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  ةسماخلا ةرودلا - يبرعلا رتيمورابلا

 
 

  ،ريخلا ءاسم /ريخلا حابص
 
 ءارآل اعالطتسا يرجن نحن .)تاسارّدلا بتكم مسا لخدأ( نم )الماك مسالا لخدأ( يمسا انأ
 ءارجا ّمتي .ةّمهملا ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا اياضقلا نم ةعّونتم ةعومجم لوح )كدلب( يف نينطاوملا
 ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاعماج عم ةكرتشم ةّيميداكأ ةردابم وهو يبرعلا رتيمورابلا ةدئافل عالطتسالا
 .ةيكيرمألا ةدحّتملا تايالولاو ّيبرعلا
  
 هذه حاجنإل ةريبك ةّيمهأ اهل كتكراشمو ،نيوانعلا ةمئاق نم ةّيئاوشع ةقيرطب كلزنم رايتخا ّمت
 مادختسإ ّمتيسو مات لكشب ةّيرس كتاباجإ ىقبتس .ةقيقد 45 يلاوح ةلباقملا قرغتست .ةسارّدلا

    .ّيملعلا ثحبلا ضارغأل عالطتسالا اذه يف اهعمج ّمتي يّتلا تامولعملا عيمج
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  : )ديدج( ىفتسملا تارايتخإ
 

 
 
 
PROGRAMMER ASSIGN RESPONDENT TO COUNTRY ==  
 
1 IF ALGERIA 
5 IF EGYPT 
7 IF IRAQ 
8 IF JORDAN 
9 IF KUWAIT 
10 IF LEBANON 
11 IF LIBYA 
13 IF MOROCCO 
15 IF PALESTINE 
19 IF SUDAN 
21 IF TUNISIA 
22 IF YEMEN 
 
 
PROGRAMMMER RANDOMLY ASSIGN RESPONDENTS TO SPLITA == 1 OR 2 
 
PROGRAMMMER RANDOMLY ASSIGN RESPONDENTS TO SPLITB == 1 OR 2 OR 3 
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 ةيساسأ ةيفارغميد تامولعم :لوألا مسقلا

 
.Q1001 

[PROGRAMMER: ALL]  
  ؟تدلو ةنس يأ يف
 

__________________________ 
 

[PROGRAMMER: ALLOW FOUR DIGIT INTEGER NUMBERS ONLY] 
 

 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر( .9999
    

.Q1001gcc 
[IF COUNTRY == 9 & Q1001==99999]  

 ؟يبيرقتلا كرمعب ينربخت نأ نكمي له
 

__________________________ 
 

 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر( .9999
 

.Q1002 
[PROGRAMMER: ALL]  

 )تارايخلا أرقت ال( :ســـنجلا
 
 ركذ .1
  ىثنأ .2
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 ةيداصتقالا ةلاحلا :يناثلا مسقلا
 

 
.Q100 

[PROGRAMMER: ALL] 
ئطاخلا مأ حيحّصلا هاجّتالا يف ريست )دلبلا( يف رومألا ّنأ دقتعت له ،ةّماع ةفصب   ؟
 
  حيحّصلا هاجّتالا يف ريست .1
  )أرقت ال :ثحابلا( امهنيب اميف .2
   ئطاخلا هاجّتالا يف ريست.3
 

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

 
 

.Q2061a    
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 14; ALL; RANDOMIZE ITEMS] 

 [INTERVIEWER: READ RESPONSE OPTIONS] 
ةلحرملا هذه يف كدلب هجاوي يذلا مهألا يدحتلا وه ام    ؟

 
 )راعسألا عافتراو ،ةلاطبلا ،رقفلا( يداصتقالا عضولا .1
 يرادالاو يلاملا داسفلا .2
 ةيطارقميدلا .3
  يلخادلا نمألاو رارقتسالا.6
  يجراخلا لخدتلا .7
  ينيدلا فرطتلا.8
 باهرإلا ةبراحم .11
 ).خلإ ،ميلعتلا وأ ،ةحصلا وأ ،لاؤسلا حرط مت اذإ :ثحابلا( ةماعلا تامدخلا .12
 نامألا .13
 ةيبزح / ةيسايس اياضق .14
 . ______: )ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ.15
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q2061b   
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 14; ALL; RANDOMIZE ITEMS] 

 [INTERVIEWER: READ RESPONSE OPTIONS]   
ةلحرملا هذه يف كدلب هجاوي يذلا ةيمهأ رثكألا يناثلا يدحتلا وه ام   ؟

 
 )راعسألا عافتراو ،ةلاطبلا ،رقفلا( يداصتقالا عضولا .1
 يرادالاو يلاملا داسفلا .2
 ةيطارقميدلا .3
  يلخادلا نمألاو رارقتسالا.6
  يجراخلا لخدتلا .7
  ينيدلا فرطتلا.8
 باهرإلا ةبراحم .11
 ).خلإ ،ميلعتلا وأ ،ةحصلا وأ ،لاؤسلا حرط مت اذإ :ثحابلا( ةماعلا تامدخلا .12
 نامألا .13
 ةيبزح / ةيسايس اياضق .14
 . ______: )ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ.15
 

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

 
 

.Q101 
[PROGRAMMER: ALL] 

يلاحلا تقولا يف كدلب يف ماعلا يداصتقالا عضولا ميقت فيك   ؟
 

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

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q101a 
[PROGRAMMER: ALL; NOTE “ ةيضاملا تاونس عبسلا ” IF COUNTRY ==15 ] 

يلاحلا عضولا عم ةنراقم ةيضاملا تاونس سمخلا لبق كدلبل يداصتقالا عضولا ميقت فيك ،كيأرب   ؟
 

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

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

 
 

Q102. 
[PROGRAMMER: ALL] 

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

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

 
 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q108 
[PROGRAMMER: IF SPLIT == 1; RANDOMIZE ITEMS] 

له :ةيلاّتلا اياضقلا نم ّلك ةروطخ ىدم ام ،كداقتعا بسح  [INSERT ITEM] اّدج ةريطخ ةلكشم، 
قالطإلا ىلع ةريطخ ةلكشم تسيل مأ ةريطخ ةلكشم تسيل ،ام ّدح ىلإ ةريطخ ةلكشم   ؟

 

خانملا رّيغت ّدعي 1  
[IF SPLITA == 1]  

ءاوهلا ةدوج ّدعت 2  
[IF SPLITA == 1] 

دعي يئاملا ثَولتلا 3 ّ 
[IF COUNTRY != 9; SPLITA == 1] 

تايافنلا ّدعت 4  
[IF COUNTRY != 9; SPLITA == 1] 

 
 ادج ةريطخ ةلكشم .1
 ام دح ىلا ةريطخ ةلكشم .2
 ةريطخ ةلكشم تسيل .3
 قالطإلا ىلع ةريطخ ةلكشم تسيل.4
  

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

 
 

Q109agcc1. 
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY == 9]  

 لضفأ لثمت 10 و ،هيف شيعلا نكمم ناكم أوسأ لّثمي 0 ثيحب ،10-0 نم سايقم دوجو ضرف ىلع
 ؟سايقملا اذه ىلع هيف شيعلل ناكمك ]ةلودلا[ ميقت نيأ .هيف شيعلا نكمم ناكم

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ضفألا          أوسألا
 ل

 
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( مييقتلا ىلع رداق ريغ .97
 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر.99
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Q109agcc2. 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY == 9]  

 ؟ماع لبق هيف شيعلل ناكمك ]ةلودلا[ ميقت نيأ ،10 ىلإ 0 نم سايقملا سفن ىلعو
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

أوسألا ضفألا          
 ل

 
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( مييقتلا ىلع رداق ريغ .97
 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر.99

 
 
  



 ةسماخلا ةرودلا – يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسإ ةادأ

9 
www.arabbarometer.org 

ةرجهلا :ثلاثلا مسقلا  
 

Q104. 
[PROGRAMMER: ALL] 

 نم ةرجهلاب ًاموي تركف له .رخآ دلب يف شيعلاو مهدلب نم ةرجهلاب نوركفي صاخشألا ضعب
 ؟كدلب
 
 معن.1
   ال.2
  

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

 
 

  .Q104a 
[PROGRAMMER: IF Q104== 1] 

 ؟ةرجهلا يف ترّكف اذامل .ةفلتخم بابسأل ةرجهلا صاخشألا ديري
 
 ]ةلاطبلاو مخضتلا :تلئس اذإ :ثحابلل[ ةّيداصتقا بابسأل .1
  ةّيسايس بابسأل .2
  ةّينيد بابسأل .3
  ةّينمأ بابسأل .4
  ميلعّتلا صرف .5
  ةلئاعلاب قاحتلالا .6
   داسفلا .7
  ____________________ :دّدح ىرخأ بابسأل .8
  

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q104b. 
[PROGRAMMER: IF Q104a == 1; ORDER RESPONSE CATEGORIES ALPHABETICALLY AND FIX 

“OTHER”-CATEGORY AT THE VERY BOTTOM OF THE LIST] 
[INTERVIEWER: DO NOT READ RESPONSE OPTIONS; CHECK ALL THAT APPLY] 

  ؟رجاهت نأ رّكفت نيأ ىلإ
  
 ةّيدوعّسلا ةّيبرعلا ةكلمملا .1
  ةدحّتملا ةّيبرعلا تارامالا .2
  رطق .3
  نيرحبلا .4
 تيوكلا .5
  نامُع .6
  رصم .7
  ندرألا .8
  نانبل .9

  برغملا .10
  رئازجلا .11
 سنوت .12
  ايكرت .13
  ةّيكيرمألا ةدحّتملا تايالولا .14
  ادنك .15
  ةّيقرّشلا ابوروأ .16
  ةّيبرغلا ابوروأ .17
 اسنرف .18
 ايناملأ .19
 اينابسا .20
 ايلاطيا .21
 ىرخألا ابوروأ برغ لود .22
  ةّيناطيربلا ةكلمملا .23
 ________________ . : ديدحّتلا ءاجّرلا ىرخأ .24

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

 
 

.Q104c 
[PROGRAMMER: IF Q104a == 1] 

 اهترداغمب كل حمست يّتلا ةبولطملا قاروألا كيدل نكت مل ول ىّتح )كدلب( ةرداغم يف رّكفت له
ةّيمسر ةفصب   ؟

 
 معن.1
   ال.2
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q105 
[PROGRAMMER: ALL] 

 ؟نيرفوتم كترسأ دارفألو كل ةيصخشلا ةمالسلاو نمألا نأب مايألا هذه رعشت له ]عيمجلا[
 
 .لماك لكشب نيرفوتم .1
 .نيرفوتم .2
 .نيرفوتم ريغ .3
 .قالطإلا ىلع نيرفوتم ريغ .4
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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ةموكحلا ءادأ مييقتو ةقثلا :عبارلا مسقلا  

 
 

.Q103 
[PROGRAMMER; IF COUNTRY != 9] 

 عم لماعتلا يف رذحلاو ةطيحلا ذخأت نأ بجي هنا مأ سانلا ةيبلغأ يف ةقثلا نكمي له ،ماع لكشب
 ؟سانلا
 
 سانلا ةيبلغأ يف ةقثلا نكمي .1
 سانلا عم لماعتلا يف ةطيحلاو رذحلا ذخأت نأ بجي .2
  

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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 Q201a. 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

