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 يناثلا ءزجلا - ةسداسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسا ةادأ

 

ةسداسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا  
 

 2020 ربوتكأ :يناثلا ءزجلا
 
 

 
 

 ةنيعلاب ةقلعتملا تاريغتملا 
 لوألا مسقلا ةيساسأ ةيفارغوميد تامولعم
 يناثلا مسقلا انوروك سوريف
 ثلاثلا مسقلا ةيداصتقالا ةلاحلا
 عبارلا مسقلا ةموكحلا ءادأو ةقثلا
 سماخلا مسقلا ةيوبعشلا
 سداسلا مسقلا ةيلودلا تاقالعلا
 عباسلا مسقلا ةيفارغميدلا صئاصخلا
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 عبارلا ءزجلا – ةسداسلا ةرودلا – يبرعلا رتيمورابلا

 
 

  ،ريخلا ءاسم /ريخلا حابص
 
 يف نينطاوملا ءارآل اعالطتسا يرجن .)تاسارّدلا بتكم مسا لخدأ( نم )الماك مسالا لخدأ( يمسا
 عالطتسالا ءارجا ّمتي .ةّمهملا ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا اياضقلا نم ةعّونتم ةعومجم لوح )كدلب(
 ّيبرعلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاعماج عم ةكرتشم ةّيميداكأ ةردابم وهو يبرعلا رتيمورابلا ةدئافل
 .ةيكيرمألا ةدحّتملا تايالولاو
  
 ةريبك ةّيمهأ اهل كتكراشمو ،فتاوهلا ماقرأ ةمئاق نم ةّيئاوشع ةقيرطب كنوفيلت مقر رايتخا ّمت

 ّمتيسو مات لكشب ةّيرس كتاباجإ ىقبتس .ةقيقد 20 يلاوح ةلباقملا قرغتست .ةسارّدلا هذه حاجنإل
    .ّيملعلا ثحبلا ضارغأل عالطتسالا اذه يف اهعمج ّمتي يّتلا تامولعملا عيمج مادختسا
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PROGRAMMER ASSIGN RESPONDENT TO COUNTRY == 
 
1 IF ALGERIA 
8 IF JORDAN 
10 IF LEBANON 
11 IF LIBYA 
13 IF MOROCCO 
21 IF TUNISIA 
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 ةنيعلاب ةقلعتملا تاريغتملا
 

ID 
  بيجملا فيرعت مقر
 

DATE 
 ةلباقملا خيرات

 
Q1 

 ةظفاحم\ةيالو
 
 ]دلبلل اعبت ةمئاقلا فلتخت[
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .999998
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .999999

 
Q13A 

 :يف نكست له
 ةريبك ةنيدم .1
 ةدلب وأ ةيرق .2
 ةيفير ةقطنم .3
 ]PROGRAMMER: If country==8[ ءوجل ميخم  .4
 ]PROGRAMMER: If country==13[ نييلخاد نيحزان ميخم .5

 )أرقت ال :ثحابلا(  كلذ ةفرعم بعصلا نم .97
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
WT 

 رايتخالا ةيلامتحا بسح ليقثتلا
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 ةيساسأ ةيفارغوميد تامولعم :لوألا مسقلا
 

Q1001 
[PROGRAMMER: ALL]  

 ؟كرمع ام
__________________________ 

[PROGRAMMER: MIN==18, MAX==120] 
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر( .99999

 
Q1002 

[PROGRAMMER: ALL]  
 ؟كسـنج وه ام
 
 ركذ .1
  ىثنأ .2
 

  



 يناثلا ءزجلا - ةسداسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسا ةادأ

www.arabbarometer.org 6 

 
 انوروك سورياف :يناثلا مسقلا

 
Q2061a    

 :)أرقا( ؟ةلحرملا هذه يف كدلب هجاوي يذلا مهألا يدحتلا وه ام
 

 )راعسألا عافتراو ،ةلاطبلا ،رقفلا( يداصتقالا عضولا .1
 يرادالاو يلاملا داسفلا .2
  يلخادلا نمألاو رارقتسالا مدع.6
  يجراخلا لخدتلا .7

