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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 
12 IF MAURITANIA 
13 IF MOROCCO 
15 IF PALESTINE 
19 IF SUDAN 
21 IF TUNISIA 
 
 
PROGRAMMER RANDOMLY ASSIGN ALL RESPONDENTS TO SPLIT A OR SPLIT B 
 
AND 
 
PROGRAMMER RANDOMLY ASSIGN ALL RESPONDENTS TO SPLIT C OR SPLIT D 
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 ةعباسلا 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(
 ةّيمهأ كتكراشمل ،ةّيئاوشع ةقيرطب كلزنم رايتخا ّمت . ةّيميداكأ ةردابم يهو يبرعلا رتيمورابلا ةدئافل
  .ةسارّدلا هذه حاجنإل ةريبك
 
 عيمج مادختسا ّمتيسو مات لكشب ةّيرس كتاباجإ ىقبتس .ةقيقد 45 يلاوح ةلباقملا قرغتست
    .ّيملعلا ثحبلا ضارغأل عالطتسالا اذه يف اهعمج ّمتي يّتلا تامولعملا
 

 اذه لّكشي ال .لماكلاب يرس لكشب ظفحُتسو ،ًاقالطإ اهبحاص مسا ركذ نود كتاباجإ نّوَدُتس
 اهعمج متيس يتلا تامولعملا عيمج مدختستس .كدلب ىلع وأ ايصخش كيلع ناك رطخ يأ نايبتسالا

 .ارصح يملعلا ثحبلا ضارغأل هلالخ نم
 

 ةقيرطلا هاجت وأ ةلباقملا ءانثأ حايترا مدعب ترعشو لصح نإ .ًامامت ةيعوط نايبتسالا يف كتكراشم
 اساسحإ كسفن يف ةلئسألا ضعب تراثأ ْنأ اضيأ ثدح ولو .اهفاقيإ بلطت نأ كناكمإب اهب متت يتلا
 .اهيلع بيجت نأ ًارطضم تسل حايترالا مدعب
 
 سوريافـل ضرعتلا لامتحا نم ناكمإلا ردق ليلقتل ةيحصلا ةمالسلا تاءارجإ عيمج ثحبلا قيرف ذختا
 .انوروك

 
 ؟انيلع اهحرطت نأ دوت ةلئسأ ةيأ كيدل له
 
 يضمت نأ كناكمإبف ّالإو تِحرُط يتلا ةلئسألا ىلع ةباجإلاب مق باجيإلاب درلا ناك نإ :ثحابلل ةظحالم[
 ].ًامدُق

 
 .اهدعب وأ ةلباقملا ءانثأ انربخأ ًءاجر ةلئسأ ةيأ كلابب ترطخ ول ،انسح
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 ةنيعلاب ةقلعتملا تاريغتملا
 

ID 
 )ةحوتفم ةباجإ( بيجملا فيرعت مقر
 

DATE 
 ةلباقملا خيرات

YYYY-MM-DD 
 

Q1 
 ةيبعشلا/ةهجلا/ةيالولا /ةظفاحملا
 ]دلبلل اعبت ةمئاقلا فلتخت[
 

PSU 
  دعلا ةقطنم مقر

N_____[MIN 1, MAX 350] 
 

Q13 [PROGRAMMER: COUNTRY != 9] 
 ةقطنملا

 رضح .1
 فير .2
 [PROGRAMMER: COUNTRY == 8, 15] ميخم .3

 
 

Q1A_PAL [PROGRAMMER: COUNTRY==15] 
 نكسلا ةقطنم

 ةفضلا .1
  ةزغ .2

 
Q1A_ALG [PROGRAMMER: COUNTRY==1] 

 نكسلا ةقطنم
 رئازجلا .1
 طسو لامش .2
 يقرشلا لامشلا .3
 يبرغلا لامشلا .4
 بونجلا .5

 
Q1A_LIB [PROGRAMMER: COUNTRY==11] 

 نكسلا ةقطنم
 قرشلا .1
 برغلا .2
 بونجلا .3
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 ةيساسأ ةيفارغوميد تامولعم :لوألا مسقلا
 
 

Q1001 
[PROGRAMMER: MIN==18, MAX==120] 

 ؟كرمع مك
 

__________________________ 
 [أرقت ال :ثحابلا] ةباجإلا ضفر .99999

 
Q1001YEAR 

[PROGRAMMER: IF Q1001==99999]  
  ؟تدلو ةنس يأ يف
 

__________________________ 
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99999

 
 

 
Q1001APPROX 

[PROGRAMMER: Q1001YEAR== 99999; MIN==18, MAX=120]  
 ؟ًابيرقت كرمع مك ينربخت نأ كل له
 

__________________ 
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99999

 
Q1002 

 ]تارايخلا أرقت ال :ثحابلا[ :سـنجلا
 
 ركذ .1
  ىثنأ .2
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 انوروك سوريف :يناثلا مسقلا
 

Q2061A    
[PROGRAMMER: COUNTRY!=9] 

  ؟ةلحرملا هذه يف ]كدلب[ هجاوي يذلا مهألا يدحتلا وه ام
[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 

 ]راعسألا عافتراو ،ةلاطبلا ،رقفلا ،لاؤسلا حرط مت اذإ :ثحابلا[ يداصتقالا عضولا .1
 يرادإلاو يلاملا داسفلا  .2
 يلخادلا نمألاو رارقتسالا مدع .6
 يجراخلا لخدتلا .7

 ].خلإ ،ميلعتلا وأ ،ةحصلا ،لاؤسلا حرط مت اذإ :ثحابلا[ ةماعلا تامدخلا .12
 انوروك سوريف راشتنا  .15
 باهرإلا .64
 ______:)ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ .16

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q2061A_KUW   

[PROGRAMMER: COUNTRY==9]  
 ؟ةلحرملا هذه يف كدلب هجاوي يذلا مهألا يدحتلا وه ام

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 [راعسألا عافتراو ،ةلاطبلا ،رقفلا ،لاؤسلا حرط مت اذإ :ثحابلا] يداصتقالا عضولا .1
 يرادإلاو يلاملا داسفلا  .2
  نيطوتلا.8
  يبنجألا رامثتسالا .9

  تاعيرشتلاو نيناوقلا .10
 [.خلإ ،ميلعتلا وأ ،ةحصلا ،لاؤسلا حرط مت اذإ :ثحابلا] ةماعلا تامدخلا .12
 انوروك سوريف راشتنا  .15
  ______:)ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ.16

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ 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 :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q2ACOVID19 
[PROGRAMMER: IF Q1COVID19== 1 or 2] 

  ؟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 الأ .4
 ةيفاك ةموكحلا ةباجتسا نكت مل .5
 ةموكحلا تايصوتب بجي امك نورخآلا نونطاوملا مزتلي مل .6
 هيلع لوصحلا رّذعت وأ حاقل دوجو مدع .7
 ببسلا ديدحت ءاجرلا :رخآ ببس .8

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
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
 حاقل دوجو .7
 ببسلا ديدحت ءاجرلا :رخآ ببس .8

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q16ACOVID19 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=11] 
 سوريف ةحئاج لالخ ةهج ةيأ نم ةيثاغإ ةدعاسم ةيأ ىلع كتلئاع دارفأ نم درف يأ وأ تنأ تلصح له
 عون ام اه/هلأسا ءاجر ،"معن" ب بيجملا باجأ اذإ .ةباجإلا تائف أرقت ال :نيثحابلا ةظحالم[ ؟انوروك
 ].ةمئاقلا نم قبطني ام لك رتخاو اهيلع ت/لصح يتلا ةدعاسملا

[PROGRAMMER: SELECT ALL THAT APPLY BUT OPTION 1 CANNOT BE COMBINED WITH ANY 
OTHER OPTION] 

 ال .1
 ةيدقن - معن .2
 ةيئاذغ - معن .3
 ةقاط تاناعإ - معن .4
 .خلإو ةيلزنملا تامزلتسملاو سبالملاك )ةيئاذغ ريغ داوم( ىرخأ ةدعاسم - معن .5
 )تالاصتا ،هايم ،ةقاط( ةماعلا قفارملا ريتاوف ديدست نم ءافعإ وأ حامس ةرتف – معن .6
7.  [PROGRAMMER: IF COUNTRY==21] بئارضلا عفد نم ءافعإ وأ حامس ةرتف – معن 

[PROGRAMMER: IF COUNTRY==13]             بئارضلا عفد نم ءافعإ وأ حامس ةرتف  
 فقولا وأ سابحألا ءارك/            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ :ددح ىرخأ ةدعاسم - معن .8
   ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
  ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q16BCOVID19 

[PROGRAMMER: IF Q16ACOVID19 !=1; COUNTRY !=5 OR 11] 
 ]لاؤسلا ىلع قبطنت يتلا دودرلا عيمج رتخا[ ؟ةدعاسملا ىلع اهنم تلصح يتلا ةهجلا يه نم

 ةينطولا ةموكحلا .1
 [PROGRAMMER: COUNTRY!=8 OR 9] ةيلحملا ةموكحلا .2
 ةيلحم ةيموكح ريغ ةمظنم .3
 ةيلود ةيموكح ريغ ةمظنم .4
 ةسينك وأ دجسم .5
  ءاقدصألا وأ ةرسألا دارفأ .6
 ددح ءاجر :ىرخأ ةهج .7
 ]PROGRAMMER: COUNTRY==9[ ةيريخ تاهج /ةيحبر ريغ تامظنم .8

   ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
   ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q15COVID19 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=9] 

 ؟انوروك سوريف راشتنا امهب ببست – كل امهتيمهأ بسح نيبترم – امههجاوت نييدحت ربكأ امه ام
[PROGRAMMER: ALLOW FOR TWO ANSWERS: 

Q15COVID19_1 First challenge, Q15COVID19_2 Second challenge] 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 

 لجألا ةليوطلا هراثآ عم لماعتلا وأ ١٩ ديفوكب ةباصإلا .1
 ةيفطاعلاو ةيسفنلا ةلاحلا ىلع ةراضلا راثآلا .2
 يدالوأ ميلعت ليطعت .3
  يسايسلا طاشنلا ىلع دويقلا .4
 )مخضتلا( ةشيعملا فيلاكت ةدايز .5
 )علسلا حش( ةيساسألا علسلا رفوت صقن .6
 لخدلا ةراسخ .7
 ةيعامتجالا يتايح ليطعت .8
 )ددح ءاجر( ــــــــــــــــــــ   رخآ يدحت .9

   ]أرقت ال :ثحابلا[ تايدحت ةيأب انوروك سوريف ببستي مل .97
   ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
  ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q15COVID19_KUW 

[PROGRAMMER: COUNTRY==9] 
 ؟انوروك سوريف راشتنا امهب ببست – كل امهتيمهأ بسح نيبترم – امههجاوت نييدحت ربكأ امه ام

[PROGRAMMER: ALLOW FOR TWO ANSWERS: 
Q15COVID19_KUW_1 First challenge, Q15COVID19_KUW_2 Second challenge 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 لجألا ةليوطلا هراثآ عم لماعتلا وأ ١٩ ديفوكب ةباصإلا .1
 ةيفطاعلاو ةيسفنلا ةلاحلا ىلع ةراضلا راثآلا .2
 يدالوأ ميلعت ليطعت .3
 )مخضتلا( ةشيعملا فيلاكت ةدايز .5
 )علسلا حش( ةيساسألا علسلا رفوت صقن .6
 لخدلا ةراسخ .7
 ةيعامتجالا يتايح ليطعت .8
 )ددح ءاجر( ــــــــــــــــــــ   رخآ يدحت .9

