوبسألا يف ةرم .4
  عوبسألا يف ةرم نم لقأ .5
 ]501b لاؤس ىلإ لقتنا[  ــــ .تنرتنالا مدختسأ ال .6

 ]501b لاؤس ىلإ لقتنا[  ــــ .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 ]501b لاؤس ىلإ لقتنا[ ـــ .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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410.  
 (AB3))أرقا( … لجأ نم تنرتنإلا مادختساب موقت له 

 
 (AB3):)أرقا(  يف كراشم /وضع تنأ له 411

 ال معن 
 فرعأ ال
 )أرقت ال( 

 ةباجإلا ضفر
 )أرقت ال( 

 Facebook( 1 2 98 99( كوب سيف باسح .3
 Twitter( 1 2 98 99( رتيوت باسح .4
 Instagram( 1 2 98 99( مارغتسنا باسح .6

 

 ال معن 
 فرعأ ال
 )أرقت ال(

 ةباجإلا ضفر
 )أرقت ال(

 99 98 2 1 .كدلب يف يرجت ةيسايس تاطاشن ىلع فرعتلا .1
 99 98 2 1 .ةيسايس اياضق يف كرظن ةهجو وأ كيأر نع ريبعتلا .2
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ةيطارقميدلا :سماخلا مسقلا  

 
501b. أرقا( ؟يسايس بزح يف وضع تنأ له(:(AB3; ArabTrans) 

 .معن .1
 501 لاؤس ىلا لقتنا ــــــــــــــ .ال .2
 501 لاؤس ىلا لقتنا ـــــــ .)أرقت ال( فرعأ ال .89

 501 لاؤس ىلا لقتنا .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
 

501c. ـــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ بزحلا مسا (AB3) 
 

 )AB1( ؟يدان وأ ةيعمج وأ ةمظنم ةيأ يف وضع تنأ له .501
 تايعمج ،ةيهيفرتو ةيضاير يداون ،ةينيد تايعمج ،ةيلحم تايعمج وأ ،ناكسإلا تاينواعت"
 تامظنم وأ تايعمج ،ةينهم تاطبار، نيعرازملا تاباقن ،ةيلامع تاباقن وأ تاطبار ،ةيفاقث
  ."ةيعوطت ىرخأ تامظنم ، نيسردملا و ءابآلا تايعمج،عيراشملا باحصأ
 .معن .1
 .ال .2

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 

 ؟ةيداصتقالاو ،ةيعامتجالاو ،ةيسايسلا كتاحومطل برقألا يه ةمئاقلا بازحألا نم يأ .503
 (AB3)  )ةيسايسلا بازحألا نم الدب ةيركفلا تاكرحلا نع ةيدوعسلا يف لاؤسلا متي(

 
 ـــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ بزحلا مسا 

 0000 يتاحومط لثمي  بزح يأ دجوي ال
 

502.  

502 
 تمق له ،ةيضاملا ثالثلا تاونسلا لالخ ،نونطاوملا اهب موقي ام ةداع يتلا تاطاشنلا نم ةعومجم كلانه
 … يف ةكراشملاب
 (AB3; ArabTrans modified):)أرقأ(

 تاطاشنلا
  ةرم
 ةدحاو

 رثكأ
 ةرم نم 

  كراشأ مل
 ىلع
 قالطإلا 

 فرعأ ال
 )أرقت ال( 

 ضفر
 )أرقت ال( ةباجإلا 

  ثحب لجا نم عامتجا وأ ءاقل روضح .1
 .ةضيرع ىلع عيقوتلا وأ ام عوضوم

1 2 3 8 9 

 9 8 3 2 1 .ماصتعا وأ ةريسم وأ ةرهاظم يف ةكراشملا .2
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 دجوي ال نأ ىنعت  0 ثيحب 10 - 0 نم ةيطارقوميدلل سايقم دوجو ضارتفا ىلع .511

 ةجرد ةيأ ىلإ كيأرب .دودحلا دعبا ىلإ  يطارقميد دلب نأ ىنعت 10 امنيب قالطإلا ىلع ةيطارقميد
 (AB3)  ؟ةيطارقميد ةلود كدلب نأ ربتعت

______________________________________________________________ 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
 دلب         ةيطارقميد دجوي ال
 يطارقميد
 دعبا ىلإ          قالطإلا ىلع
         دودحلا

 متهم ريغ /ينعم ريغ .96
 .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 

 
512 

 0 ثيحب كدلب يف ةيطارقميدلا ةمءالم ىدم سايقل 10-0 نم سايقم دوجو ضارتفا ىلع
 ًامامت ةمئالم ةيطارقميدلا نأ ىنعت 10و قالطإلا ىلع كدلبل ةمئالم ريغ ةيطارقميدلا نأ ىنعي
 .كدلبل
 (AB3):)أرقا( ؟كدلبل ةمئالم ةيطارقميدلا نأ ىرت ىدم يأ ىلإ -

 )ةساردلا دلب(
6      7      8      9     10      0    1      2      3      4       5  

                                             قالطإلا ىلع ةمئالم ريغ                                       امامت ةمئالم 
                                                           

 /ينعم ريغ .96
 متهم ريغ 

   فرعأ ال .98
 ةباجإلا ضفر  .99

 

 
 

 
513 

 كنأ ينعي 0 ثيحب  ،ةموكحلا ءادأ نع كاضر ىدم سايقل 10-0 نم سايقم دوجو ضرف ىلع
 .اهئادأ نع ًادج ٍضار كنأ ىنعت 10و ،اهئادأ نع قالطإلا ىلع ٍضار ريغ
 (AB3) ؟ةموكحلا ءادأ نع ٍضار تنأ ةجرد يأ ىلإ -

 )ةساردلا دلب(
5         6        7        8       9      10  0    1    2      3      4      

 ىلع ٍضار ريغ                                               ًادج ٍضار 
                                                 قالطإلا

 

 ريغ /ينعم ريغ .96
 متهم

   فرعأ ال .98
 ةباجإلا ضفر  .99
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 :ةيلاتلا ةرابعلل كتضراعم وأ كتقفاوم ىدم وه ام 514
 يلحرم لكشب متي نأ بجي يسايسلا حالصإلا" 
 (AB3) ؟"يروف لكشب هئارجإ نم ًالدب )ةوطخ ةوطخ / يجيردت( 

 

 .ةدشب قفاوأ .1
 .ام دح ىلإ قفاوأ  .2
 .ام دح ىلإ ضراعأ .3
 .ةدشب ضراعأ .4

 .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
 

Q515a1. ربتُعت ال نكل ،يطارقميدلا ماظنلا يف اهب بوغرملا تامسلا نم ريثكلا كلانه 

 تامسلا نم طقف ةدحاو ةمس رايتخا كيلع ناك اذإ .ةيطارقميدلل ةّيساسأ تامس اهعيمج

 (NEW; GBS)  ؟ةيطارقميدلل ةمس مهأك راتختس اهنم ّيأ ،اهأرقأس يتلا

 .ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوجفلا صيلقتب ةموكحلا مايق .1

 .ةهيزنو ةّرح تاباختنا لالخ نم مهتموكح ءاسؤرل سانلا رايتخا .2

 .ماعلا لاملل ةموكحلا رده مدع .3

 .ةينالع ةيسايسلا مهئارآ نع ريبعتلا يف سانلا ةّيرح .4

 )أرقت ال( فرعأ ال    .98       

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99       

Q515a3. مهأك راتختس تامسلا هذه نم ّيأ .ةيطارقميدلا تامسل ىرخأ ةمئاق يلي ام يفو 

 (NEW; GBS) ؟ةيطارقميدلل ةمس

  ةموكحلل ةيعيرشتلا ةطلسلا ةبقارم .1

 نكسملا و سبالملا ءاذغلا لثم ، عيمجلل ةيساسألا تاجايتحالل ةموكحلا ريفوت  .2

  ةسايس تاعومجم ليكشت وأ ءاشنإ يف سانلا ةيرح   .3

 نأ نود ديج لكشب ،قرطلا وأ يحصلا فرصلاو هايملا لثم ،ةماعلا تامدخلا رفّوتت نأ .4

 لطعتت

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 (AB3) :)ةرابعلا أرقا( ؟ةيلاتلا تارابعلا نم لك ىلع ضراعت /قفاوت ىدم يأ ىلإ .516
 تارابعلا