 ).خلإ ،ميلعتلا وأ ،ةحصلا وأ ،لاؤسلا حرط مت اذإ :ثحابلا( ةماعلا تامدخلا .12
 انوروك سوريف راشتنا  .15
 . ______: )ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ.16

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

 
Q1COVID19 

 لالخ هب سانلا نم ريبك ددع ةباصإو انوروك سوريف راشتنا رارمتسا نم امومع كفّوخت ىدم ام
 ةلبقملا رهشأ ةتسلا

 ريبك فّوخت ّيدل .1
 ام ًاعون فّوخت ّيدل .2
 ام ًاعون فّوخت ّيدل سيل .3
 ًاقالطإ فّوخت ّيدل سيل .4

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

 
Q2ACOVID19 

[PROGRAMMER: IF Q1COVID19== 1 or 2] 
 :)أرقا( ؟ةيلاتلا بابسألا نيب نم كفوخت ببسي ام رثكأ وه ام
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 

  ىفوتُي وأ اديدش اضرم كترسأ دارفأ دحأ ضرمي نأ .1
 اهلخد كترسأ رسخت نأ .2
 داصتقالا ىلع ةيبلسلا هراثآ .3
 انوروك سوريفب تاباصإلا عم لماعتلا دلبلا يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن عيطتسي ال نأ .4
 ةيفاك ةموكحلا ةباجتسا نكت مل .5
 ةموكحلا تايصوتب بجي امك نورخآلا نونطاوملا مزتلي مل .6
 ببسلا ديدحت ًءاجرلا :رخآ ببس .7

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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Q2BCOVID19 

[PROGRAMMER: IF Q1COVID19== 3 or 4] 
 ؟ةيلاتلا بابسألا نيب نم َكفّوخت مدع رّسفي يذلا ام
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 

 هيف غلابم ةحصلا ىلع انوروك سوريف هلكشي يذلا ديدهتلا .1
 اهلخد كترسأ رسخت مل .2
 ركذت ال داكت داصتقالا ىلع ةيبلس راثا .3
 انوروك سوريفب تاباصإلا عم لماعتلا ىلع دلبلا يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن ةردق .4
 انوروك سوريف راشتنا فقول ةيفاك تناك ةموكحلا ةباجتسا      .5
  ةموكحلا تاميلعت مهعابتاب فّرصتلا نورخآ نونطاوم نسحأ .6
 ببسلا ديدحت ًءاجرلا :رخآ ببس .7

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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 ةيداصتقالا ةلاحلا :ثلاثلا مسقلا
 

Q101 
  ؟ايلاح 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

 
Q118 

 فورظلا نيسحتل اهيلع ةموكحلا زكرت نأ يغبني يتلا ةيمهأ رثكألا ةلأسملا يه ام ،كيأر يف
 َتْلئُس نإ :ايبيل يف فتاهلا ربع يرجت يتلا تانايبتسالا يف ثحابلل ةظحالم[ ؟كدلب يف ةيداصتقالا
 ]اهيف شيعي يتلا ةقطنملا ةموكحب قلعتي لاؤسلا نأ بيجملا ربخأ ءاجر

[PROGRAMMER: RANDOMIZE]  
 ةديدج لمع صرف قلخ .1
 ةدوجوملا فئاظولا روجأ عفر .2
 )مخضتلا نم دحلا( ةشيعملا ةفلكت ضفخ .3
 يميلعتلا ماظنلا حالصإ .4
 يبنجألا رامثتسالا عيجشت .5
 ددح اءاجر ـــــــــ رخآ ءارجإ .6

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

 
Q123 

 ؟لبقملا ماعلا يف يموكحلا قافنإلا تايولوأ ةمئاق ردصتي نأ بجي يذلا لاجملا وه ام
 ميلعتلا ماظن .1
 ةيحصلا ةياعرلا ماظن .2
 يئيبلا ثولتلا نم دحلا .3
 تالصاوملا ماظنو قرطلا نيسحت .4
 يموقلا نمألا .5
 ةقاطلا تاجتنم معد .6