 لك يف قثت ةجرد يأ ىلإ ينربخت نأ دوأو .تاسسؤملا نم ةعومجم ةيمستب موقأ فوس ]عيمجلا[
  .ةسسؤم
 

  (ءارزولا سلجم( ةموكحلا
[PROGRAMMER: ALL]  1 

 )مكاحملا( ءاضقلا
[PROGRAMMER: ALL]  2 

 )ناملربلا( بختنملا باونلا سلجم
[PROGRAMMER: ALL]  

[NOTE  IF COUNTRY == 15  يعيرشتلا سلجملا ] 
3 

 ةّيلحملا ةموكحلا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY !=9 OR 10; ALL]  5 

 قافولا ةموكح
[PROGRAMMER: IF COUNTRY == 15; ALL] 5pal 

 ةيدلبل
[PROGRAMMER: IF COUNTRY == 10; ALL] 5leb 

 ةّيميلقالا ةموكحلا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9, 10, 15 OR 19; ALL] 41 

 )ةطرشلا( ماعلا نمألا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 10; ALL] 4 

 )ةطرشلا( يلخادلا نمألا ىوق
[PROGRAMMER: IF COUNTRY == 10; ALL] 4leb  

 ّيندملا عمتجملا تامّظنم
[PROGRAMMER: ALL] 7 

 
  ةريبك ةجرد ىلإ اهب قثأ .1
 اهب قثأ .2
 اليلق اهب قثأ .3
 قالطإلا ىلع اهب قثأ ال .4
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q201b 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

  يف قثت مك ينربخأ
 

 )شيجلا( ةحلسملا تاوقلا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 10; SPLITA ==1] 6 

 ينانبللا شيجلا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY == 10; SPLITA ==1] 6leb 

 نيدلا لاجر نم ةداقلا
[PROGRAMMER: IF SPLIT A == 1] 13 

 ةيسايسلا بازحألا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 1] 20 

 ةموكحلا سيئر / ءارزولا سيئر /سيئّرلا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 1] 31 

 نيملسملا ناوخإلا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9 OR 10; SPLIT A == 1] 12 

 هللا بزح
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY == 10; ALL] 

12le
b 

 
  ةريبك ةجرد ىلإ اهب قثأ .1
 اهب قثأ .2
 اليلق اهب قثأ .3
 قالطإلا ىلع اهب قثأ ال .4

  
 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q201c 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

  يف قثت مك ينربخأ
 

37 

ةّصاخلا تاّحصملا  
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9, 10 OR 19; SPLIT A == 2] 

[NOTE IF COUNTRY == 10 OR 15  ةصاخلا تايفشتسملا ;]  
 ]IF COUNTRY == 19 ةصاخ تايفشتسم[

ةّصاخلا كونبلا 38  
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 2] 

ةصاخلا تاعماجلا 39   
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 2] 

ةماعلا تارادإلاو ةيندملا ةمدخلا 32  
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 2]  

32gc
c 

تارازولا يف نيلماعلا  
[PROGRAMMER: IF COUNTRY == 9; SPLIT A == 2] 

نييلحملا لامعألا ملاع نم تايصخش 40  
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 2] 

 
  ةريبك ةجرد ىلإ اهب قثأ .1
 اهب قثأ .2
 اليلق اهب قثأ .3
 قالطإلا ىلع اهب قثأ ال .4

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

 
 

.Q103 
[PROGRAMMER; IF COUNTRY == 9] 

 عم لماعتلا يف رذحلاو ةطيحلا ذخأت نأ بجي هنا مأ سانلا ةيبلغأ يف ةقثلا نكمي له ،ماع لكشب
 ؟سانلا
 
 سانلا ةيبلغأ يف ةقثلا نكمي .1
 سانلا عم لماعتلا يف ةطيحلاو رذحلا ذخأت نأ بجي .2
  

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q513 
[PROGRAMMER: ALL] 

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

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ريغ
 ضار

 ىلع
لطالا

قا  

 ٍضار         
ادج ً    

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

 
 

Q204a. 
[PROGRAMMER: ALL] 

  :)أرقا( يلاتلا نم لك نع ٍضار تنٔا ةجرد ئا ىلإ
 

اندلب يف يميلعتلا ماظنلا 1 ] 

ا]ندلب يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن 2 ] 

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

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q204 
[PROGRAMMER: ALL; RANDOMIZE ITEMS] 

 ةيلاحلا ةموكحلا ءادأ ميقت فيك ،ةيلاحلا ةموكحلا ءادأب قلعتت ةلئسألا نم ةعومجم حرطب موقأ فوس
 )أرقا( ميلعتلا تاجايتحا ةجلاعم يف
 

 2 لمعلا صرف

 3 ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوجفلا ليلقت

 11 يلخادلا نمألاو رارقتسالا ريفوت

 20 راعسألا ضفخ

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

 )أرقت ال( ةموكحلا ةيلوؤسم تسيل هذه .97
 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر .99

 
 

.Q204b 
[PROGRAMMER: IF SPLIT A == 1; RANDOMIZE ITEMS] 

 ةيلاحلا ةموكحلا ءادأ ميقت فيك ،ةيلاحلا ةموكحلا ءادأب قلعتت ةلئسألا نم ةعومجم حرطب موقأ فوس
 ؟... ةجلاعم يف
 

 13 يبنجألاو يلحملا رامثتسالل ةبسانملا ةئيبلا ةئيهت

 15   تاهجلا نيب ام يعامتجالاو يداصتقالا توافتلا نم دحلا

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

 )أرقت ال( ةموكحلا ةيلوؤسم تسيل هذه .97
 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر .99
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.Q204c 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 2; RANDOMIZE ITEMS] 

 ةموكحلا ءادأ ميقت فيك ،ةيلاحلا ةموكحلا ءادأب قلعتت ةلئسألا نم ةعومجم حرطب موقأ فوس .
 ؟... ةجلاعم يف ةيلاحلا
 

 13 رامثتسالل ةبسانملا ةئيبلا

 15 تاهجلا نيب ام يداصتقالا توافتلا نم دحلا

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

 )أرقت ال( ةموكحلا ةيلوؤسم تسيل هذه .97
 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر .99
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.Q205 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 

 ؟ةيلاّتلا تامدخلا ىلع لوصحلا ةبوعص وأ ةلوهس ىدم ام ،كتبرجت ىلع ءانب
 

 )ةيندم لاوحأ ةيوه ،رفس زاوج ،داليم ةداهش( ةيصخش
[PROGRAMMER: ALL] 1 

 )كلذل ةجاحلا دنع )ةطرشلا و ماعلا نمألا نم ةدعاسم
[PROGRAMMER: IF COUNTRY !=10] 4 

 ماعلا نمألا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY ==10] 4 

 ةطرشلا – يلخادلا نمألا ىوق
[PROGRAMMER: IF COUNTRY ==10]   4leb 

 يراجت لمع ليجست
[PROGRAMMER: ALL] 6 

 ءانب ةصخر ىلع لوصحلا
[PROGRAMMER: ALL] 7 

 
 ادج لهس .1
  لهس .2
 بعص .3
 ادج بعص .4
 

 )أرقت ال :ثحابلا( لواحأ مل .97
 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجالا ضفر .99
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Q214. 
[PROGRAMMER: ALL;  

NOTE IF COUNTRY == 5 يئانجلا شيفلا  ADDED] 
 نسح ةداهش وأ ةقفاوم ىلع لوصحلا كفراعم دحأ وأ كبراقأ دحأ نم وأ ايصخش كنم بلط له

 نم حيرصت وأ ةقيثو ةيأ وأ ةيوهلا ةقاطب وأ رفسلا زاوج ىلع لوصحلل طرشك ةينمأ ةزهجأ نم كولس
 متي نادوسلاو ،نانبل ،رصم ،نيطسلف ،ندرألا يف(   ؟اهيف نكست يتلا ةقطنملا يف ةلودلا تاسسؤم
 نسح ةداهش نع الدب ةيلدع قباوس تابثإ ةداهش :رئازجلا يف( )ةطلس ىلإ ةلودلا ةملك رييغت

 )كولس
 
 
 معن.1
   ال.2
 

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

 
 

Q211d. 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY !=  21] 

 موسر عفدب اديعس نوكتس له .تنرتنإلا ربع موسّرلا ضعب صالختسا ةمدخ لوّدلا ضعب تلخدأ
 ؟تنرتنإلا ربع ةلوّدلا تامدخ
 
 معن.1
   ال.2
 

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

 
 

Q211d. 
[PROGAMMER: IF COUNTRY == 21] 

 اديعس نوكتس له .تنرتنإلا ربع ميلاعملاو موسّرلا ضعب صالختسا ةمدخ لوّدلا ضعب تلخدأ
 ؟تنرتنإلا ربع ةلوّدلا تامدخ موسر عفدب
 

 معن.1
   ال.2
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q209b 
[PROGRAMMER: ALL] 

ةرابعلا هذه ىلع قفاوت ةجرد ّيأ ىلإ : 
 

 تامدخلا ريفوت ىلع ةدعاسملل اهعسو يف ام لك ةيعامتجالاو ةيريخلا تامظنملا لذبت  ةدوجوملا
اندلب ينطاومل ةيرورضلا . 

 
 ادج قفاوا .1
 قفاوا .2
 قفاوا ال .3
 قاللطإلا ىلع قفاوا ال .4
 

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

 
 

.Q210 
[PROGRAMMER: ALL] 

كدلب يف ةلودلا ةزهجأو تاسسؤم يف داسفلا دوجوب دقتعت ةجرد يأ ىلإ   ؟
 
 ةريبك ةجرد ىلإ .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ .2
 ةليلق ةجرد ىلإ .3
  قالطإلا ىلع داسف دجوي ال .4
 

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

 
 

.Q211 
[PROGRAMMER: IF Q210 == 1, 2 OR 3] 

 ؟كدلب يف داسفلا ىلع ءاضقلا ىلع لمعلاب ةموكحلا موقت ةجرد يأ ىلإ ،كيأرب
 
 ةريبك ةجرد ىلإ .1 

 ةطسوتم ةجرد ىلإ .2
 ةليلق ةجرد ىلإ .3
  قالطإلا ىلع داسف دجوي ال .4
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q211a 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 19 AND Q210 == 1, 2 OR 3] 

أ لوقت له ؟كتّيدلب /ةّيّلحملا كتموكح يف رشتنم داسفلا ّنأ دقتعت ةجرد يأ ىلا   
 
 داسفلا يف طروتم دحا ال ابيرقت .1
 نيدساف نيلوؤسملا ضعب .2
 نيدساف نيلوؤسملا بلغأ .3
 ابيرقت نيدساف عيمجلا .4
  

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

 
 

Q211b 
[PROGRAMMER: IF SPLITA == 1] 

 تامدخ ىلع لوصحلل ]كدلب [يف يندم فّظومل ةوشر عفد ّيرورّضلا نم هّنأ دقتعت ةجرد ّيأ ىلا ،كيأرب  
لضفأ ميلعت  ؟

 
 ةياغلل يرورض .1
 ام دح ىلا يرورض .2
 يرورض ريغ .3
 ةياغلل يرورض ريغ .4
  

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q211c 
[PROGRAMMER: IF SPLITA == 2] 

 تامدخ ىلع لوصحلل كدلب يف ّيمومع فّظومل ةوشر عفد ّيرورّضلا نم هّنأ دقتعت ةجرد ّيأ ىلإ ،كيأرب
ةّيحصلا ةياعرلل لضفأ  ؟