   ]أرقت ال :ثحابلا[ تايدحت ةيأب انوروك سوريف ببستي مل .97
   ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
  ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q12COVID19 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=15] 
 تائفلا نم ةئف لك ىلع ًاررض رثكأ وأ ًاررض يواستم وأ ًاررض لقأ ناك انوروك سوريف رثأ نأ دقتعت له
  :كدلب يف ةيلاتلا

 ًاررض لقا .1
 ررضلا يواستم .2
 ًاررض رثكأ .3

    ]أرقت ال :ثحابلا[  ةئفلا هذهل يمتنأ .97
   ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
   ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS] 
 3 ءارقفلا نينطاوملا 1 2 3 97 98 99
99 98 97 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY!=9;  

 IF COUNTRY==13, SPLIT A] 
 ةيفير قطانم يف نونكسي نيذلا نينطاوملا

4 

99 98 97 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY==13, SPLIT B] 
 ةيلبجلا قطانملا يف نونكسي نيذلا نينطاوملا

4MOR 
 

99 98 97 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY==7, 8, 10] 
  نيئجاللا

5A 

99 98 97 3 2 1 [PROGRAMMER:COUNTRY==1, 11,12, 13,21] 
 نيرجاهملا

[PROGRAMMER: COUNTRY==9] 
 نيدفاولا

5B 

 
Q204_25 

[PROGRAMMER: COUNTRY != 1] 
 ؟انوروك سوريف يشفتل ةباجتسالا يف ةيلاحلا ةموكحلا ءادأ ميقت فيك

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

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةموكحلا ةيلوؤسم تسيل هذه .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q18ACOVID19 

 ةحئاج اهتفشك ةيحصلا ةياعرلا ماظن يف فعض ةطقن ربكأ يه ام ،ةيلاتلا فعضلا طاقن نيب نم
 ؟]كدلب يف[ انوروك

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
  يبطلا لاجملا يف نيرهاملا نييصصختلا ىلإ راقتفالا .1
 ةيفاك تايفشتسم دوجو مدع .2
 ةيحصلا ةياعرلا ةفلكت عافترا .3
 ةيبطلا تادادمإلا ةردن .4
 ددح ءاجر :ىرخأ ةطقن .5

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فعض طاقن يه طاقنلا هذه عيمج .96
 ]أرقت ال :ثحابلا[ افيعض سيل ةيحصلا ةياعرلا ماظن .ةيحصلا ةياعرلا ماظن ىلع اهنم يأ قبطني ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q17COVID19 

 لجس ءاجر حاقللا يتعرج نم طقف ىلوألا ةعرجلا بيجملا ذخأ ول :ثحابلا[ ؟١٩-ديفوك حاقل تذخأ له
 ]معن"

 معن .1
 ال .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ باوجلا ضفر 99.
 

Q18COVID19 
[PROGRAMMER: IF Q17COVID19==2] 

 ؟كل رّفوت نإ حاقللا ذخأت نأ لَمتْحُي له
 اريثك لمتحي .1
 ام اعون لمتحي .2
 ام اعون لمتحي ال .3
 اريثك لمتحي ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ يل رفوتيس حاقللا نأ دقتعأ ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q19COVID19 

 [PROGRAMMER: IF Q18COVID19==1 OR 2] 
 ءاجرلا .أرقت ال :ثحابلا[ ؟نيعم حاقلل ليضفت كيدل له ،ديرت حاقل يأ ىلع لوصحلا كعسوب ناك ول
 ]لاؤسلا ىلع قبطنت يتلا تاباجإلا عيمج رايتخا

[PROGRAMMER: Select all that apply but 1 cannot be combined with any other option] 
 رفوتملا حاقللا راتخأس .ليضفت يدل سيل .1
 كيتنويب -رزياف .2
 نوسنوج و نوسنوج .3
 انردوم .4
 اكينيزارتسأ .5
 كافونيس/كافانوروك .6
 كينتوبس .7
 مرافونيس .8
 ةدحتملا تايالولا يف رّوط يذلا حاقللا .9

 ايسور يف رّوط يذلا حاقللا .10
 نيصلا يف رّوط يذلا حاقللا .11
 ةدحتملا ةكلمملا يف رّوط يذلا حاقللا .12
 ]دلبلا مسا ددح[ رخآ دلب يف رّوط يذلا يذلا حاقللا .13

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q20COVID19 

 [PROGRAMMER: IF Q18COVID19==3 OR 4 OR 98] 
 تنك نإ كتفرعم مدع وأ حاقللا كذخأ لامتحا مدع ببس رِّسَفُي ةيلاتلا بابسألا نم ببس يأ

 ؟ال مأ حاقللا ىلع لصحتس
[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 

 لاعف حاقللا نأب يعانتقا مدع .1
 اهتاياهن يف ةحئاجلا ؛حاقللا ذخأل ةجاح ال .2
 ةيبناجلا راثآلا ببسب قلق .3
 يدل لضفملا حاقللا رفوت مدع .4
 ينبيصيس ام ددحت يتلا يه هللا ةدارإ  .5
 ددح ءاجر – رخآ ببس .6

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ 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

 
Q102 

 ةنراقم )تاونس 3-2( ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا لالخ كدلب يف يداصتقالا عضولا نوكيس فيك ،كيأرب
  ؟يلاحلا عضولا عم

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

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q113 

 ؟]كدلب يف[ ةلكشم لكشت ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوهلا نأ دقتعت ىدم يأ ىلإ
 ديعب ىدم ىلإ .1
 طسوتم ىدم ىلإ .2
  دودحم ىدم ىلإ .3
 اقالطإ ةلكشم لكشت ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q114  

[PROGRAMMER: IF Q113 == 1 , 2 OR 3] 
 ىلع تيقب مأ ،مويلا تعسّتا ماع لبق ةمئاق تناك يتلا ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوهلا نأ دقتعت له
 ؟تقاض مأ اهلاح

 تعسّتا .1
 اهلاح ىلع تيقب .2
 تقاض .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q115 
[PROGRAMMER: IF Q113!=4]  

 يف[ يداصتقالا فاصنإلا مدع ةلاح يف مهسي ةيلاتلا لماوعلا نم لماع لك نأ دقتعت ىدم يأ ىلإ
 ؟]كدلب

 ديعب ىدم ىلإ .1
 طسوتم ىدم ىلإ .2
 دودحم ىدم ىلإ .3
 اقالطإ مهسي ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS] 

 نم لمعلا ىلع ةرباثم رثكأ سانلا ضعب 1 2 3 4 98 99
 مهريغ

1 
SPLIT A 

 4 ةيرث رسأل سانلا ضعب دلوي 1 2 3 4 98 99
SPLIT B 

99 98 4 3 2 1 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=1 OR 5] 

 لجأ نم حفاكي نم ةموكحلا يف دجوي ال
 ءارقفلا حلاصم ةيامح

6 
SPLIT A 

 
Q112 

 اقالطإ ةحيحص ريغ وأ ،انايحأ ةحيحص وأ ،ابلاغ ةحيحص هاندأ ةدراولا تارابعلا تناك نإ انربخأ ءاجر
 :ةيضاملا نيثالثلا مايألا لالخ كترسأل ةبسنلاب

 ابلاغ ةحيحص .1
 انايحأ ةحيحص .2
 اقالطإ ةحيحص ريغ .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RADOMIZE] 
 1 ديزملا ءارشل لاملا نّمؤن نأ لبق ءاذغلا ذفني نأ انفخ 1 2 3 98 99

 ام لاملا نم انيدل نكي ملو هانيرتشا يذلا ءاذغلا ذفن 1 2 3 98 99
 2 ديزملا ءارشل يفكي
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Q118 
 امهيلع زكرت نأ يغبني ناتللاو اعابت ةيناثلاو ىلوألا ةبترملا نالتحت ناتللا ناتلأسملا امه ام ،كيأر يف
 نيتلأسملا ديدحت بيجملا نم بلطا ءاجر :ثحابلا[ ؟كدلب يف ةيداصتقالا فورظلا نيسحتل ةموكحلا

 ]امه نم لك ةيمهأ بيترت بسح
[PROGRAMMER: RANDOMIZE. ALLOW FOR TWO RESPONSES: Q118_1 FIRST MOST IMPORTANT 

ISSUE, Q118_2 SECOND MOST IMPORTANT ISSUE]  
 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
 لامعألا ةداير وأ مجحلا ةريغصلا تاسسؤملا معد .6
 بيرهتلا نم دحلا .7
 يسايسلا رارقتسالا .8
 ددح ًءاجر ـــــــــ رخآ ءارجإ .9

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q119  

[PROGRAMMER: COUNTRY!=15] 
 …يف لمع صرف قلخ ىلع ةموكحلا زكرت نأ بجي له

 صاخلا عاطقلا .1
 )ماعلا( يموكحلا عاطقلا .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ يموكحلا عاطقلاو صاخلا عاطقلا .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q122 

 :ىلع كيأر يف قبطني يذلا ام ،صاخلا عاطقلاو )ماعلا( يموكحلا عاطقلا يف ةحاتملا فئاظولاب ركف
 )ماعلا( يموكحلا عاطقلا فئاظو .1
 صاخلا عاطقلا فئاظو .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ صاخلا عاطقلا فئاظو ال و )ماعلا( يموكحلا عاطقلا فئاظو ال .96
 ]أرقت ال :ثحابلا[ لاجملا اذه يف ناعاطقلا ىواستي .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
 1 ؟بعصأ اهيلع لوصحلا 1 2 96 97 98 99

 2 ؟لضفأ اهتابترم 1 2 96 97 98 99
SPLIT A 

 3 ]؟نامألا[ يفيظولا رارقتسالا نم ربكأ اردق رفوت 1 2 96 97 98 99
SPLIT B 

 نإ :برغملا يف نيثحابلا ةظحالم [؟رثكأ ةطساو جاتحت 1 2 96 97 98 99
 ]ةطساو لادب "piston" ةملك مادختسا ءاجرلا ، َتْلئُس

6 
SPLIT B 

 9 ؟اهيلع لوصحلا لضفملا ةفيظولا يه 1 2 96 97 98 99
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Q124 

 [PROGRAMMER: COUNTRY==13]  
  ...له .كدلب يف يراجت عورشم ءادبا/حاتتفا نع كلئسا نا دوا

 كلذب مايقلل ةددحم ةطخ كيدل سيل نكلو ةبغر كيدل .1
 كلذب مايقلل ةددحم ةطخ اضياو ةبغر كيدل .2
 ةطخ وأ ةبغر كيدل سيل .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q123 

Q123 [PROGRAMMER: COUNTRY !=5 OR 9] 
 ؟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
 ]...خلا ءابرهكلا وأ طفنلا وأ زاغلا وأ زبخلا لاثملا ليبس ىلع :ثحابلا[ ةيساسألا علسلا معد .6
 باهرإلا ةحفاكم .7
  [PROGRAMMER: COUNTRY==10] توريب ءانيم راجفنا يف قيقحتلا .8
 ددح -رخآ لاجم .9

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q123_EGY 

[PROGRAMMER: COUNTRY == 5] 
 ؟ 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
 ]...خلا ءابرهكلا وأ طفنلا وا زاغلا وأ زبخلا لاثملا ليبس ىلع :ثحابلا[ ةيساسألا علسلا معد .6
  باهرإلا ةحفاكم .7