 ضراعأ قفاوأ ةدشب قفاوأ
  ضراعأ
 ةدشب

  فرعأ ال
 )أرقت ال(

  ةباجإلا ضفر
 )أرقت ال(

  ءادألا ريسي يطارقوميدلا ماظنلا يف .1
 .ئيس لكشب دالبلل يداصتقالا

1 2 3 4 98 99 

  هنأب يطارقوميدلا ماظنلا زيمتي .2
 .لكاشملاب ءيلمو مساح ريغ

1 2 3 4 98 99 

 ريغ ةيطارقوميدلا ةمظنألا .3
 4 3 2 1 .رارقتسالاو ماظنلا ىلع ظافحلا يف ةلاعف 

98 
 99 

 نوكي دق يطارقوميدلا ماظنلا .4
 .هريغ نم لضفأ هنكل هلكاشم هل

1 2 3 4 98 99 

 نيئيهم ريغ كدلب يف نونطاوملا .5
 .يطارقوميدلا ماظنلل 

1 2 3 4 98 99 

 
 لامشو طسوألا قرشلا لود ضعب يف نآلا ةمئاقلا ةيسايسلا ةمظنألا ضعب كل ركذأ فوس .518

 )تارابعلا أرقا( ؟كدلب يف ًايسايس ًاماظن نوكتل ةمظنألا هذه ةمءالم ىدم ىلع فرعتأ نأ دوأو ،ايقيرفأ
(AB3; ArabTrans modified) 

 

 ةمئاقلا ةيسايسلا ةمظنألا
 مئالم ادج مئالم

 مئالم
 دح ىلإ 
  ام 

  مئالم ريغ
 قالطإلا ىلع

  فرعأ ال
 )أرقت ال(

  ةباجإلا ضفر
 )أرقت ال(

  ةيموقلا بازحألا ثيح يناملرب ماظن .1
  سفانتت ةيمالسإلاو ةينيميلاو ةيراسيلاو
 .ةيباينلا تاباختنالا لالخ نم

1 2 3 4 98 99 

  طقف هيف سفانتت يناملرب ماظن .2
 .ةيباينلا تاباختنالا يف ةيمالسإلا بازحألا

1 2 3 4 98 99 

  ريغ بازحألا طقف هيف سفانتت يناملرب ماظن .5
 .ةيباينلا تاباختنالا يف ةينيدلا

1 2 3 4 98 99 

 ةيوق ةطلس مكحلا هيف ىلوتت يسايس ماظن .3
 ذخأت
  تاباختنالا جئاتنل رابتعا نود تارارقلا 
 .ةضراعملا يأرل وأ

1 2 3 4 98 99 

 و نودب ةيمالسإلا ةعيرشلاب موكحم ماظن .4
 .بازحأ وأ تاباختنا دوجو

1 2 3 4 98 99 

 نود نينطاوملا تاجايتحإ ةموكحلا رفوت .6
 .ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةكراشملا قح مهحنم 

1 2 3 4 98 99 
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(NEW; GBS) 515a2.  

 طقف ةدحاو ةمس رايتخا كيلع ناك اذإ .ةيطارقميدلا تامس مهأ نع ىرخأ ةّرم كلأسأ نأ دوأ

 ؟ةيطارقميدلل ةمس مهأك راتختس اهنم ّيأ ،اهأرقأس يتلا تامسلا نم

  ماعلا ماظنلا و نوناقلا قيبطت نمضت ةموكحلا  .1

  ةموكحلا داقتنا يف مالعإلا لئاسو ةيرح  .2

 عيمجلل لمع صرف ريفوت نمضت ةموكحلا  .3

 ةرح تاباختنا يف لداع لكشب ةددعتم ةيسايس بازحأ سفانت  .4

 )أرقت ال( فرعأ ال  .98      

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر  .99      

 

521. 
 ةجردملا دونبلا عيمج نع لأسأ .)أرقا( كدلب يف ةنومضم "يأرلا نع ريبعتلا ةيرح" نأ دقتعت ةجرد يإ ىلإ 521

 .بيترتلاب
  ىلإ ةنومضم 

 ةريبك ةجرد
  ىلإ ةنومضم
 ةطسوتم ةجرد

  ىلإ ةنومضم
 ةليلق ةجرد

  ريغ
 ةنومضم

 فرعأ ال
 )أرقت ال(

  ةباجإلا ضفر
 )أرقت ال(

 99 98 4 3 2 1 .يأرلا نع ريبعتلا ةيرح .1
 99 98 4 3 2 1 .ةفاحصلا ةيرح .2
 99 98 4 3 2 1 .ةيسايسلا بازحألل باستنالا ةيرح .3
 تارهاظملا يف ةكراشملا ةيرح .4
 تاماصتعالاو
 .ةيملسلا

1 2 3 4 98 99 

 تامظنملاو تايعمجلل باستنالا ةيرح .5
 .ةيلهألا

1 2 3 4 98 99 

 
516a. دحاو رايخ رايتخا بجي .تارابعلا أرقا[  ؟كيأر ىلإ برقأ ةيلاتلا ثالثلا تارابعلا نم يأ 

  ].طقف
 .مكحلل رخآ ماظن يأ نم لضفأ ةيطارقميدلا .1
 .لضفألا نوكت نأ ةيطارقميد ريغ ةموكحل نكمي ،فورظلا ضعب يف .2
 .دلبلا مكحي يذلا ماظنلا لكش ينّمهي ال ،يلثم ٍصخشل ةبسنلاب .3

 )أرقت ال( فرعأ ال     .98      
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر     .99      
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523a. ؟كدلب ةموكح لبق نم ناسنالا قوقح دض تازواجت كلانه نا دقتعت له (New) 
 معن .1
    ال .2

 )أرقت ال( فرعأ ال   .98      
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر   .99      
 

 ىلع ظافحلل كدلب يف ةموكح لبق نم ناسنإلا قوقح مارتحا مدع نأ دقتعت ةجرد يأ ىلإ .523
 (AB3):)أرقا( ًارربم نمألا
 ةريبك ةجرد ىلإ رربم .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ رربم .2
 ةليلق ةجرد ىلإ رربم .3
   قالطإلا ىلع رربم ريغ .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 ةيميلعتو ةينيدو ةيفاقثو ةيعامتجا تاعوضوم :سداسلا مسقلا
 

 كلذو ،انعمتجم يف ةأرملا عضوب قلعتت يتلا تارابعلا نم ةعومجم كيلع أرقأ فوس .601
 (AB2) ةرابعلا أرقا  ..اهنم لكل كتضراعم /كتقفاوم ىدم ىلع فرعتلل
 

 تارابعلا
  قفاوأ
 ةدشب

 ضراعأ قفاوأ
 ضراعأ
 ةدشب 

 فرعأ ال
 )أرقت ال( 

 ضفر
 ةباجإلا 
 )أرقت ال( 

 ةلودل ةسيئر وأ ءارزو ةسيئر نوكت نأ ةأرملل نكمي .1
 .ةملسم 

1 2 3 4 98 99 

 99 98 4 3 2 1 .لزنملا جراخ لمعت نأ ةجوزتملا ةأرملل نكمي .2
 ةيسايسلا ةدايقلا يلوت يف لضفا لاجرلا ،ةماع ةفصب .3
 .ءاسنلا نم 

1 2 3 4 98 99 

 يعماجلا ميلعتلا نم مهأ دالوألل يعماجلا ميلعتلا .4
 .تانبلل

1 2 3 4 98 99 

 اهثاريم ىلع لصحت نأ ةأرملا ىلع بجي .8
 )ثاريملا نم مرحت ال نأ( 

1 2 3 4 98 99 

 99 98 4 3 2 1 .ةيلئاعلا نوؤشلا لك يف ريخألا رارقلا هل لجرلا .18
 

 
Q602. 