 
 ةياغلل يرورض .1
 ام دح ىلا يرورض .2
 يرورض ريغ .3
 ةياغلل يرورض ريغ .4

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

 
 

Q213b. 
[PROGRAMMER: ALL] 

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

 ...... ثدحي ةطساولا لالخ نم لمعلا ىلع لوصحلا نأ كيأرب ،ًارخؤم تلصح
 
 .ريبك لكشب .1
 .ًانايحأ .2
 قالطإلا ىلع .3
 

 )أرقت ال(اهنع فرعأ ةبرجت دجوت ال .97
 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q213a. 
 [PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

 :داسفلا لاكشأ نم الكش هربتعت تنك نا ينربخت نأ وجرأ يلي اّمم ّلكل ةبسّنلاب
 

[PROGRAMMER: ALL] 
 قورسم هنأ ملعلا عم ءيش ءارش

1 

[PROGRAMMER: ALL] 
 هبراقأل يموكح فظوم طسوت

2 

[PROGRAMMER: ALL] 
 ةيموكحلا ةمدخلا عيرستل بنج ىلع ةريغص ةعفد ميدقت

3 

 
 معن.1
   ال.2
  

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q209/216/218. 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

ةيلاتلا ةرابعلا ضراعت /قفاوت له  ؟
 

Q209 تامدخلا لكب نينطاوملا ديوزتل اهعسوب ام لك لعفت ةموكحلا  
[PROGRAMMER: ALL] 

Q216 تارارقلا هذه عم اوفلتخا ول ىتح ةموكحلا تارارق معد نينطاوملا ىلع بجي  
[PROGRAMMER: ALL] 

Q218_2 نييداعلا نينطاوملا تاجاحب نومتهي نويسايسلا ةداقلا.  
 [PROGRAMMER: ALL] 

Q218_6 
 يف ارود مهيطعت نأ نود بئارضلا عفدب نينطاوملا بلاطت نأ ةلودلل قحي
 ةلودلل ةماهلا تارارقلا

[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 10, 15, OR 19; ALL] 

Q218_5 يرجي يذلا ام مهفأ نأ عيطتسأ ال ثيحب ةدقعم نوكت ةسايسلا ،نايحألا ضعب يف. 
 [PROGRAMMER: ALL] 

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

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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ةيندملا ةكراشملا :سماخلا مسقلا  
 
 

Q501 
[PROGRAMMER: ALL] 

يدان وأ ةمظنم وأ ةيعمج ةيأ يف وضع تنأ له  ؟
 

[  ةيضاير يداون ،ةينيد تايعمج ،ةيلحم تايعمج وأ ،ناكسإلا تاينواعت لثم ،تلئس اذإ :ثحابلل
 وأ تايعمج ،ةينهم تاطبار ،نيعرازملا تاباقن ،ةيلامع تاباقن وأ تاطبار ،ةيفاقث تايعمج ،ةيهيفرتو

ةيعوطت ىرخأ تامظنم ،نيسردملاو يلاهألا تايعمج ،عيراشملا باحصأ تامظنم ".] 
 

 معن .1
 .ال .2
 

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

 
 

.Q501a 
[PROGRAMMER: ALL] 

كتّيوضع ةفص نع رظّنلا ّضغب ةّيّلحم ةمّظنم / ةعومجم ّيأل تعّوطت له    ؟
 

 .معن .1
 .ال .2
 

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

 
 

.Q266 
[PROGRAMMER: ALL] 

نيجاتحملل وأ ةّيريخ ةّيعمجل لاملاب عّربتت له ،ةماع ةنسلا رهشأ لالخ  ؟
 

 .معن .1
 .ال .2
 

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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.Q502 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

 ،ةيضاملا ثالثلا تاونسلا لالخ ،نونطاوملا اهب موقي ام ةداع يتلا تاطاشنلا نم ةعومجم كلانه
يف ةكراشملاب تمق له  ....  

 

 ةضيرع ىلع عيقوتلا وأ ام عوضوم يف ثحبلل عامتجا روضح
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL]  1 

  .ماصتعا وأ ةريسم وأ جاجتحا يف ةكراشملا
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 2 

 ةيسايس ةّيضق لجأ نم فنعلا وأ ةّوقلا لامعتسا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 4 

 
 ةدحاو ةرم ,1
 ةرم نم رثكأ .2
 قالطإلا ىلع كراشأ مل .3
 

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

 
  

Q265. 
[PROGRAMMER: ALL] 

ةيناثلا ةرابعلا وأ ىلوالا ةرابعلا رتخا ؟كيأر ىلا برقأ نيتيلاتلا نيترابعلا نم يأ : 
 

 ىتح كلثم صاخشأ ىلع بئارضلا ةدايز يه رقفلا نم دحلل ةقيرط لضفأ :ىلوالا ةرابعلا 1
يعامتجالا قافنإلا لالخ نم ءارقفلا ةدعاسم ةموكحلا عيطتست  

 نم ديزم عفدل كلثم صاخشأ عيجشت يه رقفلا نم دحلل ةقيرط لضفأ :ةيناثلا ةرابعلا 2
يريخلا عيزوتلا لجأ نم ةقدصلا  

 
 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 
 

 حمست ال يتيعضو .97
 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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.Q263 
[PROGRAMMER: ALL] 

لضفأ لكشب كفصت ،ةيلاتلا تارابعلا نم يأ : 
 

 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 الأ طرشب ءارقفلا دعاسأ نأ لضفأ .3
  ءارقفلا دعاسأ الأ لضفأ .4
 

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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ليثمتلاو تاباختنالا :سداسلا مسقلا  
 

 
.Q404 

[PROGRAMMER: ALL] 
ةسايسلاب كمامتها ىدم ام ،ةماع ةفصب  ؟

  
 .ًادج متهم .1
 .متهم .2
 اليلق متهم .3
 .متهم ريغ .4
 

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

 
 

.Q301a 
[PROGRAMMER: SPLITA == 1;  

[NOTE IF COUNTRY == 15   ةيعيرشت ] 
 تاباختنالا ءارجإ خيرات( يف ترج يتلاو ةريخألا ةيباينلا تاباختنإلا يف تيوصتلا /باختنالاب تمق له  
 (ةريخألا ةيناملربلا
 
 .معن .1
   .ال .2
  

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

 
 

.Q301b 
[PROGRAMMER: SPLIT A ==2] 

[NOTE IF COUNTRY == 15   ةيعيرشت ] 
 نكي مل ساّنلا نم ريثكلا )خيراّتلا لخدأ( يف تدقع يّتـلا ةريخألا ةّينطولا ةّيناملربلا تاباختنالا لالخ
 قبطني ةيلاّتلا تارابعلا نم يأ ؟كنع اذام .ةديدع بابسأل مهتاوصأب ءالدالا اوديري مل وأ مهتعاطتساب

تالامتحالا أرقا :ثحابلا ؟لضفأ لكشب كيلع  
 
  )ةّيناملربلا تاباختنالا خيرات لخدأ( ةّينطولا ةّيناملربلا تاباختنالا يف تّوصأ .1
  ةّرملا هذه تّوصأ مل ينّنكلو تيوصّتلا يف ترّكف .2
  ةّرملا هذه لعفأ مل نكل و تّوصأ ام ةداع .3
  )ةّيناملربلا تاباختنالا خيرات لخدأ( يف تيوصّتلاب تمق ينّنأ نم دّكأتم انأ .4
 )ءارقت ال :ثحابلا( ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع يتوصب تيلدا .5
  

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q303a 
[PROGRAMMER: ALL] 

 ةريخألا ةيباينلا تاباختنالا :لئُس اذإ : ة/ثحابلا[ ؟ةريخألا ةيباينلا تاباختنالا مّيقت فيك ،ماع لكشب 
 [)ةريخألا تاباختنالا ءارجإ خيرات( يف ترج يتلاو
 
 .ةهيزنو ةرح تناك .1
 .ةيرهوجلا )تاقارتخالا( لكاشملا دوجو عم ،ةهيزنو ةرح تناك .2
 .ةهيزنو ةرح نكت مل .3
 

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

 
 

.Q302 
[PROGRAMMER: ALL] 

  ؟ةيباختنا ةلمح ةيأب قلعتت تاطاشن وأ تاعامتجا ةيأ روضحب تمق له ،ةيباين تاباختنا رخآ لالخ 
 ] )ةريخألا تاباختنالا ءارجإ خيرات( يف ترج يتلاو ةريخألا ةيباينلا تاباختنالا :لئُس اذإ : ة/ثحابلا[
 
 .معن .1
  .ال .2

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

 
 

Q503a. 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL]  

  ؟كل برقألا يه ,دجُو نا, ةمئاقلا بازحألا نم يأ
  

  )أرقت ال :ثحابلا( بزح يأ دجوي ال .0
 )أرقت ال :ثحابلا( بازحألا ةمئاق
  

 )أرقت ال :ثحابلا( ىرخأ .96
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
  



 ةسماخلا ةرودلا – يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسإ ةادأ

31 
www.arabbarometer.org 

.Q505a 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 .ةيناثلا ةرابعلا وأ ىلوألا ةرابعلا رتخا ؟كرظن ةهجو ىلإ برقألا يه ةّيلاتلا تارابعلا نم يأ
 ]؟ةّدشب قفاوت مأ قفاوت له :هيلإ برقألا ةرابعلل بيجتسملا ةقفاوم ةدش نم ققحت :ثحابلل[
 

 1 ينيد ريغ يسايس بزح ىلع ينيد يسايس بزح لّضفأ انأ :ىلوألا ةرابعلا

 2 ينيد يسايس بزح ىلع ينيد ريغ يسايس بزح لّضفأ 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 :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

.Q301c 
[PROGRAMMER: ALL] 

 تاباختنا رخآ خيرات لخدأ( يف ترج يّتلاو ةّيّلحم تاباختنا رخآ لالخ تيوصّتلا /باختنالاب تمق له
 )؟ةّيّلحم
 
 .معن .1
  .ال .2

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

 
 

.Q601a 
[PROGRAMMER: ALL] 

 ةنّيعم ةبسن صيصخت بجي ،ًالدع رثكأ يسايس ليثمت قيقحت لجأ نم هّنأ صاخشألا ضعب دقتعي
 ؟ةرابعلا هذه قفاوت ةجرد ّيأ ىلإ .ءاسّنلل ةبختنملا بصانملا نم
 
 ةدشب قفاوأ .1
  قفاوأ  .2
 ضراعأ .3
 ةدشب ضراعأ .4
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( لداعلا )يسايسلا( ليثمتلا قيقحتل ةئطاخلا ةادألا يه ةيئاسنلا اتوكلا .97
 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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ميقلا :عباسلا مسقلا  
 
 

.Q516a 
[PROGRAMMER: ALL] 

كيأر ىلإ برقأ ةيلاتلا ثالثلا تارابعلا نم يأ طقف دحاو رايخ رايتخا بجي .تارابعلا أرقا ؟  
 

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

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

 
 

.Q512a2 
[PROGRAMMER: ALL] 

 ؟ةيطارقميدلل ةمس مهأك راتختس ةيلاتلا تارابعلا نم يأ ،طقف ةدحاو ةرابع رايتخا كيلع ناك اذإ
 ]طقف ةدحاو ةرابع رايتخال ىتفتسملا ثح :ة/ثحابلل[
 
  ماعلا ماظنلاو 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 :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

Q511. 
[PROGRAMMER: ALL] 