 ددح -رخآ لاجم.9    
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q123_KUW 
[PROGRAMMER: COUNTRY == 9] 

 ؟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
 ]...خلا ءابرهكلا وأ طفنلا وأ زاغلا وأ زبخلا لاثملا ليبس ىلع :ثحابلا[ ةيساسألا علسلا معد .6

 ددح -رخآ لاجم .9      
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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 ةموكحلا ءادأو ةقثلا :عبارلا مسقلا
 

 Q103 
[PROGRAMMER: SPLIT B] 

 عم لماعتلا يف رذحلاو ةطيحلا ذخأت نأ بجي هنأ مأ سانلا ةيبلغأب قثت نأ نكمي له ،ماع لكشب
 ؟سانلا

 سانلا ةيبلغأب قثت نأ نكمي .1
 سانلا عم لماعتلا يف ةطيحلاو رذحلا ذخأت نأ بجي .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q201A 

[PROGRAMMER: COUNTRY !=5, 9] 
  .ةسسؤم لكب قثت ةجرد يأ ىلإ ينربخت نأ دوأ .تاسسؤملا نم ةعومجم ةيمستب موقأ فوس

  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. SEE SPLITS AND SPECIFIC NOTES] 

 

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

1 

 2 يئاضقلا ماظنلاو مكاحملا 1 2 3 4 98 99

99 98 4 3 2 1 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=1] 
 )ناملربلا( بختنملا باونلا سلجم
 ربخأ ءاجر َتْلئُس نإ :سنوت يف نيثحابلا[
 25 لبق ناملربلاب قلعتي لاؤسلا نأ بيجملا
  ]"2021 ويلوي /زومت

3 

99 98 4 3 2 1 

[PROGRAMMER: COUNTRY!= 8] 
 ةيلحملا ةموكحلا

[PROGRAMMER: 
 IF COUNTRY==10   "ةيدلبلا" 

  IF COUNTRY==11 "يدلبلا سلجملا"  
  IF COUNTRY==13 "ةيلحملا تاعامجلا"[

5 

99 98 4 3 2 1 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=1, 8, 10 ,11, 15 
OR 21] 

 ةيميلقإلا ةموكحلا
[PROGRAMMER: IF COUNTRY==13 

 ]ميلاقألاو تالامعلا سلاجم

41 
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99 98 4 3 2 1 

[PROGRAMMER: IF COUNTRY==15 & 
Q1==150001, 150004, 150006, 150007, 
150008, 150010, 150011, 150013, 150014, 
150015, or 150016]  

 ةيبرغلا ةفضلا يف ةموكحلا

41_WB 

99 98 4 3 2 1 

[[PROGRAMMER: IF COUNTRY==15 & 
Q1==150002, 150003, 150005, 150009, or 
150012] 

 ةزغ يف ةموكحلا

41_Gaza 

99 98 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY==13 & Q13==1] 
 )ةطرشلا( ينطولا نمألا

42A_MOR 

99 98 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY==13 & Q13==2] 
 يكلملا كردلا

42B_MOR 

 7 ّيندملا عمتجملا تامّظنم 1 2 3 4 98 99

99 98 4 3 2 1 
[PROGRAMMER: COUNTRY== 5, 7, 10, 12, 15, 

19, 21] 
 ةلودلا سيئر/سيئرلا

31B 

99 98 4 3 2 1 
[PROGRAMMER: COUNTRY==7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13] 
 ةموكحلا سيئر/ءارزولا )سلجم( سيئر

31C 

99 98 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY==11] 
 ةلودلل ىلعألا سلجملا

3B_LIB 

99 98 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY==11] 
 )75 ةنجل( يسايسلا راوحلا ىدتنم

3C_LIB 

99 98 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY==11] 
 روتسدلا ةغايص ةنجل

50_LIB 
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Q201B 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=5 OR 9] 
 :كتقث ةجرد ام 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. SEE SPLITS AND SPECIFIC NOTES] 

99 98 4 3 2 1 

[PROGRAMMER: COUNTRY != 1] 
 )شيجلا( ةحلسملا تاوقلاب

,PROGRAMMER: IF COUNTRY==11 
 ةدحولا ةموكحل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا
 ةينطولا

6 

99 98 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY ==11] 
  )رتفح تاوق( ةحلسملا ةيبيللا ةيبرعلا تاوقلا

6A_LIB 
SPLIT A 

99 98 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY ==11] 
 5+5 ةكرتشملا ةيركسعلا ةنجللا

6B_LIB 
SPLIT B 

99 98 4 3 2 1  [PROGRAMMER: COUNTRY !=1 OR 11] 
 نيينيدلا ءامعزلا

13 
 

99 98 4 3 2 1 

[PROGRAMMER: COUNTRY != 1] 
IF COUNTRY==7, “ يقارعلا يمالسإلا بزحلا ”  
IF COUNTRY==8, “ نيملسملا ناوخإلا ”  
IF COUNTRY==10, “  ناوخإلا

ةيمالسإلا ةعامجلا/نيملسملا ” 
IF COUNTRY==11, “ نيملسملا ناوخإلا ” 
IF COUNTRY==12, لصاوت  
IF COUNTRY==13, ةيمنتلاو ةلادعلا بزح  
IF COUNTRY==15, سامح  
IF COUNTRY==19, ةينطولا ةيمالسإلا ةهبجلا  
IF COUNTRY==21, ةضهنلا ] 

12 
 

99 98 4 3 2 1 
;PROGRAMMER: COUNTRY == 7, 10] 

IF COUNTRY==7, “ يردصلا رايتلا ” 
IF COUNTRY==10, “ هللا بزح ” ] 

14 
 

99 98 4 3 2 1  [PROGRAMMER COUNTRY==7, 8 11]  
 15 لئابقلا ءامعزب
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QTUN2A  

[PROGRAMMER: SPLIT A. COUNTRY==21] 
 ؟ندوب ءالجن ءارزولا ةسيئرب كتقث ةجرد ام

  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

 
QTUN2B 

[PROGRAMMER: SPLIT B. COUNTRY==21] 
 ؟يشيشملا ماشه قباسلا ءارزولا سيئرب كتقث ةجرد تناك مك

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

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
QTUN1 

[PROGRAMMER: COUNTRY==21] 
 ام ّدح ىلا ضراعت ،ام ّدح ىلإ وعدت وأ ،ةّوقب معدت له .تاءارجإ ةّدع ارّخؤم دّيعس سيق سيئّرلا ذخّتا
 :ب همايق ةّوقب ضراعت وأ

    ةّوقب معدت .1
  ام ّدح ىلإ معدت .2
 ام ّدح ىلإ ضراعت .3
   ةّوقب ضراعت .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 99 98 4 3 2 1  بعّشلا باّون سلجم ديمجت 1
 99 98 4 3 2 1   باوّنلا ةناصح ءاغلإ  2
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Q204A 

  :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 BUT ALWAYS KEEP ITEM 3 FIRST. SEE SPLITS] 

99 98 4 3 2 1 
[PROGRAMMER: COUNTRY !=1 OR 5;  

IF COUNTRY==13, SPLIT A ONLY] 
لكك ةموكحلا ءادأ  

3 

 1 اندالب يف يميلعتلا ماظنلا 1 2 3 4 98 99
SPLIT A 

99 98 4 3 2 1 
[PROGRAMER: COUNTRY!=13] 

 يف )ماعلا /يمومعلا(يموكحلا يميلعتلا ماظنلا
 اندلب

1B 
SPLIT B 

99 98 4 3 2 1 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY==13, SPLIT A 

ONLY] 
 اندلب يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن

2 

99 98 4 3 2 1 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY==13, SPLIT A 

ONLY] 
 اندلب يف تاقرطلا ةيعون

4 

99 98 4 3 2 1 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY==13, SPLIT A 

ONLY] 
 اندلب يف ةمامقلا عمج

5 
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Q204B 

[PROGRAMMER:SPLIT B. COUNTRY==13] 
  :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 BUT ALWAYS KEEP ITEM 3 FIRST] 

كتهج يف لكك ةموكحلا ءادأ 1 2 3 4 98 99  3 
SPLIT B 

 1 كتهج يف يميلعتلا ماظنلا 1 2 3 4 98 99
SPLIT B 

 2 كتهج يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن 1 2 3 4 98 99
SPLIT B 

 4 كتهج يف تاقرطلا ةيعون 1 2 3 4 98 99
SPLIT B 

 5 كتهج يف ةمامقلا عمج 1 2 3 4 98 99
SPLIT B 

 
Q914A   

 )ةماعلا /ةيمومعلا( ةيموكحلا سرادملا يف دالوألا امهجاوي نييدحت يناثو لوأ ربكأ كيأر يف امه ام
 ؟]كدلب[ يف

[PROGRAMMER: ALLOW FOR TWO ANSWERS.  
Q914A_1 FIRST BIGGEST CHALLENGE, Q914A_2 SECOND BIGGEST CHALLENGE] 

[RANDOMIZE RESPONSES BUT KEEP 9 LAST] 
 مهل مهنارقأ ةلماعم ءوس .1
 [PROGRAMMER: COUNTRY!=9] مهل مهيسّردم ةلماعم ءوس .2
 نمزلا اهيلع افع يتلا جهانملا .3
 ةيساردلا فوفصلا ماحدزا .4
 ةيعادتملا ةيتحتلا ىنبلا .5
  نمزلا اهيلع افع ايجولونكت مادختسا وأ ةيساردلا فوفصلا يف ايجولونكتلا ىلا راقتفالا .6
 تالصاوملا .7
 ةيميلعتلا رداوكلاو نيلهؤملا نيسّردملا ىلإ راقتفالا .8
 ددح ءاجرلا :رخآ يدحت .9

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q915A 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY==7, GOVERNORATES != DOHUK, ERBIL, HALABJA, AND 

SULAYMANIYAH] 
 دحاو ءارجإب موقت نأ كدلب يف )ماعلا/يمومعلا(يموكحلا ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو ةعاطتساب ناك ول

  ؟راتختس ءارجإ يأ ،]كدلب[ يف ميلعتلا نيسحتل ةيلاتلا تاءارجإلا نم طقف
 فص لك يف بالطلا ددع ضيفخت .1
  نيسردملا ليهأت/دادعإ نيسحت .2
  ةيسردملا مزاوللاو بتكلا نم ديزملا ريفوت .3
 ةيميلعتلا جهانملا ثيدحت .4
 اهئانب ةداعإ وأ سرادملا ميمرت .5
 اهثيدحت وأ فوفصلا ىلإ ايجولونكتلا لاخدإ .6
 ديدحتلا ءاجرلا- رخآ ءارجإ .7

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q915A_KRI 

[PROGRAMMER: IF COUNTRY==7, GOVERNORATES== DOHUK, ERBIL, HALABJA, AND 
SULAYMANIYAH] 

 نم طقف دحاو ءارجإب موقت نأ ناتسدروك ميلقإ ةموكحل ةعباتلا ةيبرتلا ةرازو ةعاطتساب ناك ول
 ؟راتختس ءارجإ يأ ميلعتلا نيسحتل ةيلاتلا تاءارجإلا