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 يناثلا ءزجلا - ةسداسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسا ةادأ

www.arabbarometer.org 9 

 
Q110 

 :اهلالخ تّرطضا يتلا تارملا ددع وه ام ،ةيضاملا ةعبسلا مايألا لالخ
 )مايأ ٧ ل( ايموي .1
 )مايأ ٦-٤ نم( مايألا مظعم .2
 )مايأ ٣ ىلإ دحاو موي نم( مايألا ضعب .3
 قالطإلا ىلع لعفت مل .4

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

 
 99 98 4 3 2 1 ماعطلا ىلع لوصحلل يدام معدل جاتحت نأ 1     

 99 98 4 3 2 1 ارعس لقأو اليضفت لقأ ةيذغأ ىلع دمتعت نأ 2
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 ةموكحلا ءادأو ةقثلا :بارلا مسقلا
 

Q201A 
[PROGRAMMER: SEE ITEMS; RANDOMIZE ITEMS] 

 لكب قثت ةجرد يأ ىلإ ينربخت نأ دوأ .تاسسؤملا نم ةعومجم ةيمستب موقأ فوس ]عيمجلا[
  .ةسسؤم

  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

 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 

 

99 98 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY !=11] 
 1  )ءارزولا سلجم( ةموكحلا

99 98 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY ==11] 
 ينطولا قافولا ةموكح

6A_LIB 

99 98 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY==11] 
 باونلا سلجم

6B_LIB 

 2 يئاضقلا ماظنلاو مكاحملا 1 2 3 4 98 99
 

Q201B 
 :ب قثت مك ينربخأ

  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

 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 

 

99 98 4 3 2 1 

 )شيجلا( ةحلسملا تاوقلا
 ربع يرجت يتلا تانايبتسالا يف ثحابلل ةظحالم]
 نأ بيجملا ربخأ ءاجر َتْلئُس نإ :ايبيل يف فتاهلا
 ]اهيف شيعي يتلا ةقطنملا تاوقب قلعتي لاؤسلا

6 

 13 نيدلا لاجر نم ةداقلا 1 2 3 4 98 99
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Q204A 
 :)أرقا( يلاتلا نم لك نع كاضر ىدم وه ام

 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

 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 

 
 1 اندلب يف يميلعتلا ماظنلا 1 2 3 4 98 99
 2 اندلب يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن 1 2 3 4 98 99

 
Q204. 

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

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

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

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 

 3 ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوجفلا ليلقت 1 2 3 4 97 98 99
راعسألا ضفخ 1 2 3 4 97 98 99  20 
 26 انوروك سوريف يشفت ءانثأ ءارقفلا معد 1 2 3 4 97 98 99

 سوريف يشفتل ةباجتسالا يف ةيلاحلا ةموكحلا ءادأ 1 2 3 4 97 98 99
 انوروك

25 

 
Q210 

[PROGRAMMER: ALL] 
 ؟كدلب يف ةينطولا اهتزهجأو ةلودلا تاسسؤم يف دوجوم داسفلا نأ دقتعت ةجرد يأ ىلإ

 ةريبك ةجرد ىلإ .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ .2
 ةيندتم 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 Q210!=4] 

 ؟داسفلا عم لماعتلل ةموكحلا هعبتت نا نكمم يذلا ةيلاعف رثكألا بولسألا وه ام
 ]ايفرح بيجملا در ةباتك ءاجرلا :ثحابلا]
 
 ]ةحوتفم ةباجإ[
 

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

 
Q271 

   ؟ةوشرلا ءرملا مدختسي نأ لوبقملا نم نأ دقتعت ىتم ،ةيلاتلا تالاحلا نم ةلاح لك يف
 ًامئاد لوبقم .1
 ًانايحأ لوبقم .2
 ًةداع لوبقم ريغ .3
  ناك فرظ يأ تحت ًاقالطإ لوبقم ريغ .4