 ىلع ةيطارقميد دجوي ال هنأ ينعي 0 ثيحب 10 - 0 نم ةيطارقوميدلل سايقم دوجو ضارتفا ىلع
 ةلود كدلب نأ ربتعت ةجرد ةيأ ىلإ كيأرب .دودحلا دعبا ىلإ يطارقميد دلب هنأ ينعت 10 امنيب قالطإلا
 ؟ةيطارقميد
 

 ______________________________________________________________________________ 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  ةيطارقميد        ةيطارقميد  دجوي ال
                                                        دودح دعبأ ىلإ        قالطإلا ىلع 
              

 )أرقت ال :ثحابلا( متهم ريغ / ينعم ريغ .96
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q512. 
[PROGRAMMER: ALL] 

 نأ ينعي 0 ثيحب كدلب يف ةيطارقميدلا ةمءالم ىدم سايقل 10 – 0 نم سايقم دوجو ضارتفا ىلع
 يأ ىلإ - .كدلبل ًامامت ةمئالم ةيطارقميدلا نأ ينعت 10و قالطإلا ىلع كدلبل ةمئالم ريغ ةيطارقميدلا

 ؟كدلبل ةمئالم ةيطارقميدلا نأ ىرت ىدم
 

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

                                             قالطإلا ىلع   ةمئالم ريغ                                             امامت ةمئالم 
             

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

 
 

.Q514 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLITA == 1] 

 ةعفد نم ًالدب جيردتلاب يسايسلا حالصإلا لاخدإ يغبني" :ةرابعلا هذه ىلع قفاوت ال وأ قفاوت له
ةدحاو  ؟ "

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

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

 
 

.Q514a 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLITA ==2] 

 ال هّنأ مأ ةدحاو ةعفد ،جيردّتلاب هلاخدإ بجي هّنأ دقتعت له ،اندلب يف يسايّسلا حالصإلا نع ثيدح كانه
قالطإلا ىلع حالصإ كانه نوكي نأ يغبني  ؟
 
  
 جيردتلاب .1
 ةعفد ةدحاو .2
 قالطإلا ىلع ءيش ال .3

 
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q516. 
[PROGRAMMER: ALL; RANDOMIZE ITEMS] 

 )ةرابعلا أرقا( ؟ةيلاتلا تارابعلا نم لك ىلع ضراعت /قفاوت ىدم يأ ىلإ
 

 1 .ئيس لكشب دالبلل يداصتقالا ءادألا ريسي يطارقوميدلا ماظنلا يف

مساح ريغو لكاشملاب ءيلم هنأب زيمتي يطارقميدلا ماظنلا  2 

رارقتسالاو ماظنلا ىلع ظافحلا يف ةلاعف ريغ ةيطارقميدلا ةمظنألا . 3 

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

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

 
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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 مالعإلا :نماثلا مسقلا
 

.Q423 
 [PROGRAMMER: ALL] 

 ؟يف ّيداع موي لالخ تاعاّسلا نم يّضقت مك
 

 1 زافلّتلا ةدهاشم

 2 ويداّرلل عامتسالا

 3 ةعوبطملا ةفيحّصلا ةءارق

 
  قالطالا ىلع ادبأ .1
  نيتعاس ىلإ لصي ام .2
 تاعاس 5 ىلإ لصي ام .3
  تاعاس 10 ىلإ لصي ام .4
 رثكأ وأ تاعاس 10 .5
 

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

 
 

.Q409 
[PROGRAMMER: ALL] 

   ؟تنرتنألل كلامعتسا لدعم ام ،طسوتملاب
 
 مويلا تاقوأ مظعم .1
 مويلا لالخ ةدحاو ةرم لقألا ىلع .2
 عوبسألا يف تارم ةدع .3
 عوبسألا يف ةرم .4
  عوبسألا يف ةرم نم لقأ .5
 تنرتنالا مدختسأ ال .6
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q424 
[PROGRAMMER: IF Q409 !=6] 

 دّدح تلئس ام اذإ :ثحابلا ؟يعامتجالا لصاوّتلا عقاوم ىلع ّيداع موي لالخ تاعاّسلا نم يّضقت مك
بويتوي ،رتيوت ،كوبسيافلا الثم  
 
  قالطالا ىلع ادبأ .1
  نيتعاس ىلإ لصي ام .2
 تاعاس 5 ىلإ لصي ام .3
  تاعاس 10 ىلإ لصي ام .4
 رثكأ وأ تاعاس 10 .5
 

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

 
 

Q412a. 
[PROGRAMMER: IF Q409 != 9] 

رارمتساب اهلمعتست يّتلا ةيّصّنلا لئاسّرلا تامدخو يعامتجالا لصاوّتلا لئاسو نم ّيأ  ؟
 ]قبطني ام لك رتخإ :ثحابلل[
 

 كوب سيفلا .3
 رتيوت .4
 مارقتسنا .6
 بويتوي .7
 بآ ستاو .8
 مارجيليت .9

 تاش بانس .10
 __________ :ثدح يرخأ .14

 
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q421 
[PROGRAMMER: ALL]  

اهثودح روف تاّدجتسملاو ةلجاعلا رابخألا ةعباتمل ّيساسألا كتامولعم ردصم وهام  ؟
[ خلإ  ةمزأ ، ةيعيبط ةثراك ، ريبك يسايس ثدح :ةلجاعلا رابخألا لوح لئس اذإ ،ثحابلل .] 

 
 هجول اهجو تاراوحلا .1
 ةيفتاهلا تاراوحلا .2
 فحّصلا /دئارجلا .3
 ويداّرلا .4
 زافلّتلا .5
 يعامتجإلا لصاوتلا لئاسو .6
  )أرقت ال :ثحابلا( _______________ :ددح ،ىرخأ .7
 

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

 
 

 
.Q521 

[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 
 ةجردملا دونبلا عيمج نع لأسا .كدلب يف ةنومضم "يأرلا نع ريبعتلا ةيرح" نأ دقتعت ةجرد يإ ىلإ
بيترتلاب  
 

يأرلا نع ريبعتلا ةيرح 1  
[PROGRAMMER: ALL] 

تاماصتعالاو تارهاظملا يف ةكراشملا ةيرح 4  
[PROGRAMMER: ALL] 

ةيلهألا تامظنملاو تايعمجلل باستنالا ةيرح 5  
[PROGRAMMER: ALL] 

 
 ةريبك ةجرد ىلإ ةنومضم .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ ةنومضم .2
 ةليلق ةجرد ىلإ ةنومضم .3
 ةنومضم ريغ .4
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q521a 
[PROGRAMMER: ALL; RANDOMIZE ITEMS] 

ةيلاّتلا ةرابعلا ضراعت وأ قفاوت ةجرد ّيأ ىلإ : 
 

3 

 اهمّدقت يّتلا كلت نم رثكأ يعامتجالا لصاوّتلا لئاسو اهمّدقت يّتلا تامولعملاب قثأ انأ
  ةّيزفلّتلا ةّيرابخالا جماربلا وأ فحّصلا
 رتيوتو كوب سيافلا لثم :تلئس اذإ :ثحابلل[
 

 )دلبلا مسا لخدأ( يف ةّيسايّسلا ثادحألاب مّلم انأ ،ةّماع ةفصب 4
 

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

 
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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 مالعإلا - ةبرجت :عساتلا مسقلا
 

ةيسفنلا ةيهافرلا  
 
 

.Q852 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 2] 

 رعشت ةجرد يأ ىلإ ،امومع .كتايح هاجتو كسفن هاجت كروعش لوح رودت ةمداقلا ةليلقلا ةلئسألا
كرهظم هاجت ةيباجيإب  ؟
 
 .اّدج ةّيباجيإ .1
 ام ّدح ىلإ ةّيباجيإ .2
 ام ّدح ىلإ ةّيبلس .3
 اّدج ةّيبلس .4
  

 )أرقت ال :ثحابلا( قبطني ال .97
 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

.Q853a 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT ==2 & Q1002 ==1] 

 ؟مالعإلا اهمدقي يتلا لجرلا دسجل ةيلاثملا ةروصلا يراجي نأ لجرلل مهم وه مك ،كيأرب
 

 اّدج ّمهم .1
  ّمهم .2
 ّمهم ريغ .3
 مهم ريغ ةّرملاب .4
 

 )أرقت ال :ثحابلا( ةيدجب لاؤسلا ىقلتي مل بيجتسملا .96
 )أرقت ال :ثحابلا( قبطني ال .97
 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q853b 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 2; Q1002 == 2] 

مالعإلا اهمدقي يتلا ةأرملا دسجل ةيلاثملا ةروصلا يراجت نأ ةأرملل مهم وه مك ،كيأرب  ؟
 

 اّدج ّمهم .1
  ّمهم .2
 ّمهم ريغ .3
 مهم ريغ ةّرملاب .4
 

 )أرقت ال :ثحابلا( ةيدجب لاؤسلا ىقلتي مل بيجتسملا .96
 )أرقت ال :ثحابلا( قبطني ال .97
 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

.Q854 
[PROGRAMMER: IF SPLIT A == 2] 

يتايح شيع ةّيفيك لوح ينّصخت تارارق ذاخّتا يف ّرح ينّنأ رعشأ :ةيلاّتلا ةرابعلا ىلع قفاوت ةجرد ّيأ ىلا  
 

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

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

 
 

.Q855a 
[PROGRAMMER: SPLIT A == 2] 

ادّقعم ادب ءيش ّلك ّنأ ةجردل ديدّشلا رّتوّتلاب ترعش ةّرم نم مك ،ةيضاملا ةّتّسلا رهشأ لالخ  ؟
 

 ادبا .1
 نايحألا ضعب يف .2
 نايحألا نم ريثك يف .3
 نايحألا مظعم يف .4

 
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q855b. 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 2] 

ةّرم نم مك ،ةيضاملا ةّتّسلا رهشألا لالخ .اهلّمحت ىلع انتردق قوفت دق ةايحلا تاطوغض انايحأ   
كعّجشي نأ هنكمأ ءيشال ّنأ ةجردل بائتكالاب ترعش  ؟

 
 ادبا .1
 نايحألا ضعب يف .2
 نايحألا نم ريثك يف .3
 نايحألا مظعم يف .4

 
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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يرسألا فنعلا :رشع يداحلا مسقلا  

 
 

Q851e1. 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 ريغلاو ةيقالخأ ريغلا تاقيلعتلا وا ظافلألل نوضَرعتي نيذلا صاخشألا لوح ارّخؤم ثيدحلا يرجي
 يفو عراشلا لثم ،ةّماعلا نكامألا يف يقالخأ ريغلا عباطلا تاذ تاراشإللو ريفصللو ،اهيف بوغرم
 تضّرعت ةّرم مك ،ةيضاملا ارهش رشع ينثالا لالخ .قَوستلا زكارم يفو ةماعلا لقنلا تالصاوم

 ؟كولسلا اذه لثم ىلإ ايصخش
 

 ادبا .1
 نايحألا ضعب يف .2
 نايحألا نم ريثك يف .3
 نايحألا مظعم يف .4

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

 
 

.Q851e2 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

[NOTE IF COUNTRY == 15  تاشرحت ] 
 سمللل ضَرعتلا لثم اهب بوغرم ريغلا ةيقالخأ ريغلا تاقياضملل اضيأ اوضرعت صاخشألا ضعب

 ىلا ايصخش تضرعت ةرم مك ،ةيضاملا ارهش رشع ينثالا لالخ  .ةماعلا نكامألا يف دًمعتملا
 ؟اهب بوغرم ريغ ةيقالخأ ريغ تاقياضم

 
ادبأ  .1 

نايحألا ضعب يف  .2 
نايحألا نم ريثك يف  .3 
نايحألا مظعم يف  .4 

 
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q851a 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL]   

 بيدأتل باقعلا نم عون يأ لامعتسإ ءانثتسإب .ةفلتخم قرطب تافالخلا عم صاخشألا لماعتي
 صخش لبق نم ّيدسجلا فنعلا ىلا كترسأ دارفأ دحأ ضّرعت له ،فُرصتلا نؤيسي امدنع لافطألا
  ؟كترسأ دارفأ نم رخآ
 
 .معن .1
  .ال .2
 

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

                              
 

Q851b.  
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9 AND Q851a == 1] 

ةيضاملا رهش رشع ينثالا لالخ كولّسلا نم عوّنلا اذهل اوضّرعت لهو  ؟
 
 .معن .1
  .ال .2
 

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

 
 

Q851c.  
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9 AND Q851b ==1] 

كولّسلا نم عوّنلا اذهل ضّرعت يّذلا صخّشلا له  ؟...
 