 (AB1):)أرقا( كل اناريج اهدارفأ نوكي نأ يف بغرت ال ةيلاتلا تائفلا نم يأ

 ال 
 لضفأ
 ةدشب

 ال
ضفأ

 ل

 ال
 متهأ

 ىلا لضفأ
 ام دح

 لضفأ

 ةدشب
 فرعأ ال
 )أرقت ال( 

 ضفر
 ةباجإلا 
 )أرقت ال( 

 99 98 5 4 3 2 1 .ىرخألا تانايدلا عابتأ .1 
 قرعو نول نم مه نيذلا .2 

 .فلتخم
1 2 3 4 5 98 99 

 ةدفاولا ةلامعلا .3 
 .نورجاهملاو

1 2 3 4 5 98 99 

 99 98 5 4 3 2 1  .ىرخأ ةيمالسإ ةفئاط نم 4. 
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 /كتنبا /كنبا جاوز ىلع كتقفاوم مامأ ًاقئاع ةيلاتلا لماوعلا نم لك لكشت ةجرد يأ ىلإ 604

 (AB3) .)تارابعلا أرقأ( كوخأ /كتخأ
 لثمي لماوعلا

 اقئاع
 ةجردب
 ةريبك

 لثمي
 اقئاع
 ةجردب

طسوتم
 ة

 لثمي
 اقئاع
 ةجردب

 ةيندتم

 لثمي ال
 اقئاع
 ىلع
 قالطالا

 فرعأ ال
 )أرقت ال(
 

 ضفر

 ةباجإلا

 )أرقت ال(

 99 98 4 3 2 1 .ةالصلا مدع .1
 زكرم تاذ ةلئاع نم .3      

 ريغ ةلئاع وأ يندتم يعامتجا

  ةفورعم

1 2 3 4 98 99 

 
 ؟كرظن ةهجو ىلإ برقألا يه ةّيلاتلا تارابعلا نم يأ  .605
 ةيمالسالا ةعيرشلا نم ايلك دمتست نا بجي اندلب نيناوق .1

 ةيمالسالا ةعيرشلا نم ايئزج دمتست نا بجي اندلب نيناوق .2

 سانلا تابغرو ةيمالسالا ةعيرشلا نم دمتست نا بجي اندلب نيناوق .3

 سانلا تابغر نم ايئزج دمتست نا بجي اندلب نيناوق .4

 سانلا تابغر نم ايلك دمتست نا بجي اندلب نيناوق .5

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

605a. 2 ةرابعلا وأ 1 ةرابعلا رتخا ؟كرظن ةهجو ىلإ برقألا يه ةّيلاتلا تارابعلا نم يأ. 
 ؟ةّدشب قفاوت مأ قفاوت له :هيلإ برقألا ةرابعلل بيجتسملا ةقفاوم ةوق نم ققحت :ثحابلل[

(AB3; ArabTrans modified) 
 
 ينيد ريغ يسايس بزح ىلع ينيد يسايس بزح لضفأ انأ :ىلوألا ةرابعلا
 ينيد يسايس بزح ىلع ينيد ريغ يسايس بزح لضفأ انأ :ةيناثلا ةرابعلا
 

 ىلوألا ةرابعلا ىلع ةدشب قفاوأ .1
 ىلوألا ةرابعلا ىلع قفاوأ .2
 ةيناثلا ةرابعلا ىلع قفاوأ .3
 ةيناثلا ةرابعلا ىلع ةدشب قفاوأ .4
 )أرقت ال( نيترابعلا نم يأ عم قفاوأ ال .5

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 (AB3; ArabTrans) ةرابعلا أرقأ   ؟ةيلاتلا تارابعلا نم لك ضراعت وأ قفاوت ىدم يأ ىلإ .606

 
 قفاوأ تارابعلا

 ةدشب 
 ضراعأ قفاوأ

 ضراعأ
 ةدشب 

 فرعأ ال
 )أرقت ال( 

 ةباجإلا ضفر
 )أرقت ال( 

 )ةسواسق ،ءابطخ ،ةمئأ( نيدلا لاجر ىلع بجي .1
 .نيبخانلا تيوصت ةيفيك يف اورثؤي ال نأ 

1 2 3 4 98 99 

  بصانملا نونيدتملا ىلوتي نأ كدلبل لضفألا .2
 .ةلودلا يف ةماعلا

1 2 3 4 98 99 

  )ةسواسق ،ءابطخ ،ةمئأ( نيدلا لاجر رثؤي نأ .3
 .ةموكحلا تارارق ىلع

1 2 3 4 98 99 

  بجي ةصاخ تاسرامم يه ةينيدلا تاسرامملا .4
 .ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا نع اهداعبا

1 2 3 4 98 99 

 
 
 

 نأ دونو ،مالسإلا يف اياضقلا ضعبل مهريسفت يف نيدلا ءاملعو ءاهقفلا ءارآ نيابتت .607
 ;AB3; AB2) ةرابعلا أرقأ ؟اياضقلا هذه ضعب هاجتا كتضراعم وأ كتقفاوم ىدم فرعن

ArabTrans) 
 

 قفاوأ اياضقلا
 ةدشب 

 ضراعأ قفاوأ
 ضراعأ
 ةدشب 

 فرعأ ال
 )أرقت ال( 

 ةباجإلا ضفر
 )أرقت ال( 

 99 98 4 3 2 1 .مالسإلا ميلاعت عم ضراعتي ماظن ةيطارقميدلا .1
 99 98 4 3 2 1 .مالسإلا ميلاعتل ةفلاخم ةيكنبلا دئاوفلا .3
 تاعماجلا يف طلتخملا ميلعتلا نوكي نأ يغبني .4
 .هب حومسم 

1 2 3 4 98 99 

 نود ةمشتحم سبالم ءادترا ةأرملا ىلع بجي .6
 .باجحلا اهسابل ةرورض 

1 2 3 4 98 99 

 حمسُي ،رصاعملاو ثيدحلا داصتقالا تابلطتمل .7
 .ةيكنبلا دئاوفلا مادختساب كونبلل 

1 2 3 4 98 99 
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 ميلعتلا مسق
 ميلعتلا نع ثّدحتن نآلا انعد
 

AID1-a كترسا دارفا دحا وا تنا تقحتلا له ،ةطرافلا /ةيضاملا تاونس سمخلا لالخ 
 ّصاخ و يمسرلا جهنملا جراخ يميلعت جمانربب )كلزنمب نينطاقلا صاخشالا(
 ؟ ةنس 18-12 نيغلابلا بابشلاب
 معن -1
 )AID2 ىلإ لقتنا( ال -2

 )أرقت ال( فرعأ ال       -98
 )أرقت ال( ضفر       -99

 
AID1-b دحا هيف كراش وا ايصخش تنا هيف تكراش يذلا جمانربلا يلي اّمم دّدح ،كلضف نم 

 ةّدع /تاباجالا ارقا(  ؟ ةطرافلا /ةيضاملا ،تاونس سمخلا لالخ كترسا دارفا
 .)ةنكمم تاباجا

 نم نيرخا صاخشا ايصخش تنا 
 ةرسالا

 1 1 تايضايرلا /باسحلا .1
 2 2 مولعلا .2
 3 3 رتويبمك  .3
 4 4 تاغّللا .4
 يف فّرصتلا لثم ةيتايحلا تاراهملا .5

 ةيلاملا رومألا ةفرعم وأ /ةيلاملا رومالا
5 5 

 لاثملا ليبس ىلع ةيعامتجالا تاراهملا .6
 لصاوتلا تاراهمو ،حماستلا

6 6 

 7 7 ةّيما وحم جمانرب .7
 8 8 )دّدح( ىرخا .8

 98 98   )أرقت ال( فرعأ ال .98
 99 99 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99      