 فص لك يف بالطلا ددع ضيفخت .1
  نيسردملا ليهأت/دادعإ نيسحت .2
  ةيسردملا مزاوللاو بتكلا نم ديزملا ريفوت .3
 ةيميلعتلا جهانملا ثيدحت .4
 اهئانب ةداعإ وأ سرادملا ميمرت .5
 اهثيدحت وأ فوفصلا ىلإ ايجولونكتلا لاخدإ .6
 ديدحتلا ءاجرلا- رخآ ءارجإ .7

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q216 

[PROGRAMMER: COUNTRY != 1] 
 ول ىتح ةموكحلا تارارق معد نينطاوملا ىلع بجي" :ةيلاتلا ةرابعلا ضراعت وأ قفاوت ىدم يأ ىلإ
 ".تارارقلا هذه ىلع اوفلتخا

 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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Q204 
[PROGRAMMER: COUNTRY !=1 OR 5] 

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

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

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةموكحلا ةيلوؤسم تسيل هذه .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 

ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوجفلا ليلقت 1 2 3 4 97 98 99  3 

99 98 97 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY!=9] 
يلخادلا نمألاو رارقتسالا ريفوت  

11 

راعسألا ضفخ 1 2 3 4 97 98 99  20 
 

QLIB7  
[PROGRAMMER: COUNTRY==11] 

 ؟ايبيل يف لصاحلا عارصلل يسيئرلا ببسلا وه ام كيأرب 
 ةحلسملا تاعومجملل ةيداصتقالا حلاصملا .1
 يجراخلا ريثأتلا .2
 ةيسايسلا ةيؤرلا يف تافالتخالا .3
 قطانملا ضعب شيمهتو ةيزكرملا .4
 ةيخيراتلاو ةيعامتجالا تاماسقنالا .5
 ______:)ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ .6

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
 QLIB8  

[PROGRAMMER: COUNTRY==11] 
 ؟كرظنب ةينطولا ةحلاصملا ةيلمع ةدايقل لضفملا فرطلا وه نم

 .ةدحتملا ممألا .1
 لئابقلا خويشو نايعألا سلاجم .2
 يسائرلا سلجملا .3
 ءاضقلل ىلعألا سلجملا .4
 ةيدلبلا سلاجملا .5
 نيررضتملاو ءادهشلا رسأ طباور .6
 ______:)ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ .7

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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QLIB9  
[PROGRAMMER: COUNTRY==11] 

 :ايبيل يف نوكي نأ لضفألا نم له ،كيأر بسح
 يناملرب ماظن .1
 يسائر ماظن .2
 طلتخم ماظن .3
 ______:)ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةمظنألا هذه نيب قرفلا فرعأ ال .96
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q220LEB 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=1, 5, 9, 11, 13, 15, OR 21] 
 ارود هللا بزح بعلي نأ ةيبرعلا ةقطنملل ةبسنلاب ديج رمأ هنإ" :ةيلاتلا ةرابعلا ىلع قفاوت ىدم يأ ىلإ

 ".ةيميلقإلا ةسايسلا يف
 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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Q273A 

[PROGRAMMER: SPLIT A.  COUNTRY != 1, 5 OR 9] 
 ةموكحلا رارق ىلع ريثأتلل )ةّيلعاف(ىودج رثكألا ءارجإلا كرظن يف وه ام ،ةيلاتلا تاءارجإلا نيب نم
 ؟ةينطولا

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 تنرتنإلا ربع طاشنلا .1
 ةموكحلا يف نيلوؤسملا عم لمعلل ةيرسألا تاقالعلا مادختسا .2
 رظنلا ةهجو حرشت ةموكحلا يف نيلوؤسملل ةبوتكم لئاسر هيجوت .3
 ةعومجم ليكشتو ةلكشملاب سانلا نيب مامتها قلخ .4
 يسايس بزح لالخ نم لمعلا .5
 جاجتحا ةرهاظم ميظنت .6

 ءارجإ يأ نم ةدئاف ال -قبطني ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

  



 ةعباسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسا ةادأ
 

www.arabbarometer.org 28 

 
Q273B  

[PROGRAMMER: SPLIT B. COUNTRY != 1, 5, OR 9] 
 ؟ةموكحلا رارق ىلع ريثأتلل )ةّيلعاف( ىودج لقألا ءارجإلا كرظن يف وه ام ،ةيلاتلا تاءارجإلا نيب نم

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 تنرتنإلا ربع طاشنلا .1
 ةموكحلا يف نيلوؤسملا عم لمعلل ةيرسألا تاقالعلا مادختسا .2
 رظنلا ةهجو حرشت ةموكحلا يف نيلوؤسملل ةبوتكم لئاسر هيجوت .3
 ةعومجم ليكشتو ةلكشملاب سانلا نيب مامتها قلخ .4
 يسايس بزح لالخ نم لمعلا .5
 جاجتحا ةرهاظم ميظنت .6

 ءارجإ يأ نم ةدئاف ال -قبطني ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q273A_KUW 

[PROGRAMMER: SPLIT A.  COUNTRY == 9] 
 ةموكحلا رارق ىلع ريثأتلل )ةّيلعاف(ىودج رثكألا ءارجإلا كرظن يف وه ام ،ةيلاتلا تاءارجإلا نيب نم
 ؟ةينطولا

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 تنرتنإلا ربع طاشنلا .1
 ةموكحلا يف نيلوؤسملا عم لمعلل ةيرسألا تاقالعلا مادختسا .2
 رظنلا ةهجو حرشت ةموكحلا يف نيلوؤسملل ةبوتكم لئاسر هيجوت .3
 ةعومجم ليكشتو ةلكشملاب سانلا نيب مامتها قلخ .4
 يسايس بزح لالخ نم لمعلا .5

 ءارجإ يأ نم ةدئاف ال -قبطني ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q273B_KUW 

[PROGRAMMER: SPLIT B. COUNTRY == 9] 
 ؟ةموكحلا رارق ىلع ريثأتلل )ةّيلعاف( ىودج لقألا ءارجإلا كرظن يف وه ام ،ةيلاتلا تاءارجإلا نيب نم

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 تنرتنإلا ربع طاشنلا .1
 ةموكحلا يف نيلوؤسملا عم لمعلل ةيرسألا تاقالعلا مادختسا .2
 رظنلا ةهجو حرشت ةموكحلا يف نيلوؤسملل ةبوتكم لئاسر هيجوت .3
 ةعومجم ليكشتو ةلكشملاب سانلا نيب مامتها قلخ .4
 يسايس بزح لالخ نم لمعلا .5

 ءارجإ يأ نم ةدئاف ال -قبطني ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q214  

[PROGRAMMER: SPLIT B. COUNTRY !=5, 9, 11, 12 OR 13] 
 ةينمألا ةزهجألا ةقفاوم ىلع لوصحلا كفراعم وأ كبراقأ دحأ نم وأ ايصخش كنم بلِ◌ُط له
 ةيأ وأ ةيوه ةقاطب وأ رفس زاوج ىلع لوصحلل طرشك كولس نسح ةداهش ىلع وأ )الثم ةطرشلا(
 ،رصم ،نيطسلف ،ندرألا يف(   ؟اهيف نكست يتلا ةقطنملا يف ةلودلا تاسسؤم نم حيرصت وأ ةقيثو
 نع الدب ةيلدع قباوس تابثإ ةداهش :رئازجلا يف( )ةطلس ىلإ ةلودلا ةملك رييغت متي نادوسلاو ،نانبل

 )كولس نسح ةداهش
 معن .1
   ال .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q274A 

[PROGRAMMER: COUNTRY !=9] 
  ؟ةيضاملا ةرشع يتنثالا رهشألا لالخ يئابرهكلا رايتلا كنع عطقنا له

 ايموي .1
 ايعوبسأ .2
 ايرهش .3
 ةنسلا يف تارملا نم ليلق ددع .4
 ادبأ عطقني مل .5

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ءابرهك يدل سيل .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q274C 

[PROGRAMMER: Q274A!=97 & COUNTRY != 5, 9, 12, 15, OR 21] 
  ؟)الثم ءابرهك دّلوم( ةموكحلا اهب كدمت يتلا ءابرهكلا ريغ ءابرهكلا ديلوتل ردصم كيدل له

 ردصملا ددح -معن .1
 ال .2

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q274B 

[PROGRAMMER: COUNTRY !=9] 
  ؟ةيضاملا ةرشع يتنثالا رهشألا لالخ هايملا تامدخ كنع تعطقنا له

 ايموي .1
 ايعوبسأ .2
 ايرهش .3
 ةنسلا يف تارملا نم ليلق ددع .4
 ادبأ عطقني مل .5

 ]أرقت ال :ثحابلا[ هايم تامدخ يدل سيل .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q210 
[PROGRAMMER: COUNTRY != 1 OR 5] 

 ؟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

 
Q211_1 

[PROGRAMMER: IF Q210 == 1, 2 OR 3. SPLIT A. COUNTRY != 1 OR 5] 
 ؟كدلب يف داسفلا ةبراحم ىلع ةموكحلا لمعت ةجرد يأ ىلإ ،كيأرب

 ةريبك ةجرد ىلإ .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ .2
 ةليلق ةجرد ىلإ .3
  ائيش لعفت ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q211B 

[PROGRAMMER: IF Q210 == 1,2 OR 3.  COUNTRY != 1, 5, OR 9] 
  :هنأ ىرت له ؟ يدلبلا سلجملا /كتّيدلب /ةّيّلحملا كتموكح يف رشتنم داسفلا ّنأ دقتعت ةجرد يأ ىلإ           

 داسفلا يف طروتم وه نم دجوي ال داكي .1
 ارُثُك اوسيل نودسافلا نولوؤسملا .2
 نيدساف نيلوؤسملا بلغأ .3
 ابيرقت نيدساف عيمجلا .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q213A 

 اداسف اهربتعت وأ ،طقف يقالخأ ال اكولس مأ ،طقف اداسف اهربتعت له ،ةيلاتلا تافرصتلا يف كلوق ام
   :اهربتعأ ؟يقالخأ ال اكولسو

 طقف اداسف .1
 طقف ايقالخأ ال اكولس .2
 ايقالخأ ال اكولس و اداسف .3
 .ايقالخأ ال اكولس الو اداسف اهربتعأ ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
 هل بيرق ىطعأ ةموكحلا يف يمسر فظوم 1 2 3 4 98 99

 ةموكحلا يف ةفيظو
2A 

SPLIT A 
 يف ةفيظو هل بيرقل رّفوي ٍلامعأ ريدم 1 2 3 4 98 99

 ةصاخلا هتكرش
2B 

SPLIT B 
 

Q275 
[PROGRAMMER: COUNTRY !=8, 9, 11, OR 13] 

 رييغت ىلإ جاتحي مأ ،بجي امك لمعي كماظن نإ لوقلا كنكمي له ،ملاعلا يف ىرخأ مظنب ةنراقم
 ؟لّدبتسُي نأ بجي مأ ،يسيئر رييغت ىلإ جاتحي مأ ،فيفط

 بجي امك لمعي .1
 فيفط رييغت ىلإ جاتحي .2
 يسيئر رييغت ىلإ جاتحي .3
 لّدبتسُي نأ بجي .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q276 

[PROGRAMMER: COUNTRY != 1] 
 ؟اقح سانلا هديري امل ةموكحلا ةباجتسا ُنْسُح ىدم ام

 ادج بيجتست .1
 ريبك دح ىلإ بيجتست .2
 ريبك دح ىلإ بيجتست ال .3
 اقالطإ بيجتست ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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ةيسايسلاو ةيندملا ةايحلا يف طارخنالا :سماخلا مسقلا  
 