 ركذ .1
 ىثنأ .2
 امهدلك .3
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q851d 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9 AND Q851a == 1 & Q851b == 1] 

 ]قبطني ام لك رتخإ :ثحابلل[
 لبق نم ّيدسجلا فنعلا ىلا ضّرعت يّذلا صخّشلا نوكي نأ لمتحملا نم له ،هفرعت ام لالخ نم  

    ؟ةيلاّتلا تاهجلا نم ّيأ نم ةدعاسملا يّقلت ىلع ارداق كترسأ دارفأ نم رخآ صخش
 

 ثانإلا نم ىرخأ ةبيرق وأ ةلئاعلا نم ثانإلا نم درف .1
 روكذلا نم رخآ بيرق وأ ةلئاعلا نم روكذلا نم درف .2
 يلحملا ةطرشلا زكرم .3
 ىفشتسملا وأ ةّحصملا .4
 ةيلحم ةمظنم .5
 ةيامح وأ ةلاعف ةدعاسم ةروكذملا تاهجلا نم َيأ مدقت نأ لمتحملا ريغ نم .6
 ___________ـ:ىرخأ ددح .7

 
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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ةمئاقلا - ةبرجت :رشع يناثلا مسقلا  
 

.Q860a 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9 & 22 AND SPLIT B == 1] 

 نكمي يتلا تايكولسلا هذه نم مك ينربخأ كلضف نم .تايكولسلا نم ةمئاق نآلا كيلع أرقأ فوس
اهددع ةفرعم طقف ديرأ ،ترتخإ تايكولسلا هذه نم يأ فرعأ نأ ديرأ ال .ماع لكشب اهيلع قفاوت نأ . 

 
 هتجوز قلطي جوز ●
 ةرشع ةسداسلا نس نود تايتفلا جاوز ●
 هيف بوغرم ريغ لفط ضاهجإ ●
 راحتنالا ●

 
 

 _________________________4 و 0 نيب ددع
 

 
.Q860b 

[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9 & 22 AND SPLIT B == 2] 
 نكمي يتلا تايكولسلا هذه نم مك ينربخأ كلضف نم .تايكولسلا نم ةمئاق نآلا كيلع أرقأ فوس

اهددع ةفرعم طقف ديرأ ،ترتخإ تايكولسلا هذه نم يأ فرعأ نأ ديرأ ال .ماع لكشب اهيلع قفاوت نأ . 
 

 هتجوز قلطي جوز ●
 ةرشع ةسداسلا نس نود تايتفلا جاوز ●
 سنجلا سفن نم صاخشأ نيب ةّيميمح ةقالع ●
 هيف بوغرم ريغ لفط ضاهجإ ●
 راحتنالا ●

 
 _________________________5 و 0 نيب ددع
 
 

.Q860c 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY == 5, 7, OR 19 AND SPLIT B == 3] 

 نكمي يتلا تايكولسلا هذه نم مك ينربخأ كلضف نم .تايكولسلا نم ةمئاق نآلا كيلع أرقأ فوس
اهددع ةفرعم طقف ديرأ ،ترتخإ تايكولسلا هذه نم يأ فرعأ نأ ديرأ ال .ماع لكشب اهيلع قفاوت نأ . 

 
 هتجوز قلطي جوز ●
 ةرشع ةسداسلا نس نود تايتفلا جاوز ●
 ثانإلا ناتخ ●
 هيف بوغرم ريغ لفط ضاهجإ ●
 راحتنالا ●

 
 

 _________________________5 و 0 نيب ددع
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.Q860d 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 5, 7, 9, 19 OR 22 AND SPLIT B == 3] 

 نكمي يتلا تايكولسلا هذه نم مك ينربخأ كلضف نم .تايكولسلا نم ةمئاق نآلا كيلع أرقأ فوس
اهددع ةفرعم طقف ديرأ ،ترتخإ تايكولسلا هذه نم يأ فرعأ نأ ديرأ ال .ماع لكشب اهيلع قفاوت نأ . 

 
 هتجوز قلطي جوز ●
 ةرشع ةسداسلا نس نود تايتفلا جاوز ●
 فرشلا مئارج ●
 هيف بوغرم ريغ لفط ضاهجإ ●
 راحتنالا ●

 
 _________________________5 و 0 نيب ددع
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 ةينيدلا ةسرامملاو ةيوهلا :رشع يناثلا مسقلا
 

.Q1012 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 ؟كتنايد يه ام
 
                         ملسم .1
                       يحيسم .2
 (أرقت ال :ثحابلا( يدوهي.3
 أرقت ال :ثحابلا ةنايد يدل سيل.4
 )أرقت ال :ثحابلا( ىرخأ 5.

 
أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر ) .99 

 
 

.Q1012a 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 ]ةباجإلا لّجس ،أرقت ال :ثحابلل[
 ؟كبهذم وه ام
 
 نورام.1
 سكدوثرأ .2
 كيلوثاك .3
 نمرأ .4
 ةنس .5
 ةعيش .6
 يلبنح .7
 يعفاش .8
 يرفعج .9

 زورد .10
 ةيدمحأ .11 
 يبازم .12 
 طقف ملسم .13 
 _________________________ (دّدح( ىرخأ .14 
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q609. 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9;  ALL] 

 …صخش كنأب كسفن فصت له ،ماع لكشب
 
 نيدتم .1
 ام ٍدح ىلإ نيدتم .2
 نيدتم ريغ .3
 

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

 
 

.Q609a 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9;  ALL] 

 ؟ةالصلا ءادأب موقت ةداع ةّرم مك
 
 ادبأ .1
  رهشلا يف ةدحاو ةرم لقألا ىلع .2
 عوبسألا يف ةرم .3
 عوبسألا يف تارم ةدع .4
 اّيموي .5
 ايموي تارم سمخ .6
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q610. 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

 ؟ادبأ وأ اردان ،نايحألا ضعب يف ،نايحألا مظعم يف ،امئاد تنأ له
 

  دّدحملا اهتقو يف رجفلا ةالص يّلصت
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; Q1012 == 1 & Q609a != 1]   8 

 ةعمجلا ةالص روضح
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; Q1012 == 1] 5a 

 ، رخآ موي يف روضحلل بيجتسملا راشأ لاح يف :ثحابلل :ارقت ال[ دحألا موي ساّدقلا روضح
 ]دحألا ساّدقك ربتعُت

[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9;  Q1012 == 2] 
5b 

نارقلا ةءارق وأ عامتسالا  
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; Q1012 == 1] 6a 

ليجنإلا ةءارق وأ عامتسالا   
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; Q1012 == 2] 6b 

ماه رارق يأ ذاختإ لبق ةراختسإلا ةالص يلصت له   
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; Q1012 == 1 & Q609a != 1] 9 

 
 امئاد .1
 تاقوألا مظعم .2
 تاقوألا ضعب .3
 اردان .4
 ادبأ .5
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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 ةفاقثلا :رشع ثلاثلا مسقلا
 

Q601. 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

 يف اهعضوو ةأرملا كولس ددحت نأ بجي يتلا ئدابملا لوح كئارآ ةفرعمل يه ةيلاتلا ةلئسألا
 .انعمتجم

 ىلع فرعتلل كلذو ،انعمتجم يف ةأرملا عضوب قلعتت يتلا تارابعلا نم ةعومجم كيلع أرقأ فوس
  ..اهنم لكل كتضراعم /كتقفاوم ىدم
 

 .ةملسم ةلودل ةسيئر وأ ءارزو ةسيئر نوكت نأ ةأرملل نكمي  1
[PROGRAMMER: ALL] 

 .ءاسنلا نم ةيسايسلا ةدايقلا يلوت يف لضفأ لاجرلا ،ةماع ةفصب 3
[PROGRAMMER: ALL] 

 تانبلل يعماجلا ميلعتلا نم مهأ دالوألل يعماجلا ميلعتلا 4
[PROGRAMMER: ALL] 

 اهدحول دلبلا جراخ رفاست نأ ةأرملل حمسي 7
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 7, 11, 21 OR 22; ALL] 

 لاجّرلا ثاريم ةصحل ةيواسم ءاسّنلا ثاريم ةصح نوكت نأ بجي 9
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLITA == 1] 

9a لاجّرلا ثاريمل ايواسم ءاسّنلا ثاريم نوكي نأ بجي 
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLITA == 2] 

 .قالطلا رارق ذاختا يف ةيواستم قوقح لجرلاو ةأرملل نوكي نأ بجي 14
[PROGRAMMER: ALL] 

 .ةيلئاعلا نوؤشلا لك يف ريخألا رارقلا هل لجرلا  18
[PROGRAMMER: ALL] 

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

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q602 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

 ؟كل اناريج اهدارفأ نوكي نأ يف كتبغر ىدمب يرابخإ وجرأ ةيلاتلا تائفلا نم ةئف لكل
 

 .ىرخألا تانايدلا عابتأ  1
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9;  ALL] 

 .فلتخم قرعو نول نم مه نيذلا  2
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9;  ALL] 

 .نورجاهملاو ةدفاولا ةلامعلا  3
[PROGRAMMER IF COUNTRY != 9; ALL] 

4a  ىرخأ ةيمالسإ ةفئاط نم دارفأ.  
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; IF Q1012 == 1] 

4b  ىرخأ ةيحيسم ةفئاط نم دارفأ.  
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; IF Q1012 == 2] 

 
 ةدشب لضفأ ال .1
 لضفأ ال .2
 متهأ ال .3
 ام دح ىلا لضفأ .4
 ةدشب لضفأ .5
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q604a. 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

 أرقا( ؟كتابيرق ىدحإ جاوز ىلع كتقفاوم مامأ ًاقئاع ةيلاتلا لماوعلا نم لك لكشت ةجرد يأ ىلإ
 )تارابعلا
 

 ةالصلا مدع 1
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 1] 

 يندتم يعامتجا زكرم تاذ ةلئاع نم  3
  [PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 1] 

 
 ةريبك ةجردب اقئاع لثمي .1
 ةطسوتم ةجردب اقئاع لثمي .2
 ةيندتم ةجردب اقئاع لثمي .3
 قالطالا ىلع اقئاع لثمي ال .4
 

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

 
 