 
AID1-c ثحابلل( ؟ كترسا دارفا دحا وا تنا هب تقحتلا يذلا يميلعتلا جمانربلا اذه مّظن نم: 

 سمخلا لالخ هترسا دارفأ دحا وا بيجملا هب قحتلا جمانرب رخا نع طقف لاسا
 .)ةطرافلا /ةيضاملا تاونس

 
 )هرخآ ىلا ،ةيلود ةلاكو ،يندم عمتجم( ةلاكو وا ةيعمج/ةمظنم .1
 صاخ بيردت دهعم/ ةصاخ ةسسؤم .2
 _________________________ )دّدح( ىرخا  .3

   )أرقت ال( فرعأ ال  .98
 )أرقت ال( ضفر .99
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AID1-d دّدح( جمانربلا مسا(_________________________ 
ر أرقت ال( ضف .   99999             

 
AID-2 و يمسرلا جهنملا جراخ ةيميلعتلا جماربلا نع ضار تنا ةجرد يا ىلا ،ةماع ةفصب 

  ؟ ةنس 18-12 نيغلابلا بابشلاب ةّصاخلا
 

 اّدج ضار .1
  ضار .2
 ضار ريغ .3
 قالطالا ىلع ضار ريغ .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ضفر .99

 
 

AID-3 جراخ يميلعت جمانربب قحتلي صخشلا لعجي ببس مها لّثمي يلاتلا نم يا كيارب 
 ؟ببس يناث مها وهام  ؟يمسرلا يميلعتلا جاهنملا

 ببس يناث مها ببس لوا مها 
 ىلع لوصحلا .1

 ةجرد وا ةداهش
 ةيملع

1 1 

 ىلع لوصحلا .2
 ىرخا تالهؤم

2 2 

 ىلع لوصحلا .3
 دصقب ةديدج ةراهم
 لمع داجيا

3 3 

 ىلع لوصحلا .4
 ةديدج ةراهم
 يصخش مامتهال

4 4 

 ىدحا ةيوقتل .5
 تامامتهالا

5 5 

 ىلع فرعتلل .6
  صاخشالا

6 6 

 اصخش نوكا ىتح .7
 لضفا

7 7 

   )دّدح( ىرخا .8
 95  رخا ّدر دجوي ال .95
 98 98 )أرقت ال( فرعا ال .98
 99 99 )أرقت ال( ضفر .99
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AID-4 وه ام ؟يمسرلا يميلعتلا جهنملا جراخ يميلعت جمانربب قاحتلالا ماما قئاع مها وه ام 
 )تارايخلا ةءارق مدع لضفالا نم( ....ماما قئاع يناث مها

 

 قئاع يناث مهأ قئاع لوا مهأ 
 1 1 ةفلكتلا .1
 2 2 تالصاوملا /لقنلا .2
 3 3 تقولا .3
 4 4  تامولعملا يف صقن .4
 جمانربلاب قاحتلالا ةيناكما .5

 ،دعاوقلا ،ليهأتلاو ،لوبقلا(
 )كلذ ىلإ امو

5 5 

 ةركفل  ةرسألا  لوبق مدع .6
 جمانربلا يف قاحتلالا

6 6 

 7 7 ةيندب ةقاعإ دوجو  .7
 8 8 ةيفاقثلا زجاوحلا .8
 9 9 ميظنتلا/ةرادإلا طورش .9

 10 10 ىوتحملا .10
 11 11  ةيلام دراوم  .11
 12 12 نامالا /ةمالسلا .12
 13 13  ةئيبلا فورظ .13
 14 14  ةقباس ةيبلس براجت .14
   )دّدح( ىرخا .15
 95  رخا ّدر دجوي ال .95
 98 98 )أرقت ال(  فرعا ال .98
 99 99 )أرقت ال( ضفر .99

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ثّدحتن انعد   [  يف هارت نأ دّوت يذلا يميلعتلا ماظنلا نع اليلق نآلا  دلبلا مسا [  يه ةّيلاتلا تارابعلا نم يأ .
 ةرابعلل بيجتسملا ةقفاوم ةوق نم ققحت :ثحابلل[ .2 ةرابعلا وأ 1 ةرابعلا رتخا ؟كرظن ةهجو ىلإ برقألا
]؟ةّدشب قفاوت مأ قفاوت له :هيلإ برقألا  

AID5-a 

 ىلع ساسألاب ميلعتلا ماظنزّكري نأ بجي :1 ةرابعلا
 .ةبلطلا و ذيمالتلل ةيملعلا تاراهملا ريوطت

 تاراهملا سيردتل سورد دجوت املثم :2 ةرابعلا
 ميلعتل سورد كلانه نوكت نا بجي ،ةيملعلا
 اهنع نورّبعي و مهرعاشم نوكردي فيك ذيمالتلا

  .نيرخآلا رعاشم عم نولعافتي فيك و
 ةرابعلا ىلع ةّدشب قفاوأ

1 
1 

1 ةرابعلا ىلع قفاوأ  
2 

2 ةرابعلا ىلع قفاوأ  
3 

2 ةرابعلا ىلع ةّدشب قفاوأ  
4 

]أرقت ال[ نيترابعلا نم يأ عم قفتأ ال   5 
]أرقت ال[ فرعأ ال  98 
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]أرقت ال[  ضفر  99 
]أرقت ال[  ضفر  99 

 
 

    AID5-c 

 عّجشي يذلا وه دّيجلا ميلعتلا ماظن :1 ةرابعلا
 هنال مّلعملا همّدقي يذلا ةباجإلاب دّيقتلا ىلع ذيملتلا
 .ىرخا ةليدب لولحل يعاد الف، لضفالا

 يذلا وه دّيجلا ميلعتلا ماظن :2 ةرابعلا
 ىلع دامتعالا ىلع ذيمالتلا عّجشي
 تضراعت ناو ىتح ريكفتلا يف مهسفنا
  .سرّدملا هلوقي ام عم مهراكفا

1 ةرابعلا ىلع ةّدشب قفاوأ  
1 

1 ةرابعلا ىلع قفاوأ  
2 

2 ةرابعلا ىلع قفاوأ  
3 

 ىلع ةّدشب قفاوأ
2 ةرابعلا  

4 
]أرقت ال[ نيترابعلا نم يأ عم قفتأ ال   5 

]أرقت ال[ فرعأ ال  98 

]أرقت ال[  ضفر  99 
 

AID5-d 

 لالخ نم وه مّلعتلل رابتخا لضفا :1 ةرابعلا
 اوتبثيل ذيمالتلل ةصرفلا حيتت يتلا تاناحتمالا

 /فصلا يف هوملعت ام ظفح ىلع مهتردق ىدم
  .مسقلا

 لالخ نم وه مّلعتلل رابتخا لضفا :2 ةرابعلا
 اوتبثيل ذيمالتلل ةصرفلا حيتت يتلا تاناحتمالا

 /فصلا يف هوملعت ام مهف ىلع مهتردق ىدم
 .مسقلا

1 ةرابعلا ىلع ةّدشب قفاوأ  
1 

1 ةرابعلا ىلع قفاوأ  
2 

2 ةرابعلا ىلع قفاوأ  
3 

2 ةرابعلا ىلع ةّدشب قفاوأ  
4 

]أرقت ال[ نيترابعلا نم يأ عم قفتأ ال   5 
]أرقت ال[ فرعأ ال  98 

]أرقت ال[  ضفر  99 
 
 
 

   AID5-b 

 يغبني لاؤسلا ىلع ةحيحصلا ةباجالا :1 ةرابعلا
 و ذيمالتلل ةبسنلاب ّمهألا فدهلا ىقبت نأ
 .ةبلطلا