Q404 
 ؟ةسايسلاب كمامتها ىدم ام ،ةماع ةفصب

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

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q501 

[PROGRAMMER: IF COUNTRY==9, لاؤسلا صن نم "ةمظنم" ةملك فذح ] 
 وأ ،ناكسإلا تاينواعت الثم لق ،تلئس اذإ :ثحابلا[ ؟يدان وأ ةمظنم وأ ةيعمج ةيأ يف وضع تنأ له
 تاباقن وأ تاطبار وأ ،ةيفاقث تايعمجو ،ةيهيفرتو ةيضاير يداونو ةينيد تايعمجو ةيلحم تايعمج
 تايعمجو ،عيراشملا باحصأ تامظنمو تايعمجو ،ةينهم تاطبار وأ ،نيعرازملا تاباقن وأ ،ةيلامع
 ]"ةيعوطت ىرخأ تامظنمو ،نيسردملاو يلاهألا

 معن .1
 .ال .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q501B 

[PROGRAMMER: IF Q501==1. COUNTRY!=9] 
    ]لاؤسلا ىلع قبطنت يتلا تاباجإلا لك ىلع ةمالع عض :ثحابلا] ؟ةمظنملا هذه عون وه ام

 ةيلهأ ةمظنم .1
 ةينيد ةمظنم .2
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ددّح( رخآ عون .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q501D  

 ؟كمهت ةيضق معدل وأ اناجم لمعلل ام رهش يف كتقوب عوطتت له
 معن .1
 ال .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q501E_2 
 [PROGRAMMER: IF Q501D==1] 

 نم ةيضقلا فصت يتلا ةئفلا رايتخا .أرقت ال :ثحابلا[ ؟ةيضقلا هذه ةليلق تاملكب حرشت نأ كل له
 ]ةيلاتلا ةمئاقلا

[PROGRAMMER: Please allow for two answers.  
Q501E_1 OPEN ANSWER, Q501E_2 POST-CODE]  

 حرسملا ،ىقيسوملا ،نفلا .1
 دييشتلاو ءانبلا .2
  يريخلا لمعلا .3
 بابشلاو لافطألا .4
 ةيداصتقالا ةيمنتلا .5
 ميلعتلا .6
 ةئيبلا .7
 ةحصلا .8
 يسايسلا روطتلا .9

 ينيدلا طاشنلا .10
 ةضايرلا .11
 ةأرملا نيكمت .12
 ددح :رخآ لاجم .13

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q266 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=13 OR 15] 
 ؟ةنسلا رهشأ لالخ ماع لكشب نيجاتحملل وأ ةّيريخ ةّيعمجل ًةداع لاملاب عّربتت له

 معن .1
 .ال .2

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q263 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=13 OR 15] 
 :لضفأ لكشب كفصت ،ةيلاتلا تارابعلا نم يأ

 ًاريثك كلذ ينفّلك نإو ءارقفلا ةدعاسم لضفأ .1
 ًاليلق كلذ ينفّلك نإو ءارقفلا ةدعاسم لضفأ .2
 ًائيش كلذ ينفلكي الأ طرشب ءارقفلا ةدعاسم لضفأ .3
  ءارقفلا ةدعاسم مدع لضفأ .4

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q537 
 مسا فرعت نكت مل نإ :لأساو درلا رسيتي مل نإ لسرتسا ءاجر :ثحابلا] لوألا ىلعألا كلثم وه نم
 ]؟صخشلا اذه تامامتها يه ام ىلعألا لثملا
 ءاجرلا ةودقلا صخشلا مسا فرعت نكت مل نإ .ةمئاقلا نم ةئفلا رتخا .دودرلا تارايخ أرقت ال :ثحابلا]
 ]؟"صخشلا اذه هلعفي يذلا ام " :دارطتسالا

 ةرسألا دارفأ دحأ .1
 ةضايرلا .2
 مولعلا وأ بادآلا وأ ىقيسوملا وأ امنيسلا وأ نونفلا )ةيفاقث ةيصخش( .3
 ةيكلم ةرسأل يمتني .4
 ةيموكح وأ ةيسايس ةيصخش .5
 ةيركسع ةيصخش .6
 ةينيد ةيصخش .7
 ماعلا نأشلاب متهم ؛ةيئاعد ةيصخش ؛يفحص بتاك ؛ةيمالعإ ةيصخش .8
 يناسنإلاو يريخلا لاجملا يف لمعت ةيصخش .9

 ددح ـ رخآ لاجم .10
 دحأ ال .11

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q542 

 فدهلا ناكو هترضح وأ ،هيف اكراشم وأ تنرتنإلا ربع طاشن يأ يف اكيرش يضاملا ماعلا يف تنك له
 ؟هرمأ كينعي وأ هيلإ يمتنت يلحم عمتجم يف ةلكشم لح هنم

 معن .1
  ال .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q543_2  

[PROGRAMMER: IF Q542==1; COUNTRY!=9] 
 :ثحابلا[ ؟اهّلح تنرتنالا ىلع طاشنلا فدهتسا يتلا ةلكشملا تاملك ةعضبب انل حرشت نأ نكمي له
 تارايخ أرقت ال .اديدحت مهل ةبسنلاب مهألا ناك طاشن يأ مهولأسا ،دحاو طاشن نم رثكأ يف اوكراش نإ
 ]ةمئاقلا نم ةئفلا رتخا .دودرلا

 انوروك سورياف ةحئاج .1
  )يرادإلا وأ يلاملا( داسفلا .2
 ]رقفلا ،ةلاطبلا ،مخضتلا[ ةيداصتقالا ةلاحلا .3
 ةطلسلا لقن/تاباختنالا .4
 ةئيبلا .5
 يبنجألا لخدتلا .6
 ناسنإلا قوقح .7
 ]ءابرهكلا ،تاقرطلا ،ةمامقلا[ ةيتحتلا ةينبلا .8
 نمألاو يلخادلا رارقتسالا مدع .9

 نيطسلف ةيضق .10
 ]ميلعتلاو ةحصلا[ ةماعلا تامدخلا .11
 ةأرملا نيكمت .12
 ددح ـرخآ ءيش .13

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q543_KUW_2  

[PROGRAMMER: IF Q542==1; COUNTRY!=9] 
 ؟اهّلح تنرتنالا ىلع طاشنلا فدهتسا يتلا ةلكشملا تاملك ةعضبب انل حرشت نأ نكمي له
 ال .اديدحت مهل ةبسنلاب مهألا ناك طاشن يأ مهولأسا ،دحاو طاشن نم رثكأ يف اوكراش نإ :ثحابلا[
 ].ةمئاقلا نم ةئفلا رتخا .دودرلا تارايخ أرقت

 انوروك سورياف ةحئاج .1
  )يرادإلا وأ يلاملا( داسفلا .2
 ]رقفلا ،ةلاطبلا ،مخضتلا[ ةيداصتقالا ةلاحلا .3
 ةطلسلا لقن/تاباختنالا .4
 ةئيبلا .5
 يبنجألا لخدتلا .6
 ناسنإلا قوقح .7
 ]ءابرهكلا ،تاقرطلا ،ةمامقلا[ ةيتحتلا ةينبلا .8

 نيطسلف ةيضق .10
 ]ميلعتلاو ةحصلا[ ةماعلا تامدخلا .11
 ةأرملا نيكمت .12
 ددح ـرخآ ءيش .13

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

Q545  
[PROGRAMMER: IF Q542==1] 

 ؟ةطشنألا هذه يف كتكراشم وأ كروضح ءارو نم هققحت نأ تلّمأت يذلا ام
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[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 ةلكشملاب يعولا ةدايز .1
 ةلكشملا نع ديزملا ةفرعم .2
 كيأر وأ كفقومب فيرعتلا .3
 هميظنت ىلع وأ عقوملا يف ثدح ةعيبط ىلع برق نع فرعتلا .4
 ةلكشمل لح داجيإ/ رييغتلاب ةبلاطملا .5
 ددح :رخآ ءيش .6

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q532A 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=9] 
 ؟جاجتحا يف - ايصخش دجاوتلاب - تكراش له ،يضاملا ماعلا لالخ

 ةرم .1
 ةرم نم رثكأ .2
 طق كراشأ مل .3

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q538 

 :يلي امب كمايق رركتي له
 نايحألا نم ريثك يف .1
 انايحأ .2
 اقلطم كلذ لعفأ ال .3

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 

 يف ءاملا ظفحل ةغرافلا تاجاجزلا مادختسا ةداعإ 1 2 3 98 99
 2 ةجاّلثلا/داربلا

 
Q539_2 

[PROGRAMMER: IF Q538_2==1 OR 2] 
 ؟تاجاجزلا مادختسا ديعت اذامل تاملك ةعضبب حرشت نأ نكمي له

 ةئيبلا ةيامحل .1
 تاجاجز ءارش ىلع لاملا قافنإ ديرن ال :ريفوتلل .2
 اهئارشل جاتحن نلو تاجاجز انيدل :ةيصخشلا ةحارلل .3
 ددح- رخآ ببس .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q540 

 ىلع ةيناثلا مث ىلوألا ةبترملا لتحي تايدحتلا يأ ،كدلب هجاوت يتلا ةريبكلا ةيئيبلا تايدحتلا نيب نم
  ؟ةمئاقلا

[PROGRAMMER: Please allow for two answers:  
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Q540_1 FIRST BIGGEST CHALLENGE, Q540_2 SECOND BIGGEST CHALLENGE] 
 ءاوهلا ةيعون .1
 برشلا هايم ثولت .2
 تاريحبلاو ئطاوشلاو راحبلا ثولت .3
 ةيئاملا دراوملا صقن .4
 ةمامقلا /تايافنلا ةرادإ .5
 تايافنلاو ةدمسألاو تاديبملا نع جتانلا ثولتلا .6
 ةرطخلا تايافنلا ةرادإو ةعانصلا .7
 )دوقولاو ءابرهكلا( ةقاطلل ؤفكلا ريغ مادختسالا .8
 [ماع لكشب :ثحابلا[ خانملا ريغت .9

 ]أرقت ال :ثحابلا[ تايدحتلا هذه عيمج .96
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ايدحت اهنم يأ لكشي ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر  .99

 
Q541 

 ؟كدلب هجاوت يتلا ةيئيبلا تايدحتلا يف ةيلاتلا لماوعلا نم لماع لك مهسي دح يأ ىلإ ،كيأر يف 
 ريبك دح ىلإ .1
 طسوتم دح ىلإ .2
 ريغص دح ىلإ .3
 قالطإلا ىلع مهسي ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةيئيبلا لئاسملا ينمهت ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 

 1 ناكسلا نيب يئيبلا يعولا ىلإ راقتفالا 1 2 3 4 97 98 99
SPLIT A 

 2 يموكحلا قافنإلا/ةيئيبلا تاردابملا ىلإ راقتفالا 1 2 3 4 97 98 99
SPLIT B 

 
Q546 

[PROGRAMMER: COUNTRY !=11 OR 15] 
 موقت وأ ،خانملا رّيغتل يدصتلل نآلا هب موقت امم رثكأب موقت نأ ةينطولا كتموكح ىلع نأ دقتعت له
 ؟رييغت نود نآلا هب موقت امب مايقلا لصاوت نأ وأ ،نآلا هب موقت امم لقأب