.Q604b 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

 أرقا( ؟ )كئابرقأ دحأ جاوز ىلع كتقفاوم مامأ ًاقئاع ةيلاتلا لماوعلا نم لك لكشت ةجرد يأ ىلإ
 )تارابعلا

 ةالصلا مدع 1
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLITA ==2] 

  يندتم يعامتجا زكرم تاذ ةلئاع نم  3
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLITA ==2] 

 
 ةريبك ةجردب اقئاع لثمي .1
 ةطسوتم ةجردب اقئاع لثمي .2
 ةيندتم ةجردب اقئاع لثمي .3
 قالطالا ىلع اقئاع لثمي ال .4
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q606 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

 ةرابعلا أرقا ؟ةيلاتلا تارابعلا نم لك ضراعت وأ قفاوت ىدم يأ ىلإ
 

 نيبخانلا تيوصت ةيفيك يف اورثؤي ال نأ )ةسواسق ،ءابطخ ،ةمئأ( نيدلا لاجر ىلع بجي 1
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 .ةلودلا يف ةماعلا بصانملا نونيدتملا ىلوتي نأ كدلبل لضفألا 2
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 .ةموكحلا تارارق ىلع )ةسواسق ،ءابطخ ،ةمئأ( نيدلا لاجر رثؤي نأ 3
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

  .ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا نع اهداعبا بجي ةصاخ تاسرامم يه ةينيدلا تاسرامملا 4
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 نيّينيّدلا ريغ ةداقلا داسف لامتحا هسفن وه نيّينيّدلا ةداقلا داسف لامتحا،يلاحلا انتقو يف 8
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

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

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q607 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

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

  ةيسايسلا قوقحلا نم لقأ نوكت نأ بجي ملسم دلب يف نيملسملا ريغل ةيسايسلا قوقحلا
 .نيملسملل

[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; Q1012 == 1] 
2 

 .باجحلا اهسابل ةرورض نود ةمشتحم سبالم ءادترا ةأرملا ىلع بجي
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9;  Q1012 == 1] 6 

 ةيكنبلا دئاوفلا مادختساب كونبلل حمسُي ،رصاعملاو ثيدحلا داصتقالا تابلطتمل
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; Q1012 == 1] 7 

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

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

 
 

.Q605 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9  & Q1012 == 1] 

 …اندالب نيناوق ىلع بجي ،كرظن ةهجو نم
 
  ةّيمالسالا ةعيرّشلا نم اّيّلك ّدمتست نأ .1
  ةّيمالسالا ةعيرّشلا نم اهتّيبلاغ يف ّدمتست نأ .2
  بعشلا ةدارإو ةّيمالسالا ةعيرّشلا نم يواسّتلاب ّدمتست نأ .3
  بعشلا ةدارإ نم اهتّيبلاغ يف ّدمتست نأ .4
  بعشلا ةدارإ نم اّيّلك ّدمتست نأ .5
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q605a 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLITA == 2 & Q1012 == 1; RANDOMIZE ITEMS] 

 ،ةيمالسإلا ةعيرشلا لوح سانلا ضعب ءارآ نع ربّعت يتلا تارابعلا نم ةعومجم كيلع أرقأ فوس
 ةعيرشلا ىلع دمتعت يتلا ةموكحلا...اهنم لكل كتضراعم /كتقفاوم ىدم ىلع فرعتلل كلذو
 :يه ةيمالسإلا
 

 تايافنلا عمجو سرادملاو ةيحصلا قفارملا لثم ةيساسألا تامدخلا رّفوت يتلا ةموكحلا
 1 .قرطلا ةنايصو

 .قالطإلا ىلع داسف اهيف دجوي ال يتلا ةموكحلا
2 

 :ثحابلل[ .نوناقلا نوعيطي سانلا نأ نم دّكأتلل ةيدسجلا تابوقعلا مدختست يتلا ةموكحلا
 ]دلجلاو ،يديألا عطقو ،مجرلا لثم ،راسفتسإلا لاح يف
 ]مالسإلا يف دودحلا نم يه هذه ،بيجتسملا راسفتسا لاح يف :أرقت ال ،ثحابلل[

3 

 . ماعلا ءاضفلا يف ةأرملا رود نم ّدحت يتلا ةموكحلا
 نكامألا يف جورخلاو ،ةسردملا ىلإ باهذلاو ،لمعلا لثم ،راسفتسإلا لاح يف :ثحابلل[
 ].ةماعلا

4 

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

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q605b. 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY !=9 AND SPLITA == 2 AND Q1012 == 1] 

 ماكحأ قيبطت ىلع دمتعت يتلا ةموكحلا يف مهألا وه بناج يأ ةعبرألا بناوجلا هذه نمض نم ،كيأرب
ةيمالسإلا ةعيرشلا  ؟

 
 ةنايصو تايافنلا عمجو سرادملاو ةيحصلا قفارملا لثم ةيساسألا تامدخلا رّفوت يتلا ةموكحلا .1
 .قرطلا
 .قالطإلا ىلع داسف اهيف دجوي ال يتلا ةموكحلا .2
  .نوناقلا نوعيطي سانلا نأ نم دّكأتلل ةيدسجلا تابوقعلا مدختست يتلا ةموكحلا .3
 راسفتسا لاح يف :أرقت ال ،ثحابلل[ ]دلجلاو ،يديألا عطقو ،مجرلا لثم ،راسفتسإلا لاح يف :ثحابلل[
 ]مالسإلا يف دودحلا نم يه هذه ،بيجتسملا

 .ماعلا ءاضفلا يف ةأرملا رود نم ّدحت يتلا ةموكحلا .4
[ ةماعلا نكامألا يف جورخلاو ،ةسردملا ىلإ باهذلاو ،لمعلا لثم ،راسفتسإلا لاح يف :ثحابلل .]  

 
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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 ةيلودلا تاقالعلا :رشع عبارلا مسقلا
 

.Q700a 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

 ةيداصتقالا تاقالعلا نوكت نأ لضفت له .ةيلودلا تاقالعلاو يبرعلا ملاعلا لوح كلأسأ نأ دوأ نآلا
 ؟ ... لبقتسملا يف ]دلبلا[و كدلب نيب
 

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 
[PROGRAMMER: ALL] 1 

 ةيدوعسلا  ةيبرعلا ةكلمملا
[PROGRAMMER: ALL] 2 

 ايسور
[PROGRAMMER: ALL] 8 

 رطق 
[PROGRAMMER: ALL] 9 

    ايكرت
[PROGRAMMER: ALL] 4 

 ناريإ
[PROGRAMMER: ALL] 3 

 نيصلا
[PROGRAMMER: ALL] 13 

 ةدحتملا ةكلمملا
[PROGRAMMER: ALL] 12 

 
  ةيضاملا تاونّسلا لالخ هيلع تناك اّمم ىوقأ .1
  ةيضاملا تاونّسلا لالخ هيلع تناك امك .2
  ةيضاملا تاونّسلا لالخ هيلع تناك اّمم ّلقأ .3
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q701c 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

 ىقبي نأ وأ ،صقني ،دادزي نأ بجي ةيلاتلا نادبلا نم كدلبل ةيجراخلا تادعاسملا مجح نأ دقتعت له
 ؟يلاحلا هاوتسم ىلع
 

 ةدحتملا تايالولا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 1 

 ايسور
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 3 

 يبوروألا داحتالا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 1] 2 

 ةيدوعسلا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 1] 4 

 نيّصلا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9, 15, OR 22; SPLIT A == 2] 5 

 ةدحّتملا ةكلمملا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9, 15 OR 22; SPLIT A == 2] 6 

 
 ديزت .1
 ضفخنت .2
 ّيلاحلا ىوتسملا ىلع ظفاحت .3
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q701f 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 ؟ةيبرغلا ةيجراخلا تادعاسملا نم ةيلاتلا تاهجلا نم لك ديفتسي ةجرد يأ ىلإ
 

 1 يندملا عمتجملا تامظنمو ةيريخلا تايعمجلا

 2 نويداعلا نونطاوملا

 3 كدلب ةموكح

 
 ريبك .1
 طسوتم دح ىلإ .2
 ام دح ىلإ .3
 قالطإلا ىلع ، ال .4
 

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

 
 

.Q701g 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 تادعاسم ميدقتل ةيبرغلا لودلل ًاعفاد لثمت ةيلاتلا رصانعلا نأ دقتعت تنك اذإ ام ينربخت نأ دوأ
 :كدلب ىلإ ةيجراخ
 

 1 كدلب يف ةيداصتقالا ةيمنتلا

 2 كدلب يف يلخادلا رارقتسالا

 3 كدلب يف يندملا عمتجملا تامظنم نيكمت

 4 كدلب يف نييداعلا نينطاوملل ةايحلا نيسحت

 5 كدلب يف ذوفنلا بسك

 
 .معن .1
  .ال .2
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q701h 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 ]يسيئرلا عفادلا لوح لاؤسلا ىجري :طقف دحاو باوج :ثحابلل[
 ةيجراخلا تادعاسملا مدقت يتلا ةيبرغلا لودلل يسيئرلا عفادلا وه رصانعلا هذه نم يأ كيأربو
 ؟كدلبل
 
 كدلب يف ةيداصتقالا ةيمنتلا .1
 كدلب يف يلخادلا رارقتسالا .2
 كدلب يف يندملا عمتجملا تامظنم نيكمت .3
 كدلب يف نييداعلا نينطاوملل ةايحلا نيسحت .4
  كدلب يف ذوفنلا بسك .5
 

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

 
 

.Q703 
[PROGRAMMER: IF SPLIT A ==1] 

  ؟ ]ةرابعلا ركذا[ كدلبل لضفألا نم له
 
 يجراخلا ملاعلا ىلع ربكأ ةجردب حتفني نأ  .1
 يجراخلا ملاعلا ىلع حاتفنالا نم نهارلا ىوتسملا ىلع ظفاحي نأ .2
 يجراخلا ملاعلا ىلع هحاتفنا نم للقي نأ .3
 

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

 
 

.Q705 
[PROGRAMMER: IF SPLIT A ==2] 

 ةيجراخ لماوع ىلإ ملاعلا يف ىرخأ قطانم عم ةنراقم يبرعلا ملاعلا روطت مدع سانلا ضعب وزعي
يبرعلا ملاعلا روطت مدع يف مهأ امهيأ كرظن ةهجو ، نم ،ةيلخاد ىرخأو . 
 