 و ذيمالتلا لصي نا اّمهم سيل :2 ةرابعلا
 وه مهألا لب .ةحيحصلا ةباجالا ىلا ةبلطلا
  .ةباجالا ىلا لوصولل ريكفتلا اوملعتي نأ

 ةرابعلا ىلع ةّدشب قفاوأ
1 
1 

1 ةرابعلا ىلع قفاوأ  
2 

2 ةرابعلا ىلع قفاوأ  
3 

 ةرابعلا ىلع ةّدشب قفاوأ
2 
4 

]أرقت ال[ نيترابعلا نم يأ عم قفتأ ال   5 
]أرقت ال[ فرعأ ال  98 
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  AID5-e  

 ميلعتلا ماظن يلوي نأ بجي :1 ةرابعلا
 و يملعلا ليصحتلل ىوصقلا ةيمهالا

  .ةيميلعتلا لحارملا متخ تاداهش

 ميلعتلا ماظن يلوي نأ بجي :2 ةرابعلا
 تاراهملا ملعت ىلا ىوصقلا ةيمهالا
 رعاشمو رظن تاهجو مهفتك ةيعامتجالا
 .نيرخالا

 ىلع ةّدشب قفاوأ
1 ةرابعلا  

1 

1 ةرابعلا ىلع قفاوأ  
2 

2 ةرابعلا ىلع قفاوأ  
3 

 ىلع ةّدشب قفاوأ
2 ةرابعلا  

4 
]أرقت ال[ نيترابعلا نم يأ عم قفتأ ال   5 

]أرقت ال[ فرعأ ال  98 

]أرقت ال[ ضفر  99 
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 ةيلودلا تاقالعلاو يبرعلا ملاعلا :عباسلا مسقلا

 
 

 .ةيلودلا تاقالعلاو يبرعلا ملاعلا لوح  كلأسأ نأ دوأ نآلا700. 
 (AB3)  ... لبقتسملا يف ةدحتملا تايالولاو كدلب نيب ةيداصتقالا تاقالعلا نوكت نأ لضفت له 

 
 هيلع تناك امم ىوقأ
 تاونسلا لالخ 
 ةيضاملا 

 هيلع تناك امك
 تاونسلا لالخ 
 ةيضاملا 

  هيلع تناك امم لقأ
 تاونسلا لالخ
 ةيضاملا 

 فرعأ ال
 )أرقت ال( 

  ةباجإلا ضفر
 )أرقت ال(

 99 98 3 2 1 ةدحتملا تايالولا .1
 99 98 3 2 1 ةيدوعسلا .2
 99 98 3 2 1 ناريإ .3
 99 98 3 2 1    ايكرت .4
 99 98 3 2 1  يبوروالا داحتإلا .7
 99 98 3 2 1 ايسور .8

 
 (AB3) ... ناك كدلب يف ةيطارقميدلا ةريسملا ىلع ايسور لودلا ريثأت نأ دقتعت له .701

 

 
 ًايباجيإ
 ًادج 

  ىلإ ًايباجيإ
 ام ٍدح

  يباجيإ ال
 يبلس الو

 ىلإ يبلس
 ام ٍدح

 يبلس
 ًادج 

  فرعأ ال
 )أرقت ال(

  ةباجإلا ضفر
 )أرقت ال(

 99 89 5 4 3 2 1 .ةدحتملا تايالولا .1
 99 89 5 4 3 2 1 .يبوروألا داحتإلا .2
 99 89 5 4 3 2 1 .كدلبل ةرواجملا لودلا .3
 99 89 5 4 3 2 1 ايسور .4

 
 نأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل نكمملا نم يتلا ةيباجيإ رثكألا ةسايسلا كيأرب يه ام  .713

 (AB3) )طقف ةدحاو ةباجإ رايتخا بجي .تارايخلا أرقا ( ؟ةيبرعلا ةقطنملا يف يف اهعبتت
 
  ةيطارقوميدلا رشن / ةعاشإ / جيورت .1
 يداصتقالا روطتلا رشن / ةعاشإ / جيورت .2
 يليئارسإلا – يبرعلا عارصلا لح .3
 ةأرملا قوقح رشن / ةعاشإ / جيورت .4
 لخدتت ال نأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلع .5

 )أرقت ال( فرعا ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 
 



  ةعبارلا ةرودلا – يبرعلا رتیمورابلا
   ماعلا يأرلا عالطتسإ ةادأ
 

 

www.arabbarometer.org 29 

701b. ءيش وه مويلا ضعبلا هضعب عم ملاعلا لصاوت دايدزا ناك اذإ ام ىلع سانلا فلتخي 
 ءيش هنأ دقتعي رخآ ضعبو .ايفاقث عمتجملا عونت يرثي هنأل ديج ءيش هنأ ضعبلا دقتعي .ديج

 وه ضعبلا هضعب عم ملاعلا لصاوت دايدزا نأب دقتعت له .ةيديلقتلا ميقلا ددهي هنأل ءيس
 (AB3) ؟عمتجملل ءيس وأ ديج ءيش

 
 ادج ديج .1
 ام دح ىلإ ديج .2
 ءيس الو ديج ال .3
 ام دح ىلإ ءيس .4
 ادج ءيس .5

 )أرقت ال( فرعا ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
  (AB3))أرقا( ...ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لبق نم حالصإلاب تابلاطملا له .704

 ةلوبقم .1
 طورشب ةلوبقم .2
 ةيئدبملا ةيحانلا نم ةضوفرم .3
 ةينطولا حلاصملاب هراض اهنأل ةضوفرم .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 ىلإ ملاعلا يف ىرخأ قطانم عم ةنراقم يبرعلا ملاعلا روطت مدع سانلا ضعب وزعي .705

 ؟يبرعلا ملاعلا روطت مدع يف مهأ امهيأ كرظن ةهجو نم ةيلخاد ىرخأو ةيجراخ لماوع
 (AB3):)أرقا(
 

 .ةيلخادلا لماوعلا1.  
 .ةيجراخلا لماوعلا .2
 .)أرقت ال( ةيمهألا سفنب نانثالا .3

 .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 ،ةيكيرمألا ةيجراخلا ةسايسلا ةيبلس نم مغرلا ىلع :ةيلاتلا ةرابعلا ضراعت مأ قفاوت له .707

 (AB3):)أرقا( .ديج بعش يكيرمألا بعشلا نأ ّالإ
 
 .قفاوأ .1
 .ضراعأ .2
 .)أرقت ال( فرعأ ال .89
 .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 .ةيبرغلاو ةيكيرمألا ةفاقثلل ةيباجيإ بناوج كلانه :ةيلاتلا ةرابعلا ضراعت مأ قفاوت له .708
 (AB2):)أرقا(
 
 .ةدشب قفاوأ .1
 .قفاوأ .2
 .ضراعأ .3
 .ةدشب ضراعأ .4

 .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
709a. ليئارسإ ةلود بناج ىلا نيطسلف ةلود مايق ساسأ ىلع مئاقلا لحلا ضراعت وأ ديؤت له 

 (New; PSR) ؟نيتلودلا لحب فرعي ام وه و

 ديؤأ .1

    _________)ددح( ضراعأ .2

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

711.  