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

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 

 1 ةعماج/طسوتم دهعم يف لوبق ليصحت 1 2 3 4 98 99
 3 بيبط ةدايع يف نيرظتنملا روباط زواجت 1 2 3 4 98 99

 
 

Q521 
  ؟كدلب يف ةنومضم ةيلاتلا تايرحلا نأ دقتعت ةجرد يإ ىلإ

 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

 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 

 
 99 98 4 3 2 1 يأرلا نع ريبعتلا ةيرح 1

 تارهاظملا يف ةكراشملا ةيرح 4
 99 98 4 3 2 1 تاماصتعالاو

 هلعفت ام داقتنا يف مالعإلا لئاسو ةيرح 2
 99 98 4 3 2 1 ةموكحلا
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Q512A3  
 .ةيطارقميدلل ةيساسألا تامسلا ةرورضلاب لكشت ال ةعمتجم اهنكل ،اهب بغرن يتلا رومألا يه ةريثك 
 ؟ةيطارقميدلا تامس نم ةمس هفصوب ايساسأ ةيلاتلا رومألا نم رمأ لك ربتعت دح يأ ىلإ ينربخأ ًءاجر

 قلطملاب يساسأ .1
 ام اعون يساسأ .2
 اريثك ايساسأ سيل .3
 قالطإلا ىلع ايساسأ سيل .4

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

 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 

 
 1 ةرح تاباختنا يف مهتداق سانلا راتخي 1 2 3 4 98 99

 سبلملاو نكسملاو ءاذغلاك ةيسيئرلا تاجايتحالا 1 2 3 4 98 99
 2 عيمجلل ةرفوتم

 نع رظنلا ضغب قوقحلا سفنب سانلا عيمج عتمتي 1 2 3 4 98 99
 5 ينثإلا وأ ينيدلا ءامتنالا
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 ةيوبعشلا :سماخلا مسقلا
 

531A 
 ؟يأرلا يف مهعم قفتت ال نيذلا سانلا ىلإ ءاغصإلا ةميق كداقتعا يف يه ام

 ةميظع اهتميق .1
  ةريبك اهتميق .2
  ةريبك تسيل اهتميق .3
 قالطإلا ىلع اهل ةميق ال .4

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

 
Q532 

 ؟هتالهؤم نع رظنلا فرصب مهبجعي ةيبعش هل دئاق سانلل نوكي نأ مهملا نم نأ دقتعت له
 ًادج مهم .1
 ام ًاعون مهم .2
  ًادج ًامهم سيل .3
 قالطإلا ىلع ً◌ًامهم سيل .4

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

 
Q533 

 وأ ام اعون قفاوت ال وأ ام اعون قفاوت وأ ،ةدشب قفاوت كنإ لوقلا نكمي له .ةديدع قرطب لودلا مكحُت
 ؟ةدشب قفاوت ال

 ةدشب قفاوأ .1
 ام اعون قفاوأ .2
 ام اعون قفاوأ ال .3
 اقالطإ قفاوأ ال .4

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

 

 نإ نيناوقلا ىلع فتلي نأ عيطتسي اميعز دلبلا اذه جاتحي   1 2 3 4 98 99
 4 بولطم وه امب مايقلل كلذ رمألا ىضتقا

 ال ،رارقتسالاو ماظنلا ظفح ىلع ةرداق ةموكحلا تلظ املاط 1 2 3 4 98 99
 5 ةيطارقميد ريغ وأ ةيطارقميد تناك نإ مهي
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 ةيلودلا تاقالعلا :سداسلا مسقلا
 

Q700B 
 اذه نع ادج ٍضار تنك نإ ينربخأ ءاجر .ةيلودلا تاقالعلاو يبرعلا ملاعلا نع ةلئسأ كيلع حرطأ نأ ديرأ
 اقالطإ هنع ٍضار ريغ وأ ،ام اعون هنع ٍضار ريغ ،ام اعون هنع ضار ،دلبلا

 
 ًادج هنع ٍضار .1
 ام ًاعون هنع ضار .2
 ام ًاعون هنع ضار ريغ .3
 اقالطإ هنع ضار ريغ .4