 .ةيلخادلا لماوعلا.1
 .ةيجراخلا لماوعلا .2
 )أرقت ال :ثحابلا( ةيمهألا سفنب نانثالا .3
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q706a 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 وه ةيكيرمألا ةدحّتملا تايالولا ّدض فنعلا :؟ةيلاّتلا ةرابعلا ىلع قفاوت ىدم ّيأ ىلا :عيمجلا لأسا
ةّيبرعلا ةقطنملا يف مهلّخدتل ةّيقطنم ةجيتن  
 
 ةدشب قفاوأ .1
  قفاوأ .2
  ضراعأ .3
 ةدشب ضراعأ .4
 

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

 
 

.Q706b. 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 [ دحاو باوج رايتخإ ىلع ىتفتسملا عّجش :ثحابلل ] 
هجو لضفأ ىلع كرظن ةهجو فصي ةيلاّتلا تارابعلا نم ّيأ  ؟

 
 انتقطنم يف اهتافرصت ببسب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دض فنعلا ريربت نكمي  .1
 ادبأ هريربت نكمي ال ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دض فنعلا .2
 

 )أرقت ال( نيترابعلا نم ةدحاو الو .97
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

.Q707 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 نأ ّالإ ،ةيكيرمألا ةيجراخلا ةسايسلا ةيبلس نم مغرلا ىلع :ةيلاتلا ةرابعلا ضراعت مأ قفاوت له
بّيط بعش يكيرمألا بعشلا  
 
 ةدشب قفاوأ .1
  قفاوأ .2
  ضراعأ .3
 ةدشب ضراعأ .4
 
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q707gcc 
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY == 9; ALL; RANDOMIZE ITEMS] 

 مه ةيلاتلا نادلبلا نم سانلا مظعم كيأرب له ،مهتاموكحل ةيجراخلا ةسايسلا نع رظنلا ضغب
ادج نوئيس صاخشأ وأ نوئيس صاخشأ وأ نوبيط صاخشأ وأ ادج نوبيط صاخشأ  ؟

 

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 1  

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 2   

ايسور 3   

رطق 4   

ايكرت 5   

ناريإ 6   

نيّصلا 7   

ةدحّتملا ةكلمملا 8   

 
 ادج نوبيط .1
 نوبيط .2
 نوئيس .3
 ادج نوئيس .4
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q725 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL; RANDOMIZE ITEMS] 

ةقطنملل ةدّيج تناك بمارت دلانود يكيرمألا سيئّرلل ةّيجراخلا تاسايّسلا ّنأ دقتعت له  ؟
 

بمارت دلانود يكيرمألا سيئّرلا 1  

نيتوب ريميدالف يسوّرلا سيئّرلا 2  

ناغودرأ بيط بجر يكرتلا سيئرلا 3  

 
 اّدج ةدّيج .1
 ةدّيج .2
 )أرقت ال :ثحابلا( ةديج الو ةئيس ال .3
  ةئّيس .4
 اّدج ةئّيس .5
 

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

 
 

.Q709b 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; ALL] 

 ىلع قفاوت ةجرد ّيأ ىلا .ليئارسإ عم ىوقأ تاقالع تماقأ دق ةقطنملا يف لوّدلا نم ديدعلا ّنأ ودبي
 عم ةّيجراخلا اهتاسايس قيسنت يف تأدب دق الود كانه ّنأ ةّيبرعلا ةقطنملل دّيجلا نم :ةيلاّتلا ةرابعلا
ليئارسإل ةّيجراخلا تاسايّسلا  
 
 ةدشب قفاوأ .1
  قفاوأ .2
  ضراعأ .3
 ةدشب ضراعأ .4
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q7141a 
[PROGRAMMER: IF SPLIT A == 1] 

[ ةباجإلا تارايخ أرقت ال :ثحابلل ] 
كدلب رارقتسال اديدهت رثكألا ةلوّدلا يه نم ،كيأر بسح  ؟

 
 اديدهت ةلود يأ لكشت ال .1
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا .2
 ةدحّتملا ةكلمملا .3
 ليئارسإ .4
 ناريا .5
  ايكرت .6
 يبوروألا داحتالا .7
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .8
 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا .9

 ايروس .10
 ايسور .11
  ايبيل .12
 نميلا .13
 رطق .14
 __________ددح ،ىرخأ .15

 
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q7141b 
[PROGRAMMER: IF SPLIT A == 2] 

 [ ةباجإلا تارايخ أرقت ال :ثحابلل ] 
كدلب هافرل اديدهت رثكألا ةلوّدلا يه نم ،كيأر بسح  ؟

 
 اديدهت ةلود يأ لكشت ال .1
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا .2
 ةدحّتملا ةكلمملا .3
 ليئارسإ .4
 ناريا .5
  ايكرت .6
 يبوروألا داحتالا .7
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .8
 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا .9

 ايروس .10
 ايسور .11
  ايبيل .12
 نميلا .13
 رطق .14
 __________ددح ،ىرخأ .15

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

 
 

.Q833 
[PROGRAMMER: ALL] 

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

 
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q841 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9;  ALL] 

 لوقيو .ةّنّسلاو ةعيّشلا نيب ينيّدلا ماسقنالا ىلا دوعت ةقطنملا يف تارّتوّتلا ّنأ ساّنلا ضعب لوقي
 ىلا رّتوّتلا دوعي له ،دقتعت اذام .نيّيسايّسلا نيب ّيسايّسلا ماسقنالا ىلا دوعي رّتوّتلا ّنأ نورخآ

يسايّسلا مأ ينيّدلا ماسقنالا  ؟
 

  نيّيسايّسلا نيب ّيسايّسلا ماسقنالا .1
  ةعيشلاو ةنسلا نيب ينيدلا ماسقنالا .2
 )أرقت ال :ثحابلا( نيماسقنالا يلك نم .3
 )أرقت ال :ثحابلا( امهنم ماسقنا ّيأ الو .4
 

  )أرقت ال :ثحابلا( تارتوت دجوت ال .97
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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 ايفارغوميدلا :رشع عباسلا مسقلا
 

Q1003gcca. 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY == 9; ALL]  

 ؟اهيلع تلصح يتلا ميلعتلا تاونس ددع مك
 

_______________________________ 
 

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

 
 

.Q1003 
[PROGRAMMER: ALL] 

  :يـميلعتلا ىوـتسملا
 
  يمسر ميلعت ىلع لصاح ريغ  .1
        .يـئادتبا .2
                     .يساسأ / يدادعإ .3
           .يوناث .4
     .ينقت وأ ينهم/طسوتم مولبد .5
 .سوـيرولاكب .6
 .ىلعأف ريتسجام .7
 

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

 
    

.Q1020jo 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY == 8; ALL] 

  لصالا دلب
 
 يندرأ .1
 ينيطسلف .2
 ىرخأ .3
 

 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q1001a. 
[PROGRAMMER: ALL] 

  ؟يمتنت ةظفاحم يأل 
 
 ةلودلا بسحب فلتخت ةمئاقلا .1
 

 ____________دلوملا دلب ديدحت ءاجرلا .]ةلودلا[ نم تسل انأ .94
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

Q1001b. 
[PROGRAMMER: ALL] 

 ؟نآلا اهب شيعت يتلا ةقطنملا يف اهتيضق يتلا تاونسلا ددع مك
 

[PROGRAMMER ALLOW INTEGER NUMBERS ONLY] __________ تاونس 
 

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

 
 

.Q1001c 
[PROGRAMMER: ALL] 

وه له ؟هيف شيعت يّذلا ّينكّسلا ّيحلا فصت فيك  ؟...
 

 ءارث رثكألا صاخشألا نم ساسألاب نوكتت ةقطنم .1
 ارقف رثكألا صاخشألا نم ساسألاب نوكتت ةقطنم .2
 ارقف رثكألاو ءارث رثكألا صاخشألا نم الك مضت ةقطنم .3
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q1001d.  
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 7] 

ةرابعلا ؟كيلع لضفأ لكشب قبطني ةيلاّتلا تارابعلا نم ّيأ . 
 

ءارث رثكأ ّينكس ّيح ىلا تلقتنا تنكل تاّيناكمالا ّيدل تناك ول .1 
2. يلاحلا ينكّسلا يّيح يف ءاقبلا لّضفأل تنك تاّيناكمالا ّيدل تناك نإو ىّتح ّ 

 
 ءارث رثكأ ّينكس ّيح ىلإ لقتنأس .1
 يلاحلا ينكسلا يّيح يف ىقبأس .2
 

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

 
 

.Q1001pal 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY == 15; ALL] 

 ّنأ نورخآ دقتعيو .ءارث رثكألا تالئاعلل امّيق ارّوطت ّدعت ةديدجلا يباور ةنيدم ّنأ ساّنلا ضعب لوقي
 ّيأ .ارقف رثكألا نيّينيطسلفلاو ءارث رثكألا نيّينيطسلفلا نيب لصفتس اهّنأل امّيق ارّوطت تسيل يباور

كرظن ةهجول برقألا ءارآلا  ؟
 

 اميق اروطت يباور دعت .1
 ارقف رثكألا نيّينيطسلفلا نع ءارث رثكألا نيّينيطسلفلا نيب لصفلا لواحت اهنأل اروطت دعت ال يباور .2
 

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

 
 

.Q1005 
[PROGRAMMER: ALL] 

 ؟تنأ له
 
  فّظوم .1
 صاخلا كباسحل لماع .2
 عاقتم .3
 لزنم ةبر .4
 بلاط .5
 )لمع نع ثحبي( لمعي ال .6
 ــــــــــ :ددح ،ىرخأ .7
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q1006 
[PROGRAMMER: IF Q1005 == 1 OR 2] 

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

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

 
 

.Q1006a. 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; Q1005 == 1 OR 2] 

 ....عاطقلا يف ؟لمعت عاطق يأ يفو
 
  ماعلا .1
  صاخلا .2
 ] "ىرخأ "ةيوفعب بواج ىتفتسملا اذإ ددح ،أرقت ال :ة/ثحابلل[ ___________ )ددح( ىرخأ .3
 

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

 
 

.Q1006c 
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; Q1005 == 1 OR 2] 

ةيسيئرلا ةنهملا لجس ،ةدحاو ةفيظو نم رثكأ بيجتسملا ىدل ناك اذإ :أرقت ال ثحابلا ]] 
 ؟لمعلا يف كعقوم لضفأ لكشب فصي يلاّتلا نم ّيأ
 
 يذيفنت لوؤسم .1
 ريدم .2
  ينهم لماع /ةرح ةنهم بحاص .3
 تاراهم بحاص / رهام لماع .4
 ةبتك .5
 يودي لماع .6
 ـــــــــــ ـ :دّدح ،ىرخأ .7
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q1006cgcc 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY == 9; Q1005 ==1 OR 2] 

[ ةيسيئرلا ةنهملا لجس ،ةدحاو ةفيظو نم رثكأ بيجتسملا ىدل ناك اذإ :أرقت ال ثحابلا ]] 
 ؟لمعلا يف كعقوم لضفأ لكشب فصي يلاّتلا نم ّيأ
 
 لوؤسم ، ريدم، يرادإ .1
 )يفحص ، رايط ، رتويبمك جمربم ، بساحم ، ملعم ، يماحم ، بيبط ، سدنهم( فرتحم .2
 ينف ، ينقت .3
 )بتكم دعاسم ، قودنص نيمأ ، ريتركس( بتاك .4
 تاعيبم وأ تامدخ لماع .5
  ةراجتلا يف وأ يفرح لماع .6
  تالآل وأ  عنصم يف عيمجت لماع وأ لّغشم .7
 لامعأ دئار وأ لامعأ بحاص .8
 ةطرشلا وأ ةحلسملا تاوقلا يف وضع .9

 كمس دايص وأ يعارز لماع .10
 ]ةيوفعب "ىرخأ" بيجتسملا باجأ اذإ ددح ، أرقت ال :لباقملا[ _______________ :ددح ، ىرخأ .11
 

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

 
 

.Q1006cggc1 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY == 9; Q1005 ==1 OR 2] 

[ ةيسيئرلا ةنهملا لجس ،ةدحاو ةفيظو نم رثكأ بيجتسملا ىدل ناك اذإ :أرقت ال ثحابلا ]] 
 ؟لمعت ةيلاتلا تالاجملا نم يأ يف
 
 زاغلاو طفنلا .1
 قفارملاو ءانبلا .2
 ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت .3