 رثكأ .1
 لقأ .2
 رييغت ال .3

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q521 

  ؟كدلب يف ةنومضم ةيلاتلا تايرحلا نأ دقتعت ةجرد يأ ىلإ
 ةريبك ةجرد ىلإ ةنومضم .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ ةنومضم .2
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 ةليلق ةجرد ىلإ ةنومضم .3
 ةنومضم ريغ .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS] 
 99 98 4 3 2 1 يأرلا نع ريبعتلا ةيرح 1

4 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=9] 

 تارهاظملا يف ةكراشملا ةيرح
 تاماصتعالاو

1 2 3 4 98 99 

2A 
SPLIT A 

 هلعفت ام داقتنا يف مالعإلا لئاسو ةيرح
 99 98 4 3 2 1 ةموكحلا

2B 
SPLIT B 99 98 4 3 2 1 ةفاحصلا ةيرح 

 99 98 4 3 2 1 نيدلا ةيرح 6
 

Q536 
 :يلي امب اهمايق ًاقالطإ اهل رربت ال وأ ،انايحأ ،امئاد ئراط فرظ يف ةموكحلل رربت له

 امئاد .1
 انايحأ .2
 اقالطإ .3

   ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
   ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 99 98 3 2 1 ريبعتلا ةيرح نم دحت نأ 2
 99 98 3 2 1 مالعإلا لئاسو ىلع ةباقرلا ضرفت نأ 4

 
 

Q516A 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=9] 

 ؟كيأر ىلإ برقألا يه ةيلاتلا ثالثلا تارابعلا نم يأ
  [طقف ةدحاو ةرابع رايتخا بجي .تارابعلا أرقا :ثحابلا[

 مهمكحت يتلا ةموكحلا عون يلثم صاخشأ مهي ال .1
 لضفألا يه ةيطارقميد ريغ ةموكحلا نوكت نأ 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

 
 

Q514A 
[PROGRAMMER: COUNTRY !=1, 5] 

 تاعفد ىلع نوكي نأ بجي حالصإلا لاخدإ ّنأ دقتعت له .كدلب يف يسايّسلا حالصإلا نع ثيدح كانه
 ؟قالطإلا ىلع تاحالصإ ةيأ ءارجإ يغبني ال هّنأ مأ ةدحاو ةعفد ىلع مأ ،ةريغص

 ةريغص تاعفد ىلع .1
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  ةدحاو ةعفد .2
  قالطإلا ىلع تاحالصإ ةيأ ءارجإ يغبني ال .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q514A_AE 

[PROGRAMMER: COUNTRY ==1 AND 5] 
 ،ةريغص تاعفد ىلع نوكي نأ بجي حالصإلا لاخدإ ّنأ دقتعت له .كدلب يف حالصإلا نع ثيدح كانه
 ؟قالطإلا ىلع تاحالصإ ةيأ ءارجإ يغبني ال هّنأ مأ ةدحاو ةعفد ىلع مأ

 ةريغص تاعفد ىلع .1
  ةدحاو ةعفد .2
  قالطإلا ىلع تاحالصإ ةيأ ءارجإ يغبني ال .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q516 

 ]تارابعلا أرقا :ثحابلا] ؟ةيلاتلا تارابعلا نم لك ىلع قفاوت ال / قفاوت ىدم يأ ىلإ
 ةدشب قفاوأ .1
  قفاوأ .2
  قفاوأ ال .3
 اقالطإ قفاوأ ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS] 

99 98 4 3 2 1 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=5] 

 نم يطارقميدلا ماظنلا يف يداصتقالا ءادألا يناعي
  فعضلا

1 
SPLIT A 

99 98 4 3 2 1 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=5] 

 مدعو لكاشملا ةرثك نم ةيطارقميدلا ةمظنألا يناعت
 مسحلا ىلع ةردقلا

2 
SPLIT A 

99 98 4 3 2 1 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=5] 

 ظافحلا يف ةيلاعفلا ىلإ ةيطارقميدلا ةمظنألا رقتفت 
 ..رارقتسالاو ماظنلا ىلع

3 
SPLIT A 

 نم لضفأ اهنكل اهلكاشم ةيطارقميدلا ةمظنألل 1 2 3 4 98 99
 ..اهريغ

4 
SPLIT A 

 
 
 

Q533 
[PROGRAMMER: COUNTRY != 1 OR 9] 

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

 ةدشب قفاوأ .1
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 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

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 

 لح ىلع ةرداق تلظ املاط مهي ال ةموكحلا عون  1 2 3 4 98 99
 3 ةيداصتقالا دلبلا ةلكشم

99 98 4 3 2 1 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=5]   

 نيناوقلا ىلع فتلي نأ عيطتسي اميعز دلبلا اذه جاتحي
 بولطم وه امب مايقلل كلذ رمألا ىضتقا نإ

4 

99 98 4 3 2 1 
 ماظنلا ظفح ىلع ةرداق ةموكحلا تلظ املاط
 ريغ وأ ةيطارقميد تناك نإ مهي ال ،رارقتسالاو
 ةيطارقميد

5 

 
Q301A 

;PROGRAMMER: COUNTRY !=5] 
[IF COUNTRY == 9,  “ ةيناملرب ”; IF COUNTRY == 15, “ ةيعيرشت ”] 

 ةيناملربلا تاباختنالا ءارجإ خيرات[ خيراتب ترج يتلا ةريخألا ةيباينلا تاباختنالا يف كتوصب تيلدأ له  
 ].ةريخألا

[PROGRAMMER:  
IF COUNTRY==1, 12 June 2021 

IF COUNTRY==7, 10 October 2021 
IF COUNTRY==8, 10 November 2020 
IF COUNTRY==9, 5 December 2020 

IF COUNTRY==10, 6 May 2018 
IF COUNTRY==11, 25 June 2014 (dissolved) 

IF COUNTRY==12, 15 September 2018 
IF COUNTRY==13, 8 September 2021 

IF COUNTRY==15, 25 January 2006 
IF COUNTRY==19, 13-16 April 2015 

IF COUNTRY==21, 6 October 2019[ 
 معن .1
 .ال .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
 
 

Q301B 
[PROGRAMMER: COUNTRY == 11] 

 ؟ةمداقلا ةيناملربلا تاباختنالا يف كتوصب يلدت نأ يونت له
 معن .1
 ال .2
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 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q303A 

[PROGRAMMER: COUNTRY != 1, 5, 9, 11, 15, OR 19 ]  
 ؟ماع لكشب ةريخألا ةيباينلا تاباختنالا نيمّيقت/مّيقت فيك
 ]ةريخألا تاباختنالا ءارجإ خيراتب[ ترج يتلا ةريخألا ةيناملربلا تاباختنالا لق تلئُس نإ :ثحابلا[

 .ةهيزنو ةرح تناك .1
 .ىربك لكاشم دوجو عم ،ةهيزنو ةرح تناك .2
 .ةهيزنو ةرح نكت مل .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q301C 

[PROGRAMMER: COUNTRY==1, 12, 13, OR 21] 
 تاباختنالا ءارجإ خيرات فضأ( خيراتب ترج يتلا ةريخألا ةيلحملا تاباختنالا يف كتوصب تيلدأ له
 .)ةريخألا

 معن .1
  ال .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q503A_1 

 [PROGRAMMER: SPLIT A. COUNTRY !=5 OR 9] 
 ؟كيلإ برقأ بزح يأ
 

[SEE APPENDIX 2 FOR LIST OF POLITICAL PARITES] 
 
 ]أرقت ال :ثحابلا[ بزح يأ دجوي ال .0
 ]أرقت ال :ثحابلا[ بازحألا ةمئاق
 

 ]أرقت ال :ثحابلا [- ددح ًءاجر ،رخآ بزح .96
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
 
 
 
 
 ةرجهلا :سداسلا مسقلا
 

Q104 
 ؟كدلب نم ةرجهلاب ًاموي تركف له .رخآ ناكم يف شيعلاو مهدالب نم ةرجهلاب صاخشألا ضعب ركفي

 معن .1
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   ال .2
 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
  Q104A_2 

[PROGRAMMER: IF Q104== 1] 
 ؟ةرجهلاب ركفت كلعج يذلا ام .ةرجهلاب ريكفتلا ىلإ سانلاب عفدت يتلا بابسألا نيابتت
 ]ةمئاقلا نم ةبسانملا تاباجإلا عيمج رايتخا :ثحابلا[

[SELECT ALL THAT APPLY] 
 ]ةلاطبلاو مخضتلا :تلئس اذإ :ثحابلا[ ةّيداصتقا بابسأل .1
  ةّيسايس بابسأل .2
  ةّينيد بابسأل .3
  ةّينمأ بابسأل .4
 )كترسأ دارفأل وأ كل( 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 Q104 == 1] 
 ]لاؤسلا ىلع قبطني ام لك ىلع ةمالع عض .دودرلا تارايخ أرقت ال :ثحابلا[ ؟رجاهت نأ رّكفت نيأ ىلإ

[PROGRAMMER: ORDER RESPONSE CATEGORIES ALPHABETICALLY AND FIX “OTHER”-
CATEGORY AT THE VERY BOTTOM OF THE LIST] 

  
 ةّيدوعّسلا ةّيبرعلا ةكلمملا .1
  ةدحّتملا ةّيبرعلا تارامإلا .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
 )ايناطيرب( ةدحتملا ةكلمملا .16
  ةّيقرّشلا ابوروأ .17
 اسنرف .18
 ايناملأ .19
 اينابسا .20
 ايلاطيا .21
 ىرخألا ابوروأ برغ لود .22
  ءارحصلا بونج ايقيرفأ .23
 نيصلا .24
 ايلارتسأ .25
 ________________ :ددح ًءاجر ىرخأ ةلود .26

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q104C 

[PROGRAMMER: IF Q104 == 1] 
 ةفصب اهترداغمب كل حمست يّتلا ةبولطملا قاروألا كيدل نكت مل ول ىّتح )كدلب( ةرداغم يف رّكفت له
  ؟ةّيمسر

 معن .1
   ال .2

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q1017 
[PROGRAMMER: COUNTRY != 9] 

 جراخ لمعي ةدتمملا وأ ةرشابملا ةرسألا دارفأ نم درف يأ نم ةيلام تاليوحت مكترسأ ىقلتت له
 ؟دالبلا

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

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q905 

[PROGRAMMER: COUNTRY==13] 
 ؟برغملا يف يرصنعلا زييمتلا نوهجاوي ةقرافألا نيرجاهملا نأ دقتعت ىدم يأ ىلإ

 ريبك دح ىلإ .1
 طسوتم دح ىلإ .2
 ريغص دح ىلإ .3
 قالطإلا ىلع يرصنعلا زييمتلا نوهجاوي ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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 ةينيدلا تاسرامملاو ةيوهلا :عباسلا مسقلا
 

Q861 
[PROGRAMMER: SPLIT A] 

 ةءاسإب رعشت ىدم يأ ىلإ ،]كدلبل[ مارتحا مدع هيف يبرغ دلب نم صخش ثيدح عمست نيح
 ؟ةيصخش

 ةريبك ةءاسإب رعشأ .1
 ام دح ىلإ ةءاسإب رعشأ .2
 ةريبك ةءاسإب رعشأ ال .3
 قالطإلا ىلع ةءاسإب رعشأ ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q862 