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

 [PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 

 99 98 4 3 2 1 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا  1
 99 98 4 3 2 1 ايسور 8
 99 98 4 3 2 1    ايكرت 4
 99 98 4 3 2 1 نيصلا 13

 
Q725 

 هاجت  ادج ةئيس وأ ةئيس ،ةديج ،ادج ةدّيج تناك ]نالف[ سيئّرلل ةّيجراخلا تاسايّسلا ّنأ دقتعت له
 ؟ةيبرعلا ةقطنملا

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

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

 
 99 98 4 3 2 1  بمارت دلانود يكيرمألا سيئّرلل 1
 99 98 4 3 2 1  غنيب نيج يش ينيصلا سيئّرلل 4
 99 98 4 3 2 1 ناغودرأ بيط بجر يكرتلا سيئرلا 3
 99 98 4 3 2 1 نيتوب ريميدالف يسوّرلا سيئّرلا 2
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Q729 
 :ىلع دعاستس كدلبل ةدحتملا تايالولا نم ةيبنجألا ةدعاسملا نأ دقتعت ردق يأ ىلإ

 ريبك ردقب .1
 دودحم ردقب .2
 ليلق ردقب .3
 اقالطإ دعاست نل .4

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

 
3A 99 98 4 3 2 1 ةأرملا قوقحب ضوهنلا 
3B 99 98 4 3 2 1 يندملا عمتجملا زيزعت 

 
 

 Q731 
 ىلإ ةجاح رثكألا دلبلا كيأر يف وه نم ،ةيلاتلا ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا نادلب نيب نم 
 ؟ًايلاح ةيلودلا ةيناسنإلا ةدعاسملا
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 )ايئاوشع ابيترت عبتا :جمربملا(

 اندلب .1
 نانبل .2
 نيطسلف .3
 نادوسلا .4
 ايروس .5
 نميلا .6
 ددح ًءاجر :رخآ دلب .7

 )أرقت ال ثحابلا( :ةدعاسملل دلب يأ جاتحي ال .97
 )أرقت ال ثحابلا( فرعأ ال . 98
 )أرقت ال :ثحابلا ( ةباجإلا ضفر .99

 
Q732 

 ريغتتس ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا هاجت ةيكيرمألا ةيجراخلا ةسايسلا نأ دقتعت دح يأ ىلإ
 ؟ةموكحلا ىلع رطيسي يذلا يسايسلا بزحلا بسح

 ريبك ٍدح ىلإ .1
 طسوتم ٍدح ىلإ .2
 ليلق ٍدح ىلإ .3
 ًاقالطإ ريغتت نل .4

 )أرقت ال ثحابلا( فرعأ ال . 98
 )أرقت ال :ثحابلا ( ةباجإلا ضفر .99
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Q733  
 تاسايس .ندياب فيزوجو بمارت دلانود :٢٠٢٠ ماعل ةيكيرمألا ةيسائرلا تاباختنالا يف ناحشرم كانه
 :هاجت لضفأ نوكتس نم
  

  بمارت دلانود .1
 ندياب فيزوج .2

 
 )أرقت ال :ثحابلا( ردقلا سفنب ةئّيس نوكتس ْنَيحشرملا تاسايس . 96
 )أرقت ال :ثحابلا( ردقلا سفنب ةديج نوكتس نْيَحشرملا تاسايس  .97
 )أرقت ال ثحابلا( فرعأ ال . 98
 )أرقت ال :ثحابلا ( ةباجإلا ضفر .99

 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE BUT ALWAYS KEEP OPTION 1 FIRST] 

 
 99 98 97 96 2 1 ةقطنملا 1
 99 98 97 96 2 1 ايروس يف ةمزألا ءاهنإ 2
 99 98 97 96 2 1 ةينيطسلفلا- ةيليئارسإلا ةيضقلل لداع لح 3
 99 98 97 96 2 1 ةقطنملا يف ناسنإلا قوقح نع عافدلا 4
 99 98 97 96 2 1 اندلب 5