 عينصتلا .4
 ميلعتلا .5

 يعامتجالا لمعلاو ةيحصلا ةياعرلا .6
 تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت .7
 علسلا نيزختو تالصاوملا .8
 تاراقعلاو نيمأتلاو ليومتلا .9

 عافدلاو ةماعلا ةرادإلاو ةموكحلا .10
 ةينقتلاو ةيملعلاو ةينهملا ةطشنألا .11
 مامجتسالا و هيفرتلاو نونفلاو ةحايسلا .12
 ]ةيوفعب "ىرخأ" بيجتسملا باجأ اذإ ددح ، أرقت ال :لباقملا[ _______________ :ددح ، ىرخأ .13
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q1006d 
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY !=  9; Q1005 == 1] 

ةيسيئرلا ةنهملا لجس ،ةدحاو ةفيظو نم رثكأ بيجتسملا ىدل ناك اذإ :أرقت ال ثحابلا ]] 
 ؟ّيلاحلا كلمع عقوم يف لمع دقع ىلع تلصح له
 
 معن.1
   ال.2
 

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

 
 

.Q1006e 
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY !=  9; Q1005 == 1; Q1006d == 1] 

 ؟مئاد مأ تّقؤم دقعلا اذه لهو
 
 تّقؤم .1
 مئاد .2
  _________________ :دّدح ،ىرخأ .3
 ]ةيوفعب "ىرخأ" بيجتسملا باجأ اذإ ددح ،أرقت ال :لباقملا[ 
 

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

 
 

.Q1006f1 
 [PROGRAMMER: IF Q1005 == 2, 3, 4, 5, 6] 

 ؟يضاملا يف كفيظوت مت له
 
 معن.1
   ال.2
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q1006f 
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9 ; IF Q1005 == 1 & Q1006d == 2 OR IF COUNTRY !=9 AND 

Q1006f1 == 1] 
 ؟لمع دقعب يضاملا يف تلمع له
 
 معن.1
   ال.2
 

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

 
 

.Q1006g 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY !=  9 AND Q1006f ==1] 

 ؟امئاد مأ اتّقؤم يضاملا يف اذه لمعلا دقع ناك لهو
 
 تّقؤم .1
 مئاد .2
  _________________ :دّدح ،ىرخأ .3
 ]ةيوفعب "ىرخأ" بيجتسملا باجأ اذإ ددح ،أرقت ال :لباقملا[ 
 

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

 
 

.Q1010 
[PROGRAMMER: ALL] 

 :ةيجوزلا ةـلاحلا
 
  بزعأ .1
 )أرقت ال :ثحابلا( كيرش عم شيعي .2
 بطاخ .3
 جوزتم .4
 قلطم .5
 لصفنم .6
 لمرأ .7
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q1010c 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9 AND Q1010==2, 3, 4 AND Q1002 == 1 AND Q1012 == 1] 

 ؟باجحلا كتجوز يدترت له
 
 معن .1
 ال .2
  )أرقت ال( باقنلا .3
 

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

 
 

Q1010b1. 
[PROGRAMMER: ALL] 

لافطأ كيدل له  ؟
 

 معن .1
 ال .2
 

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

 
 

.Q1010b2 
[PROGRAMMER: ALL] 

لزنملا اذه يف نوشيعي نيّذلا لافطألا ددع مك  ؟
 

_______________________ 
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
 
 

.Q1018 
[PROGRAMMER: ALL] 

رثكأ وأ رهشأ ةّتس تماد ةقاعإ نم نوناعي لزنملا اذه يف نوشيعي نيّذلا صاخشألا نم مك  ؟
 

_______________________ 
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q1018a. 
[PROGRAMMER: IF Q1018  == 1] 

يه له ؟هتقاعا فصت فيك ،صخّشلا اذه يف ريكفّتلاب  ؟... 
 

 ةّيعمس ةقاعإ .1
 ةّيرصب ةقاعإ .2
 ةّيدسج ةقاعإ .3
 ةّينهذ ةقاعإ .4
 )أرقت ال :ثحابلا( _____ :دّدح ،ىرخأ .5

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

 
 

Q1018b 
[PROGRAMMER: IF Q1018 > 1] 

يه له ؟هتقاعإ فصت فيك ،بعصألا ةقاعإلا نم يناعي يّذلا صخّشلا يف رّكفت امدنع  ؟... 
 

 ةّيعمس ةقاعإ .1
 ةّيرصب ةقاعإ .2
 ةّيدسج ةقاعإ .3
 ةّينهذ ةقاعإ .4
 )أرقت ال :ثحابلا( _____ :دّدح ،ىرخأ .5

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

 
 

Q1018c. 
[PROGRAMMER: IF Q1018  == 1] 

مامحتسالا لثم ؟صخّشلا اذهل ةبسّنلاب لزنملا لخاد ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا ةلوهس ىدم امو  ؟
 

 ةلوهسب ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا هسفنب هنكمي .1
 تابوعّصلا ضعب عم ّنكلو ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا هسفنب هنكمي .2
 ةّيبط تاّدعم ىلإ ةجاحب هّنكلو ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا هسفنب هنكمي .3
 ةدعاسم ىلإ ةجاحب لب ،هسفنب ةّيمويلا تامهملاب مايقلا هنكمي ال .4
 بردم يبط مقاط لبق نم ةدعاسم ىلإ ةجاحب لب ،هسفنب ةّيمويلا تامهملاب مايقلا هنكمي ال .5

 
 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q1018d. 
[PROGRAMMER IF Q1018 > 1] 

 ّماهملاب همايق ةلوهس ىدم ام ،بعصألا ةقاعإلا نم يناعي يّذلا صخّشلا يف رّكفت امدنع ىرخأ ةّرمو
مامحتسالا لثم ؟لزنملا لخاد ةّيمويلا  
 

 ةلوهسب ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا هسفنب هنكمي .1
 تابوعّصلا ضعب عم ّنكلو ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا هسفنب هنكمي .2
 ةّيبط تاّدعم ىلإ ةجاحب هّنكلو ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا هسفنب هنكمي .3
 ةدعاسم ىلإ ةجاحب لب ،هسفنب ةّيمويلا تامهملاب مايقلا هنكمي ال .4
 بردم يبط مقاط لبق نم ةدعاسم ىلإ ةجاحب لب ،هسفنب ةّيمويلا تامهملاب مايقلا هنكمي ال .5

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

 
 

Q1018e. 
[PROGRAMMER: IF Q1018  == 1] 

قّوسّتلل باهذلا لثم لزنملا جراخ ةّيمويلا ّماهملاب صخّشلا اذه مايق ةلوهس ىدم ام و  ؟
 

 ةلوهسب ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا هسفنب هنكمي .1
 تابوعّصلا ضعب عم ّنكلو ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا هسفنب هنكمي .2
 ةّيبط تاّدعم ىلإ ةجاحب هّنكلو ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا هسفنب هنكمي .3
 ةدعاسم ىلإ ةجاحب لب ،هسفنب ةّيمويلا تامهملاب مايقلا هنكمي ال .4
 بردم يبط مقاط لبق نم ةدعاسم ىلإ ةجاحب لب ،هسفنب ةّيمويلا تامهملاب مايقلا هنكمي ال .5

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

 
 

Q1018f. 
[PROGRAMMER: IF Q1018 > 1] 

 همايق ةلوهس ىدم ام ،بعصألا ةقاعإلا نم يناعي يّذلا صخّشلا يف رّكفت امدنع ىرخأ ةّرم و
قّوسّتلل باهّذلا لثم لزنملا جراخ ةّيمويلا ّماهملاب  ؟

 
 ةلوهسب ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا هسفنب هنكمي .1
 تابوعّصلا ضعب عم ّنكلو ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا هسفنب هنكمي .2
 ةّيبط تاّدعم ىلإ ةجاحب هّنكلو ةّيمويلا ّماهملاب مايقلا هسفنب هنكمي .3
 ةدعاسم ىلإ ةجاحب لب ،هسفنب ةّيمويلا تامهملاب مايقلا هنكمي ال .4
 بردم يبط مقاط لبق نم ةدعاسم ىلإ ةجاحب لب ،هسفنب ةّيمويلا تامهملاب مايقلا هنكمي ال .5

 
 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q1014a 
[PROGRAMMER: ALL] 

 ]يئزج وأ لماك ماود ، تلئس اذإ :ثحابلل[
 ؟نولمعي كلزنم يف نوشيعي نيّذلا دشرلا نس يغلاب ددع مك
 
  ______  نولمعي نيذلا لزنملا يف دشرلا نس يغلاب ددع
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
 

 
.Q1015a 

[PROGRAMMER: ALL] 
 ةلمعلاب لخدلا طسوتم لخدا[ نم رثكأ وأ نم لقأ كترسأ دارفأ عيمجل يرهشلا لخدلا طسوتم له
  ؟]ةيلحملا
 
  ]طسوتملا[ نم لقا .1
 رثكأ وأ ]طسوتملا[ .2
 

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

 
 

.Q1015b 
[PROGRAMMER IF Q1015a == 1] 

  :وه له .]طسوتملا[ نم لقأ وه كترسأل يرهشلا لخدلا طسوتم نأب تركذ دقل
 
  X نم لقأ .1

X .2 
X .3 
X .4 
X .5 

X .6 طسوتملا[ نم لقأ ىلإ[  
 

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 .)أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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.Q1015c 
[PROGRAMMER IF Q1015a == 2] 

  :وه له .رثكأ وأ]طسوتملا[ وه كترسأل يرهشلا لخدلا طسوتم نأب تركذ دقل
 
 X نم لقأ .1

X .2 
X .3 
X .4 
X .5 

X .6 رثكأ وأ 
 

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

 
 

.Q1016 
[PROGRAMMER: ALL] 

 ؟كترسأل يفاصلا لخدلا فصو ىلإ برقأ تارابعلا هذه نم يأ
 
 . رفون نأ عيطتسنو ديج لكشب انتاجايتحا تاقفن يطغي ةرسألا لخد .1
 ركذت تابوعص ةهجاوم نود انتاجايتحا تاقفن يطغي ةرسألا لخد .2
 انتاجايتحا ةيطغت يف تابوعصلا ضعب هجاونو انتاجايتحا تاقفن يطغي ال ةرسألا لخد. .3
 انتاجايتحا ةيطغت يف ةريبك تابوعص هجاونو انتاجايتحا تاقفن يطغي ال ةرسألا لخد .4
 

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

 
 

.Q1017 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY != 9; SPLIT A == 2] 

 ؟دالبلا جراخ لمعي صخش نم ةيلام تاليوحت مكترسأ ملتست له
 
 ًايرهش ،معن .1
 ةنسلا يف تارم ةدع ،معن .2
 ةنسلا يف ةرم ،معن .3
 ملتست ال .4
 

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

 
 

 ]ةلباقملا ةياهن[
 

 



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

 منذ عام 2006، نقوم بإجراء إستطالعات للرأي العام ذات مستوى عال من الّدقة،
 معتمدة على المقابلة الشخصية لجمع البيانات وممثلة وطنيًا في خمسة عشر بلدًا

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. هامش الخطأ للنتائج هو  3± نقاط مئوية

 نحن أضخم مستودع للبيانات المتاحة في متناول العامة حول آراء الرجال والنساء في
 المنطقة. تمنح نتائج إستطالعاتنا فسحة للمواطنين العرب للتعبير عن إحتياجاتهم

وإهتماماتهم