[PROGRAMMER: SPLIT B] 
 ةءاسإب رعشت ىدم يأ ىلإ ،]كدلبل[ مارتحا مدع هيف كدلب ريغ يبرع دلب نم صخش ثيدح عمست نيح

 ؟ةيصخش
 ةريبك ةءاسإب رعشأ .1
 ام دح ىلإ ةءاسإب رعشأ .2
 ةريبك ةءاسإب رعشأ ال .3
 قالطإلا ىلع ةءاسإب رعشأ ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q870A_2 

 [PROGRAMMER: SPLIT A; COUNTRY !=5, 9, 12, OR 19] 
 ببسب ايندلا ةيداصتقالا ةقبطلا نم جورخلا يف ةبوعص هجاوت يتلا ةعومجملا يه نم ،كداقتعاب
 ].أرقت ال :ثحابلا] ؟]كدلب[ يف زييمتلل اهضرعت

 ةئف دجوت ال .1
 اهريغ نم رثكأ ةئف درفنت ال /عيمجلا .2
 ايداصتقا ةفّرعم ةئف .3
 ايفارغج ةفّرعم ةئف .4
 ايلبق ةفّرعم ةئف .5
 ايقرع ةفّرعم ةئف .6
 يعامتجالا سنجلا عون بسح ةفّرعم ةئف .7
 نسلا بسح ةفّرعم ةئف .8
 اينثإ ةفّرعم ةئف .9

 اينيد ةفّرعم ةئف .10
 نيرجاهملا /نيئجاللا/نيحزانلا ةئف .11
 ددح -ىرخأ ةئف .12

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q870B_2 
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 [PROGRAMMER: SPLIT B; COUNTRY !=5, 9, OR 12] 
 ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ىلع لوصحلا يف ةبوعص هجاوت يتلا ةعومجملا يه نم ،كداقتعاب
  ؟]كدلب[ يف زييمتلل اهضرعت ببسب ةماعلا/ةيمومعلا/ةيموكحلا
 أرقت ال :ثحابلا]

 ةئف دجوت ال .1
 اهريغ نم رثكأ ةعومجم درفنت ال /عيمجلا .2
 ايداصتقا ةفّرعم ةئف .3
 ايفارغج ةفّرعم ةئف .4
 ايلبق ةفّرعم ةئف .5
 ايقرع ةفّرعم ةئف .6
 يعامتجالا سنجلا عون بسح ةفّرعم ةئف .7
 نسلا بسح ةفّرعم ةئف .8
 اينثإ ةفّرعم ةئف .9

 اينيد ةفّرعم ةئف .10
 نيرجاهملا /نيئجاللا/نيحزانلا ةئف .11
 ددح -رخآ ءيش .12

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q870A_MAUR_2 

[PROGRAMMER: SPLIT A. COUNTRY==12 AND 19] 
 ىلفسلا/ايندلا ةيداصتقالا ةقبطلا نم جورخلا يف ةبوعص هجاوت يتلا ةعومجملا يه نم كداقتعاب
 ].أرقت ال :ثحابلا[ ؟ىرخألا تائفلا عم صرفلا ؤفاكت مدع ببسب

 ةئف دجوت ال .1
 اهريغ نم رثكأ ةئف درفنت ال /عيمجلا .2
 ايداصتقا ةفّرعم ةئف .3
 ايفارغج ةفّرعم ةئف .4
 ايلبق ةفّرعم ةئف .5
 ايقرع ةفّرعم ةئف .6
 يعامتجالا سنجلا عون بسح ةفّرعم ةئف .7
 نسلا بسح ةفّرعم ةئف .8
 اينثإ ةفّرعم ةئف .9

  اينيد ةفّرعم ةئف .10
 نيرجاهملا /نيئجاللا/نيحزانلا ةئف .11
 ددح -ىرخأ ةئف .12

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q870B_MAUR_2 

[PROGRAMMER: SPLIT B.COUNTRY== 12] 
 ةيموكحلا فئاظولا لثم تامدخ ىلع لوصحلا يف ةبوعص هجاوت يتلا ةعومجملا يه نم كداقتعاب
  .أرقت ال :ثحابلا[ ؟ىرخألا تائفلا عم صرفلا ؤفاكت مدع ببسب

 ةئف دجوت ال .1
 اهريغ نم رثكأ ةئف درفنت ال /عيمجلا .2
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 ايداصتقا ةفّرعم ةئف .3
 ايفارغج ةفّرعم ةئف .4
 ايلبق ةفّرعم ةئف .5
 ايقرع ةفّرعم ةئف .6
 يعامتجالا سنجلا عون بسح ةفّرعم ةئف .7
 نسلا بسح ةفّرعم ةئف .8
 اينثإ ةفّرعم ةئف .9

 اينيد ةفّرعم ةئف .10
 نيرجاهملا /نيئجاللا/نيحزانلا ةئف .11
 ددح -ىرخأ ةئف .12

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
 

Q870A_KUW_2 
[PROGRAMMER: SPLIT A; COUNTRY == 9] 

 ببسب ايندلا ةيداصتقالا ةقبطلا نم جورخلا يف ةبوعص هجاوت يتلا ةعومجملا يه نم ،كداقتعاب
 ].أرقت ال :ثحابلا[ ؟]كدلب[ يف زييمتلل اهضرعت

 ةئف دجوت ال .1
 اهريغ نم رثكأ ةئف درفنت ال /عيمجلا .2
 ايداصتقا ةفّرعم ةئف .3
 ايفارغج ةفّرعم ةئف .4
 ايقرع ةفّرعم ةئف .6
 يعامتجالا سنجلا عون بسح ةفّرعم ةئف .7
 نسلا بسح ةفّرعم ةئف .8
 اينثإ ةفّرعم ةئف .9
 نيرجاهملا /نيئجاللا/نيحزانلا ةئف .11
 ددح -ىرخأ ةئف .12

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q870B_KUW_2 
 [PROGRAMMER: SPLIT B; COUNTRY ==9] 

 ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ىلع لوصحلا يف ةبوعص هجاوت يتلا ةعومجملا يه نم ،كداقتعاب
 ].أرقت ال :ثحابلا[ ؟]كدلب[ يف زييمتلل اهضرعت ببسب ةماعلا/ةيمومعلا/ةيموكحلا

 ةئف دجوت ال .1
 اهريغ نم رثكأ ةعومجم درفنت ال /عيمجلا .2
 ايداصتقا ةفّرعم ةئف .3
 ايفارغج ةفّرعم ةئف .4
 ايقرع ةفّرعم ةئف .6
 يعامتجالا سنجلا عون بسح ةفّرعم ةئف .7
 نسلا بسح ةفّرعم ةئف .8
 اينثإ ةفّرعم ةئف .9
 نيرجاهملا /نيئجاللا/نيحزانلا ةئف .11
 ددح -رخآ ءيش .12
 ةيسنجلا بسح ةفرعم ةئف .  13

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال.98 
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99 
 
 

Q871 
[PROGRAMMER: IF Q870A_2 OR Q870B_2 !=[1,2,98 OR 99].  

COUNTRY!=5, 12, OR 19.]  
 ]كدلب يف[ ]PROGRAMMER: ENTER VERBATIM ANSWER TO Q870A_2 OR Q870B_2[ دقتعت له
 :ةيلاتلا تاهجلا نم ةهج لك لَبِق نم أوسأ ةلماعم مأ ،ةلماعملا سفن مأ ،لضفأ ةلماعم ىقلت

 لضفأ ةلماعم .1
 ةلماعملا سفن .2
 أوسأ ةلماعم .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 1 ةموكحلا 1 2 3 98 99
 3 ةئفلا هذهل نومتني ال نيذلا نيرخآلا عمتجملا دارفأ 1 2 3 98 99
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Q871_MAUR 

[PROGRAMMER: IF Q870A_2 OR Q870B_2 !=[1,2,98 OR 99].  
COUNTRY==12 AND 19.]  

 PROGRAMMER: ENTER ANSWER FOR Q870A_MAUR_1 or] اهتركذ يتلا ةئفلا نأب دقتعت له
Q870B_MAUR_1]، لك لَبِق نم لقأ ىوتسمب ةلماعم مأ ،ةلماعملا سفن مأ ،لضفأ ةلماعم يقلت 

 ؟ةيلاتلا تاهجلا نم ةهج
 لضفأ ةلماعم .1
 ةلماعملا سفن .2
 أوسأ ةلماعم .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 1 ةموكحلا 1 2 3 98 99
 3 ةئفلا هذهل نومتني ال نيذلا نيرخآلا عمتجملا دارفأ 1 2 3 98 99

 
Q872 

[PROGRAMMER: COUNTRY!= 9 OR 12] 
 ؟كدلب يف ةريطخ ةلكشم لكشي يرصنعلا زييمتلا نأ دقتعت له

 معن .1
 ال .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q872_MAUR 

[PROGRAMMER: COUNTRY==12] 
 ؟كدلب يف ةريطخ ةلكشم لكشي عمتجملا يف ىرخأ ىلع ةئف ليضفت نأ دقتعت له

 معن .1
 ال .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q873A 

 [PROGRAMMER: SPLIT A. COUNTRY!=9 OR 12] 
 ؟مهتدلج نول ببسب يرصنعلا زييمتلا نوهجاوي ]كدلب يف[ ةنكادلا ةرشبلا باحصأ نأ دقتعت له
 يوذ ىلإ طقف ريشي هنأ ايلحم مهفي يذلا حلطصملا مدختسا ًءاجر ،َتلئُس نإ ثحابلا ةظحالم[
 ]ةنكادلا ةرشبلا

 ريبك ردق ىلإ ،معن .1
 طسوتم ردق ىلإ .2
 ليلق ردق ىلإ .3
 قالطإلا ىلع زييمت يأ نوهجاوي ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q873B 
 [PROGRAMMER: SPLIT B. COUNTRY!=9 OR 12] 

 ؟يرصنعلا زييمتلا نوهجاوي ]كدلب يف[ ءادوّسلا ةرشبلا باحصأ نأ دقتعت له
 ريبك ردق ىلإ ،معن .1
 طسوتم ردق ىلإ .2
 ليلق ردق ىلإ .3
 قالطإلا ىلع زييمت يأ نوهجاوي ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q873B_MAUR 

 [PROGRAMMER: COUNTRY==12] 
 ؟عمتجملا دارفأ ةيقب عم ةئفاكتم صرفب نوظحي ال]كدلب يف[ ءادوّسلا ةرشبلا باحصأ نأ دقتعت له

 ريبك ردق ىلإ .1
 طسوتم ردق ىلإ .2
 ليلق ردق ىلإ .3
 قالطإلا ىلع زييمت يأ نوهجاوي ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q874  

[PROGRAMMER: COUNTRY!=9] 
  ؟ كدض ةيزييمت وأ ةيرصنع ةرابع مهدحأ مدختسا نأ ثدح له

 ةديدع تارم .ثدح معن .1
 نيترم وأ ةرم .ثدح معن .2
 اقالطإ ثدحي مل .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q875 

[PROGRAMMER: IF Q874==1 or 2. COUNTRY!=9;] 
 ]قبطنت يتلا دودرلا لك رايتخا ءاجرلا :ثحابلا[ ؟كلذ لصح نيح كلعف در ناك فيك
 ]قبطنت يتلا دودرلا لك رتخاو ايئاوشع ةباجإلا بتر ،ًءاجر :جمربملا[