 
Q734 

 نيرحبلا نيبو ليئارسإو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نيب تاقالعلا عيبطت ضراعت وأ ديؤت ىدم يأ ىلإ 
 ؟ليئارسإو

 ةدشب ديؤأ .1
 ديؤأ .2
 ضراعأ .3
 ةدشب ضراعأ .4

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

 
Q735 

 ؟ةلودلا نع نيدلا لصف نادوسلا رارق ضراعت وأ ديؤت ىدم يأ ىلإ
 ةدشب ديؤأ .1
 ديؤأ .2
 ضراعأ .3
 ةدشب ضراعأ .4

 )أرقت ال ثحابلا( فرعأ ال . 98
 )أرقت ال :ثحابلا ( ةباجإلا ضفر .99
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 ةيفارغميدلا صئاصخلا :عباسلا مسقلا
 

Q1003 
  :يـميلعتلا ىوـتسملا

  يمسر ميلعت ىلع لصاح ريغ .1
        .يئادتبا .2
                     .يساسأ / يدادعإ .3
           .يوناث .4
     .ينقت وأ ينهم/طسوتم مولبد .5
 .سويرولاكب .6
 .ىلعأف ريتسجام .7

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

 
Q1010 

 :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
 

Q1010B1 
[PROGRAMMER: IF Q1010 != 1 OR 99]  

 ؟دالوأ كيدل له
 معن .1
 الك .2

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

 
Q1014C 

 ؟كترسأ مهنم فلأتت نيذلا دارفألل يلامجإلا ددعلا وه ام
 
 [PROGRAMMER: INTEGER VALUES ONLY]    نولمعي نيذلا دارفألل  لماكلا ددعلا____________
 

 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .999
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Q1005 
 :تنأ له

  فّظوم .1
 صاخلا كباسحل لماع .2
 دعاقتم .3
 لزنم ةبر .4
 بلاط .5
 )لمع نع ثحبأ( لمعلا نع لطاع .6
 ــــــــــــــــــــــــــــــ :ددح ،رخآ در .7

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

 
Q1005B 

[PROGAMMER: IF Q1005==3] 
 ؟يدعاقت بّترم كيدل له  .دعاقتم كنإ تلق

 معن.1
 ال.2

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

 
Q1006A 

[PROGRAMMER: IF Q1005 == 1 OR 2] 
 ....عاطقلا يف ؟لمعت عاطق يأ يف

  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
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Q1016 
 ؟كترسأل يفاصلا لخدلا فصو ىلإ برقألا ةرابعلا تارابعلا هذه نيب نم رتخا

 .رفون نأ عيطتسنو ديج لكشب انتاقفن ةرسألا لخد يطغي .1
 ركذت تابوعص نود انتاقفن ةرسألا لخد يطغي .2
 انتاجايتحا ةيبلتل تابوعصلا ضعب هجاونو تاقفن نم هجاتحن ام ةرسألا لخد يطغي ال .3
 انتاجايتحا ةيبلتل ةريبك تابوعص هجاونو تاقفن نم هجاتحن ام ةرسألا لخد يطغي ال .4

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

 
Q1012 

[PROGRAMMER: COUNTRY !=10] 
 ؟كتنايد يه ام

                         ة/ملسم .1
                       ة/يحيسم .2
 )أرقت ال :ثحابلا(________________ )دّدح(-ىرخأ .3
 )أرقت ال :ثحابلا( نيدب نيدأ ال .4

 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر.99
 

Q1012A 
[PROGRAMMER: COUNTRY==7, 10] 

 ]ةباجإلا لّجس ،أرقت ال :ثحابلل[
 ؟كبهذم وه ام

  ة/ينورام .1
  ة/يسكذوثرأ .2
  ة/يكيلوثاك .3
  ة/ينمرأ .4
  ة/ينس .5
  ة/يعيش .6

 ة/يزرد .10
  طقف ة/ملسم .11
 _________________________ )دّدح( رخآ بهذم .12

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

 
Q609 

 …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
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Q605 
[PROGRAMMER: IF Q1012 == 1 or IF Q1012A==5,6,7,8,9,13,14,15,16]] 