 (AB3 modified) .بيترتلاب ةجردملا دونبلا عيمج نع لأسأ.)أرقا( ةيلاتلا تارابعلل كتضراعم وأ كتقفاوم ىدم ام 

 ىلإ قفاوأ 
 ريبك دح 

  قفاوأ
 ام دح ىلإ

 ال
 قفاوأ 

 قفاوأ ال
 قالطإلا ىلع 

 فرعأ ال
 )أرقت ال(

 ضفر

 ال( ةباجإلا

 )أرقت

 حالصإلا مامأ ًاقئاع يبرغلا لخدتلا ربتعي .4
 99 98 4 3 2 1 .كدلب يف يسايسلا 

 يف ةيمالسا وا ةيبرع لود نم لخدتلا ربتعي.5
 99 98 4 3 2 1 كدلب يف يسايسلا حالصإلا مامأ ًاقئاع ةقطنملا 
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 )تارايخلا أرقت ال ،حوتفم الاؤس( ؟كدلب رارقتسال اديدهت رثكالا ةلودلا يه نم كيار بسح .714
(New) 

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا .1
 ليئارسا .2
 ناريا .3
 ايكرت .4
 يبوروألا داحتالا .5
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .6
 ايروس .7
 ايسور .8
 ______________ :ىرخأ .9

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 ؟ةقطنملا يف يفئاطلا ماسقنالا ديازت نم كقلق ىدم ام  .833
 ًادج قلق .1
 ام دح ىلإ قلق .2
 ةريغص ةجرد ىلإ قلق .3
  قالطالا ىلع قلق سيل .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 ةعاسلا اياضق :نماثلا مسقلا
 

 أرقت ثيحب ،تاعومجم ةسمخ ىلإ ةنيعلا مسقو ةنيعلا نم %20يئاوشع لكشب رتخا :ةبرجت
 ةمدقم دجوي ال ةسماخلا ةعومجملل .اذكهو ةيناثلل ةيناثلاو ىلوألا ةعومجملل ىلوألا ةمدقملا

 (New)  .ةلئسألل

 )يفاضإ صن نودب( :ىلوألا ةمدقملا

 2014 ماع يف .ملاعلا يفو ةقطنملا يف ةلعاف ةوقك شعاد ترهظ ،فرعت امك :ةيناثلا ةمدقملا 

 يطغتل مهتلود دتمت نأ وه شعاد فده .ايروس يف ةقرلا يف زكرمتت ةفالخلا نأ شعاد تنلعأ

 .فدهلا اذه قيقحتل نيملسملا ريغ و نيملسملا نم ريثكلا تلتق دقو يمالسالا ملاعلا

 
 2014 ماع يف .ملاعلا يف و ةقطنملا يف ةلعاف  ةوقك شعاد ترهظ ،فرعت امك :ةثلاثلا ةمدقملا 

 يطغتل مهتلود دتمت نأ وه شعاد فده .ايروس يف ةقرلا يف زكرمتت ةفالخلا نأ شعاد تنلعأ

 تنلعا .فدهلا اذه  قيقحتل نيملسملا ريغ و نيملسملا نم ريثكلا تلتق دق و يمالسالا ملاعلا

 براحت اهنأ امك يمالسالا ملاعلا يف يعيشلا ذوفنلا صلقت نأ ةزرابلا اهفادهأ دحأ نأ اضيأ شعاد

 .رخآ ناكم يا و نميلا و قارعلا و ،ايروس يف هيناريإ ةيعيش ةوق يأ

 2014 ماع يف .ملاعلا يف و ةقطنملا يف ةلعاف  ةوقك شعاد ترهظ ،فرعت امك :ةعبارلا ةمدقملا 

 يطغتل مهتلود دتمت نأ وه شعاد فده .ايروس يف ةقرلا يف زكرمتت ةفالخلا نأ شعاد تنلعأ

 تنلعا .فدهلا اذه  قيقحتل نيملسملا ريغ و نيملسملا نم ريثكلا تلتق دق و يمالسالا ملاعلا

 ماكحلا وأ نييناملعلا ةداقلا تامجه نم مالسالا نع عفادت نأ  ةزرابلا اهفادهأ دحأ نأ اضيأ شعاد

 .بوعشلا ةايح و مكحلا  يف مالسالا رود صيلقت  نوديري نيذلا

 ماع يف .ملاعلا يف و ةقطنملا يف ةلعاف  ةوقك شعاد ترهظ ،فرعت امك :ةسماخلا ةمدقملا 

 مهتلود دتمت نأ وه شعاد فده .ايروس يف ةقرلا يف زكرمتت ةفالخلا نأ شعاد تنلعأ 2014

  .فدهلا اذه  قيقحتل نيملسملا ريغ و نيملسملا نم ريثكلا تلتق دق و يمالسالا ملاعلا يطغتل

 تايالولا لبق نم ةقطنملا يف لخدت يأ مجاهت نأ ةزرابلا اهفادهأ دحأ نأ اضيأ شعاد تنلعا

 .اهدض ةيبرح تالمحب تماق برغلا نم ىوق يأ وأ ةيكيرمالا ةدحتملا
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 (New) ؟اندلب ىلع اريطخ اديدهت شعاد لكشت له .826

 اريبك ًاديدهت لكشت معن .1

 ام دح ىلا ًاديدهت لكشت  .2

 قالطالا ىلع ًاديدهت لكشت ال .3

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

 (New) ؟ةيبرعلا ةقطنملا ىلع اريطخ اديدهت شعاد لكشت له .827

 اريبك ًاديدهت لكشت معن .1

 ام دح ىلا ًاديدهت لكشت  .2

 قالطالا ىلع ًاديدهت لكشت ال .3

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

 ؟مالسالا ميلاعت عم قفاوتم شعاد جهنم نأ دقتعت ىدم يأ ىلا كل ةبسنلاب828. 

 ريبك لكشب قفاوتم .1

  ام دح ىلا قفاوتم .2

  ام دح ىلا قفاوتم ريغ .3

 اقالطا قفاوتم ريغ  .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

 ؟شعاد ةكرح فادهأ عم قفتت ىدم يأ ىلا829. 

 ةريبك ةجرد ىلإ قفتأ .1

 ام دح ىلإ قفتأ .2

  ام دح ىلإ قفتأ ال .3

 قالطإلا ىلع قفتأ ال .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 ؟فنعلل شعاد لامعتسا ديؤت ىدم يأ ىلا830. 

 ةريبك ةجرد ىلإ ديؤأ .1

 ام دح ىلإ ديؤأ .2

  ام دح ىلإ ديؤأ ال .3

 قالطإلا ىلع ديؤأ ال .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

 (New) )تارايخلا أرقت ال ،حوتفم لاؤس( ؟شعاد ةكرح مايق نع الوؤسم هنظت نم .831

 )خلا ،هيكيرمالا تارباخملا( ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا .1

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .2

 ناريا .3

 )خلا ،داسوملا( ليئارسا .4

 ةدعاقلا .5

 )نامع ،نيرحبلا ،تيوكلا ،تارامالا ،رطق( يبرعلا جيلخلا لود .6

 ايسور .7

 يعامتجالا ملظلا .8

 ايسايس داعبتسالا .9

 ةيفئاطلا قورفلا .10

 ___________________)ددح( ىرخأ .11

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

 (New) ؟ايروس يف يلهالا عازنلا لحب ةريدج اهنأب دقتعتو اهلضفت لولحلا نم يأ ،كيأرب .832

 ةيلاحلا ةموكحلا لبق نم تاحالصا .1
 نييلود نيلوؤسم ةبقارمب ةرح تاباختنا ءارجا .2
 يبرع فلاحت لبق نم يركسع لخدت .3
 ةيبرغو ةيبرع لود نم نوكتي يملاع فلاحت لبق نم يركسع لخدت .4
 هالعأ ركذ امم ءيش ال .5
 )ددح( ______________ :ىرخأ .6

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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832a. ةيوج تابرض هيجوت و ايبيل يف يركسع ّلح نع ةيضاملا ةليلقلا مايألا لالخ ثيدحلا رثك 
 يف( )New( ؟كرظن ةهجو ىلا برقأ يه ةيلاتلا تارابعلا نم يأ .فلاحتلا لود فرط نم
 )رصمو برغملاو رئازجلاو سنوت

 ايبيل يف ةمزالا ّلحل ةليسو عجنأ يه ةيركسعلا تايلمعلا .1
 ّلحل ةليسو عجنأ وه ىرخأ لود و راوجلا لود عم رواشتلا و يسايسلا ّلحلا  .2