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

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

 
Q1011D 

 ؟يصخشلا لومحملا كمقر هنأ مأ رخآ صخش عم كراشتلاب لومحملا مقرلا اذه مدختست له
 رخآ صخش عم كراشتلاب همدختسا .1
  يصخشلا لومحملا يمقر هنإ .2

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

 
Q1011E 

 ؟اهكلمت يتلا ةلومحملا فتاوهلا طوطخ ددع وه ام
 
 MMER: ALLOW INTEGER NUMBERS ONLY. MIN=1]A[PROGR ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 )أرقت ال :ثِحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q1011F 

 ؟ايلاح هيف شيعت يذلا تيبلا يف يضرأ فتاه كيدل له
 معن .1
 ال .2

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

 
QLIBGOV 

[PROGRAMMER: IF COUNTRY==11] 
ايلاح اهيف شيعت يتلا ةقطنملا مكحي يذلا مسجلا وه ام ،ًةيلاتلا ماسجألا نيب نم  ؟

 ينطولا قافولا ةموكح .1
 باونلا سلجم .2
 ددح - ىرخأ ةئيه .3

  ]ثحابلا راتخا[ )طخلا قلغأ( ةملاكملا بيجملا ىهنأ .97
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q409 
   ؟تنرتنالل كلامعتسا طسوتم ام

 مويلا تاقوأ مظعم .1
 لقألا ىلع ايموي ةدحاو ةرم .2
 عوبسألا يف تارم ةعضب .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

 
Q409_NEW  

[PROGRAMMER: IF Q409!=6] 
 تنرتنالا ىلع ليدب لوكوتورب ناونع وأ  )VPN (ةيضارتفا ةصاخ ةكبش مادختسا ىلإ ةداع أجلت له

 ( Proxy IP Address(؟ 
 ناونع ليدب وأ )VPN( ةيضارتفا ةصاخ ةكبش ينعت اذ ام بيجملا فرعي مل نإ .لسرتست ال :ثحابلا(
 ( 96 رايخلا رتخاو حرشت ال لوكوتورب

 امئاد .1
 انايحأ .2
 اقالطإ اهمدختسأ ال .3

 تنرتنالا ىلع لوكوتورب ناونع ليدب وأ ةيضارتفالا ةصاخلا ةكبشلا يه ام بيجملا فرعي مل .96
proxy or IP address 

 ةملاكملا بيجملا ىهنأ .97
 )أرقت ال ثحابلا( فرعأ ال . 98
 )أرقت ال :ثحابلا ( ةباجإلا ضفر .99

 
Q534 

 نامألاب رعشت ةجرد ةيأ ىلإ ةيصخش تامولعم هيف قثت رخآ اصخش كراشت نأ دوت نيح :ريخأ لاؤس
 :مادختسا ىدل

 نامألا نم ريثكب رعشأ .1
 ام اعون نامألاب رعشأ .2
 نامألا نم ريثكب رعشأ ال .3
 اقالطإ نامألاب رعشأ ال .4

  ]ثحابلا راتخا[ )طخلا قلغأ( ةملاكملا بيجملا ىهنأ .97
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 99 98 4 3 2 1 )ملكتتل( لومحم فتاه 2
 99 98 4 3 2 1 يضرأ فتاه 1
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 حول الباروميتر العربي

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

للمواطنين العاديين في  قتصادية جتماعية والسياسية وا تجاهات والقيم ا ا

العالم العربي.

لقد دأبنا على عمل استطالعات رأي عام مدققة وممثلة لمستوى الدولة، بناء  
على نهج العينات اإلحصائية، للسكان البالغين، على امتداد العالم 

العربي، في 15 دولة، منذ عام 2006. 

 نحن أقدم وأكبر مستودع للبيانات المتاحة في متناول العامة حول آراء الرجال  

والنساء  في المنطقة. تمنح نتائج استطالعاتنا فسحة للمواطنين العرب

للتعبير عن احتياجاتهم واهتماماتهم.