 ايبيل يف ةمزألا
 )أرقت ال( نيترابعلا نم يأ عم قفتأ ال .3

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 

 رعشت دح يأ ىلإ انل لوقت نأ ءاجرلا .ةيلاتلا فارطألا هاجت كروعش ةفرعم يف نآلا بغرن .834
 )NEW(  :كدلب يف ةموكحلا هاجت نابضغ كنأب
 
 نابضغ 

 ًادج 
 

 
 نابضغ
 ًاعون 

  ام
 

 تسل 
 

 ًانابضغ
  ًاريثك 

 

 تسل
 

 ًانابض
 
  ةرملاب
 

 ال .98
 ال( فرعأ
 )أرقت

 ضفر
  ةباجإلا
 )أرقت ال(

 99 98 4 3 2 1 .ةدحتملا تايالولا .1
 وأ[ ةعيشلا .2

 ةفئاط
 يف ىرخأ ةيمالسإ
 نادلب
 ةفئاط اهيف سيل 

  ]ةيعيش

1 2 3 4 98 99 

 نويناملع ءامعز .3
 يف
 .يبرعلا ملاعلا 

1 2 3 4 98 99 

 تاكرحلا .4
 بازحألاو
 ةيمالسالا 

1 2 3 4 98 99 

 يف ةموكحلا .5
  كدلب

1 2 3 4 98 99 
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 ةيوهلا :عساتلا مسقلا

 Q901. كسفن فيرعتل ًابرق رثكأ ةيلاتلا تارايخلا نم يأ ،كسفنب فيرعتلا كنم بلط اذا: 

(AB1 modified; ArabTrans) 

 دلوملا دلب .1

 )ةنايدلا ( ةيحيسملا ، مالسالا .2

 ةيبرعلا ةمألا .3

 ةيفارغجلا ةقطنملا .4

 اهيف شيعأ يتلا ةنيدملا عمتجملا .5

 ةدتمملا ةلئاعلا وأ ةليبقلا .6

 )ددح( ______________ :ىرخأ .7

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

 (New) :ققحتلل ةجلاعم

MNPCHK . ًايأ ،ركذتت امبسح  .كل شعاد فادهأ ضعب ةءارق  ةقباسلا ةلئسألا يف تمت دقل 

 ؟كل اهانركذ  يلاتلا  فادهألا نم

 يناريالا يعيشلا ذوفنلا ةبراحمل شعاد فدهت .1

 ةقطنملا يف يناملعلا ذوفنلا ةبراحمل شعاد فدهت .2

 ةقطنملا يف يبرغلا و يكيرمالا لخدتلا ةبراحمل شعاد فدهت .3

 هالعأ روكذملا نم ءيش ال .4

 هركذ قبس ام لك .5

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 )ايفارغوميدلا( بيجتسملل ةيصخشلا تامولعملا :رشاعلا مسقلا

 (AB1-3; ArabTrans modified) ............... :رمعلا .1001

 Q1001a. ؟يمتنت ةظفاحم يأل (New) 
 لودلاب ةمئاق .1

 ____________دلوملا دلب ديدحت ءاجرلا .]ةلودلا[ نم تسل انأ .94

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

1001c. ؟نآلا اهب شيعت يتلا ةقطنملا يف اهتيضق يتلا تاونسلا ددع مك __________ (New)  

 (AB1-3; ArabTrans) )تارايخلا أرقت ال(  :ســـنجلا .1002

           ركذ  .1 

  ىثنأ .2 

 
 (AB1-3; ArabTrans modified) :يـميلعتلا ىوـتسملا .1003

       .ملم / يمأ .1
        .يـئادتبا .2
                     .يساسأ / يدادعإ .3
           .يوناث .4
     .ينقت وأ ينهم/طسوتم مولبد .5
 .سوـيرولاكب .6
     .ىلعأف ريتسجام .7

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 (AB1-3; ArabTrans modified) ؟ لمعت له .1004
                             )1006( لاؤس ىلإ لقتنا معن .1

  ال .2

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 ؟تنأ له .1005

 1010  لاؤس ىلإ لقتنا ـــــــــــ  دعاقتم .1
 1010 لاؤس ىلإ لقتنا ـــــــــــ لزنم ةبر .2
 1010 لاؤس ىلإ لقتنا ـــــــــــ بلاط .3
 1010 لاؤس ىلإ لقتنا ـــ )______________( ددح ىرخأ .4

 1010 لاؤس ىلإ لقتنا ـــ )لمع نع ثحبي( لمعي ال .5

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 (AB3) ؟يئزج وأ يلك ماودب كلمع له .1006

 )عوبسألا لالخ رثكأ وأ ةعاس 30( يلك ماود .1
 )عوبسألا يف ةعاس 30 نم لقا( يئزج ماود .2

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

1006a. لـمعلا عاطق: 

    )1007 لاؤسلا ىلإ لقتنا( ماع .1

 )1007a لاؤسلا ىلإ لقتنا( صاخ .2

 )1010  لاؤسلا ىلإ لقتنا( ىرخأ .3

 )1010  لاؤسلا ىلإ لقتنا( )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

 يسيئرلا لمعلا ىلع بجأ هب تمق لمع نم رثكأ ناك اذإ( لمعلا يف كعقوم وه ام .1007

 (AB3):)أرقا( )هب تمق يذلا

 )1010 لاؤسلا ىلإ لقتنا( .ايلع ةيرادإ ةبترب يموكح فظوم وأ ةسسؤم ريدم .1
 )1010 لاؤسلا ىلإ لقتنا(  .ماعلا نمألا وأ ةحلسملا تاوقلا يف لمعي .6
 )1010  لاؤسلا ىلإ لقتنا( .يموكحلا عاطقلا يف فظوم .8

 ___________________)ددح( ىرخأ .94
 )1010  لاؤسلا ىلإ لقتنا( .)أرقت ال( فرعأ ال .98
 )1010  لاؤسلا ىلإ لقتنا( .)أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

 

 



  ةعبارلا ةرودلا – يبرعلا رتیمورابلا
   ماعلا يأرلا عالطتسإ ةادأ
 

 

www.arabbarometer.org 39 

1007a. يسيئرلا لمعلا ىلع بجأ هب تمق لمع نم رثكأ ناك اذإ( لمعلا يف كعقوم وه ام 

 (AB3):)أرقا( )هب تمق يذلا

 رثكأ وأ نيفظوم )10( اهيف ةسسؤم ريدم/لمع بحاص .1
 نيفظوم )10(نم لقا اهيف ةسسؤم ريدم/لمع بحاص .2
 خلا ... ،بيبط ،ملعم ،بساحم ،ماحم لثم ةنهم بحاص .3
 يودي لماع .4
 ةعرزم بحاص/ةعارزلاب لماع .5
 ناكد /ةلاقب /لحم بحاص .7
 صاخلا عاطقلا يف فظوم .9

 يفرح يودي لماع .11
 ___________________)ددح( ىرخأ .94
 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 (AB3 modified):ةيجوزلا ةـلاحلا .1010
 )a1011 لاؤسلا ىلإ لقتنا( بزعأ .1

 جوزتم .2

 لصفنم وأ قلطم .3

 لمرأ .4

 )a1011 لاؤسلا ىلإ لقتنا( بطاخ .5

 )أرقت ال( كيرش عم شيعي .6

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر  .99
 

1010b. ؟ كلزنم يف نوشيعي يذلا ءانبألا /لافطألا ددع مك __________ (New) 
 

1010c. )؟باجحلا كتجوز يدترت له )جوزتم و لجر بيجتسملا ناك اذا (New) 

 معن .1

 ال .2

 )أرقت ال( باقنلا .3

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 (AB3):)أرقا( كتجوز/كجوز ةنهم يه ام .1011
 رثكأ وأ نيفظوم )10( اهيف ةسسؤم ريدم/لمع بحاص .1
 نيفظوم )10(نم لقا اهيف ةسسؤم ريدم/لمع بحاص .2
 خلا ... ،بيبط ،ملعم ،بساحم ،ماحم لثم ةنهم بحاص .3
 يودي لماع .4
 ةعارزلاب لماع .5
 ماعلا نمألا ،ةحلسملا تاوقلا يف لمعي .6
 ناكد /ةلاقب /لحم بحاص .7
 يموكح فظوم .8
 صاخلا عاطقلا يف فظوم .9

 يفرح يودي لماع .10
 لزنم ةبر .11
 لمعي ال .12
 دعاقتم .13
 بلاط .14
 ___________________)ددح( ىرخأ .15
 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
1011a. ؟كنكسم يف لقألا ىلع دحاو لماع رتويبمك زاهج كيدل له (AB3) 

                معن .1

                 ال .2

               )أرقت ال( فرعا ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

1011b. ؟ ةرايس كيدل له (AB3) 

                معن .1

                 ال .2

               )أرقت ال( فرعا ال .89

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

1011c.  ؟يكذ فتاه وأ يداع)لقنتم /لومحم( يويلخ فتاه كيدل له 

 يداع )لقنتم /لومحم( يويلخ فتاه .1

 تنرتنإلاب لاصتالا هنكمي /تنرتنإلاب لصتم يكذ فتاه .2

 ال .3

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 (AB3; ArabTrans):)أرقا( ...صخش كنأب كسفن فصت له ،ماع لكشب .609

 نيدتم .1
 ام ٍدح ىلإ نيدتم .2
 نيدتم ريغ .3
       )أرقت ال( فرعا ال .89

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 (AB3 modified) ... ــب موقت له 610
 مظعم امئاد 

 تاقوألا
 ضعب
 تاقوألا

 ال( فرعأ ال ادبأ اردان
 )أرقت

 ضفر
 ال( ةباجإلا

 )أرقت
 ةالصلا  .1
 ايموي

1 2 3 4 5 8 9 

 / عامتسالا .6
 /نارقلا ةءارق
 يا وأ ليجنالا
 ينيد جمانرب

1 2 3 4 5 8 9 

 

  (AB3) :ةنايدلا .1012

                        ملسم .1  

                       يحيسم .2

 ).______________ ددح( ىرخأ .3

 

1012a. بسانملا دلبلا/ابسانم كلذ ناك امثيح( :بهذملا(  (AB3)     

______________________________________________________    

 
1015a. نم رثكأ وأ نم لقأ وه له ؟كترسأ دارفأ عيمجل يرهشلا لخدلا طسوتم وه ام 

 (New) ؟]ةيلحملا ةلمعلاب لخدلا طسوتم لاخدا[

 ]طسوتملا[ نم لقا .1

 )1015c ىلإ لقتنا( رثكأ وأ ]طسوتملا[ .2

 )1016 ىلإ لقتنا( )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )1016 ىلإ لقتنا( )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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1015b. وه له .]طسوتملا[ نم لقأ وه كترسأل يرهشلا لخدلا طسوتم نأب تركذ دقل:  

 ]1016 ىلإ لقتنا[ X نم لقأ .1

2. X ]1016 ىلإ لقتنا[ 

3. X ]1016 ىلإ لقتنا[ 

4. X ]1016 ىلإ لقتنا[ 

5. X ]1016 ىلإ لقتنا[ 

6. X  1016 ىلإ لقتنا[ ]طسوتملا[  نم لقأ ىلا[ 

 ]1016 ىلإ لقتنا[ )أرقت ال( فرعأ ال .98

 ]1016 ىلإ لقتنا[ )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

] لأسا ،2=لخدلا ناك اذا[ Q1015c . (New) 

1015c. وه له .رثكأ وأ  ]طسوتملا [وه كترسأل يرهشلا لخدلا طسوتم نأب تركذ دقل:… 
(New) 

 X نم لقأ .1

2. X 

3. X 

4. X 

5. X 

6. X  رثكأ وأ 

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

 برقألا تارابعلا هذه نم يأ ،كترسأ لخدب ةقلعتملا تارابعلا ضعب كيلع أرقأ فوس .1016

  (AB3))أرقأ( ؟كترسأ لخد فصول

 .هنم رفون نأ عيطتسنو ديج لكشب انتاجايتحا تاقفن يطغي ةرسألا لخد .1

 .ركذت تابوعص ةهجاوم نود انتاجايتحا تاقفن يطغي ةرسألا لخد .2

 ةيطغت يف تابوعصلا ضعب هجاونو انتاجايتحا تاقفن يطغي ال ةرسألا لخد .3

 .انتاجايتحا

 .انتاجايتحا ةيطغت يف ةريبك تابوعص هجاونو انتاجايتحا تاقفن يطغي ال ةرسألا لخد .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98

 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 (AB3) ؟دالبلا جراخ لمعي صخش نم ةيلام تاليوحت مكترسأ ملتست له .1017

 ًايرهش ،معن .1
 ةنسلا يف تارم ةدع ،معن .2
 ةنسلا يف ةرم ،معن .3
 ملتست ال .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 

1019a. ىلوألا كتغل يه ام    )___________________________(.(AB3) 
 

1019b. ةيناثلا كتغل يه ام    )___________________________(.(AB3)  

1020jo. لصالا دلب (AB3) )ندرألا يف( 
 يندرا .1
 ينيطسلف .2
 ىرخا .3

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 ثحابلل ةلئسا
 

 ؟ةلباقملا ءانثأ ارضاح رخآ صخش يأ كانه ناك له : ثحابلا .2007
 معن .1
  )2008  لاؤسلا ىلإ لقتنا( ال .2

 
2007a. قبطني ام لك رتخا( ؟ ةلباقملا ءانثأ ًارضاح ناك  يلي امم ًايا(  

  ةجوزلا / جوزلا .1
  لافطأ / لفط .2
  تاوخألاو ةوخألا .3
  نيدلاولا / دلاولا .4
 ____________________:)ددح( ىرخأ .5
 فرعأ ال .6

 
 انه كسنج لاخدإ ءاجرلا : ثحابلا .2008
  ركذ .1
  ىثنأ .2

 
2008a. )ال مأ باجحلا نيديرت تنك اذإ ام يددح كلضف نم :ةثحابلا  )ةثحابلا تناك اذا 

 (1) باجحلا يدترا معن .1
 (2) باجحلا يدترا ال ،ال .2

 
 ...بوجتسملل ناك له /.....ةبوجتسملا تناك له : ثحابلا .2009
  باجح الب .1
  يداع باجح .2
  باقن .3
  ةيحل .4
  ةبيبز .5
  ءيش ال .6
 ____________________ :)كلضف نم ددح( ىرخأ .7
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 ؟ ةلئسألا ىلع هدر ءانثأ لجع ىلع بوجتسملا ناك له : ثحابلا .2010
  درلل هتقو بوجتسملا قرغتسا .1
 لجع ىلع ةلئسألا  ىلع باجأ .2

 
 ؟ ةريقف ةيرق يف هيلع بوجتسملا شيعي له :ثحابلا.2011
  معن .1
  ال .2
  فرعأ ال .3

 
2012. 

 ؟انتسارد صوصخب تاقيلعت يأ انكراشت نأ دوت له ،ًاريخ
 

2013. 
 ؟ةلباقملا صوصخب تاقيلعت يأ كيدل له :ثحابلا
 

 



A R A B B A R O M E T E R . O R G A R A B B A R O M E T E R @ARABBAROMETER

حول الباروميتر العربي

 الباروميتر العربي هو شبكة بحثية مستقلة وغير حزبّية، تقدم نظرة ثاقبة عن اإلتجاهات والقيم

اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي

 تقوم الشبكة بإجراء إستطالعات للرأي العام في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ذات 

مستوى عاٍل من الجودة والمصداقية منذ عام ٢٠٠٦

 نحن أضخم مستودع للبيانات المتاحة في متناول العامة حول آراء الرجال والنساء في .

 المنطقة. تمنح نتائج استطالعاتنا فسحة للمواطنين العرب للتعبير عن احتياجاتهم

وإهتماماتهم