 ديلاب تفرصت .1
 مالكلاب تددر .2
 لخدتي نأ رخآ صخش نم تبلط .3
 رمألاب ذوفن اذ اصخش تغّلب .4
 رمألا تلهاجت .5

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q876 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=9 OR 12] 

 ةينويزفلتلا تالسلسملا يف اديج اليثمت نيِلَّثَمُم ءادوّسلا ةرشبلا باحصأ نأ دقتعت ردق يأ ىلإ
 ؟جماربلا نم اهريغو ةيماردلا

 ريبك ردق ىلإ .1
 طسوتم ردق ىلإ  .2
 ريغص ردق ىلإ .3
 قالطإلا ىلع نيلثمم اوسيل .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q877 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=9 OR 12] 
 ةينويزفلتلا تالسلسملا يف ءادوّسلا ةرشبلا باحصأ نم ربكأ اددع ىرت نأ لضفت ال مأ لضفت له
 ؟جماربلا نم اهريغو ةيماردلا

 كلذ لضفأ .1
 كلذ لضفأ ال .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ .رمألا ينينعي ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
 ]ةينيدلا تاسرامملا نع ثدحتنو رخآ عوضوم ىلإ نآلا لقتننل :ثحابلا[

Q1012 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=12] 

 ؟كتنايد يه ام
                         ة/ملسم .1
                       ة/يحيسم .2
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ______:)ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ .3
 ]أرقت ال :ثحابلا[ نيدب نيدأ ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر.99
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Q1012A_MUSLIM 

 [PROGRAMMER: IF Q1012==1; COUNTRY !=5, 9, OR 12] 
 ]باوجلا لجس .أرقت ال :ثحابلا[ ؟كبهذم وه ام

 طقف ملسم .1
 يّنس .2
 يعيش .3
 يلبنح .4
 يعفاش .5
 يرفعج .6
 يزرد .7
 يدمحأ .8
 يولع .9

 يضابإ .10
 يكلام .11
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ددح .رخآ بهذم .12

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
 

Q1012A_CHRISTIAN 
 [PROGRAMMER: IF Q1012==2; : COUNTRY !=5, 9, OR 12] 

 ؟كبهذم وه ام
 طقف ة/يحيسم .1
 ينورام .2
 يسكذوثرأ .3
 يكيلوثاك .4
 ينمرأ .5
 يطبق .6
 يتناتستورب .7
 ينادنم/يئباص .8
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ددح .رخآ بهذم .9

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
 

Q1020JO 
. [PROGRAMMER: COUNTRY == 8] 

 ؟لصألا دلب وه ام
 يندرأ .1
 ينيطسلف .2
 رخآ دلب .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q1012B 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=12] 
 ]بيجملا ةباجإ ىلع اءانب زمرلا عضوب ِفتكاو ةمئاقلا أرقت ال :ثحابلا[ ؟يمتنت )قرع( ينثإ لصأ يأ ىلإ

[PROGRAMMER: THE LIST IS COUNTRY-SPECIFIC BUT WITH SET CODES AS FOLLOWS:] 
 [PROGRAMMER: ALL COUNTRIES] يبرع .1
 [PROGRAMMER: COUNTRY==7]يدرك .2
 [PROGRAMMER: COUNTRY==1, 11, 13]  يغيزامأ .3
 [PROGRAMMER: COUNTRY==7, 8] ينامكرت .4
 [PROGRAMMER: COUNTRY==1, 11, 13,21] قراوطلا .5
 [PROGRAMMER: COUNTRY==11]  وبتلا .6
 [PROGRAMMER: COUNTRY==11]  ةلغاركلا .7
 [PROGRAMMER: COUNTRY==7]  يديزي .8
 [PROGRAMMER: COUNTRY==7]يروشآ .9

 [PROGRAMMER: COUNTRY==10, 15]  ينمرأ .10
 [PROGRAMMER: COUNTRY==8]  يسكرش .11
  [PROGRAMMER: ALL COUNTRIES] ددح-رخآ لصأ نم .12

 [PROGRAMMER: ALL COUNTRIES] ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 [PROGRAMMER: ALL COUNTRIES]  ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1012C_MOR  

[PROGRAMMER: COUNTRY=13] 
 ىلع قبطنت يتلا تاباجإلا عيمج رايتخا ءاجرلا .أرقت ال :ثحابلا] ؟ةيبرعلا ةغللا ريغ ةغل ملكتت له
 ]لاؤسلا

 ،طسوتملا سلطألا ةجهل ،ليابقلا ةجهل ،فيرلا ةجهل( ةيغيزامألا تاغللا نم رثكأ وأ ةغل  .1
 ).خلإ ،سوس ةجهل

  ةيناسحلا ةجهللا .2
 ةيسنرفلا ةغللا .3
 ةينابسإلا ةغللا .4
  ددح-ىرخآ ةغل .5

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
  ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1012C_LIB  

[PROGRAMMER: COUNTRY=11] 
 ىلع قبطنت يتلا تاباجإلا عيمج رايتخا ءاجرلا .أرقت ال :ثحابلا] ؟ةيبرعلا ةغللا ريغ ةغل ملكتت له
 ]لاؤسلا

 ةيغيزامألا ةغللا  .1
 ةيلاطيإلا ةغللا .2
 ةيزيلجنالا ةغللا .3
 ةيوابتلا ةغللا .4
  ددح-ىرخآ ةغل .5

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
  ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q609 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=9] 
 …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

 
Q610 

[PROGRAMMER: COUNTRY !=5 OR 9] 
 ؟ادبأ وأ اردان ،تاقوألا ضعب  ،تاقوألا مظعم ،امئاد ةيلاتلا ةينيدلا رئاعشلا ن/يدؤت له

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

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS. ITEM 1 MUST ALWAYS COME BEFORE 8]  
 99 98 5 4 3 2 1 ًايموي يلصت 1

8 

 PROGRAMMER: FOR ALL COUNTRY!=12  
Q610_1!= 5  ANDIF Q1012== 1   

IF COUNTRY==12, ALL if Q610_1!=5]   
 دّدحملا اهتقو يف رجفلا ةالص يّلصت

1 2 3 4 5 98 99 

6A 

[PROGRAMMER: FOR ALL COUNTRY!=12,    
IF Q1012 == 1.  

IF COUNTRY==12, ALL 
ايموي هيلإ عمتست وأ نآرقلا أرقت ً 

1 2 3 4 5 98 99 

6B 
[PROGRAMMER:  IF Q1012 == 2. 

COUNTRY!=12.] 
ايموي هيلإ  عمتست وأ ليجنإلا أرقت ً   

1 2 3 4 5 98 99 

 
Q606 

[PROGRAMMER: SPLIT A. COUNTRY != 1 OR 9] 
  ؟ةيلاتلا تارابعلا نم ةرابع لك ضراعت وأ ىلع قفاوت ىدم يأ ىلإ

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

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 

 نونيدتملا اهيف ىلوتي نأ كدلبل لضفألا 1 2 3 4 98 99
 2 .ةلودلا يف ةماعلا بصانملا

 ىلع )ةسواسق ،ءابطخ ،ةمئأ( نيدلا لاجر رثؤي نأ 1 2 3 4 98 99
 3 .ةموكحلا تارارق

 بجي ةصاخ تاسرامم يه ةينيدلا تاسرامملا 1 2 3 4 98 99
 4  .ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا نع اهداعبإ

 هسفن وه مويلا نيّينيّدلا ةداقلا داسف لامتحا 1 2 3 4 98 99
 8 .نيّينيّدلا ريغ ةداقلا داسف لامتحا

 
Q605 

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

 
Q868 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=9 OR 12] 
 ؟كرظن ةهجو ىلإ برقأ ةيلاتلا لمجلا نم ةلمج يأ

 .طقف اهنوقنتعي يتلا ةنايدلا ىلع بالطلا فرعتي نأ بجي ،ةيموكحلا سرادملا يف :1 ةلمجلا
 ال ىرخألا تانايدلا نم ديدعلا ىلع بالطلا فرعتي نأ بجي ،ةيموكحلا سرادملا يف :2 ةلمجلا

 .طقف اهنوقنتعي يتلا ةنايدلا ىلع
  .ةنايدلا بالطلا ملعتي نأ بجي ال ةيموكحلا سرادملا يف :3 ةلمجلا

 1 ةلمجلا .1
 2 ةلمجلا .2
 3 ةلمجلا .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q867A 

[PROGRAMMER: SPLIT A] 
 مأ ،امهتايح ةيعون سفن يه مأ ،كاوبأ اهشاع يتلا ةايحلا ةيعون نم لضفأ كتايح ةيعون نأ دقتعت له
 ؟اهنم أوسأ

 لضفأ .1
 ةايحلا ةيعون سفن .2
 أوسأ .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q867B 
 [PROGRAMMER: SPLIT B]   

 أوسأ مأ كتايح ةيعون سفن يه مأ ،كتايح ةيعون نم لضفأ نوكتس كدالوأ ةايح ةيعون نأ دقتعت له
 ؟اهنم

 لضفأ .1
 ةايحلا ةيعون سفن .2
 أوسأ .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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 نيسنجلا نيب اهيلع فراعتملا تاهجوتلاو فارعألا :نماثلا مسقلا
 

Q601 
 ةأرملا كولس ددحت نأ بجي يتلا ئدابملا نم ةيصخشلا كئارآ ىلع فرعتلا ىلإ ةيلاتلا ةلئسألا فدهت
 ال ،قفاوت ،ةدشب قفاوت له :ةيلاتلا تارابعلا نم ةرابع لك نم كيأر وه ام .انعمتجم يف اهعضوو
 ؟اهنم لك ىلع ةدشب قفاوت ال مأ قفاوت

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

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS] 

 ةدايقلا يلوت يف لضفأ لاجرلا ،ةماع ةفصب 1 2 3 4 98 99
 3 .ءاسنلا نم ةيسايسلا

 ميلعتلا نم مهأ دالوألل يعماجلا ميلعتلا 1 2 3 4 98 99
 4 تانبلل يعماجلا

 نوؤشلا لك يف يئاهنلا رارقلا بحاص لجرلا  1 2 3 4 98 99
 ةيلئاعلا

18 
SPLIT A 

 يبنجأ نم جوزتت يتلا ةأرملا عيطتست نأ بجي 1 2 3 4 98 99
 ةيسنجلا اهدالوأ ءاطعإ

20A 
SPLIT A 

 
Q621 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=15] 
 :لمعلا ناكم ىلإ ةيلاتلا لوخدلا قئاوع نم قئاع لك لّكشي له ،كداقتعاب

 لاجرلل هنم ءاسنلل ربكأ اقئاع .1
 ءاسنلل هنم لاجرلل ربكأ اقئاع .2
 يواستم لكشب نيفرطلل اقئاع .3
 مهنم يأل اقئاع لكشي ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS] 
 1 لقنلا لئاسو/طئاسو ىلإ راقتفالا 1 2 3 4 98 99
 2  ةحاتملا فئاظولل ةبولطملا تاراهملا ىلإ راقتفالا 1 2 3 4 98 99

 3A  بنج ىلإ ابنج لاجرلاو ءاسنلا لمع 1 2 3 4 98 99
SPLIT A 

 
 
 
 
 
 
 



 ةعباسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسا ةادأ
 

www.arabbarometer.org 58 

Q622A 
 [PROGRAMMER: SPLIT A] 

 ؟]كدلب[ يف لمعلا ناكم ىلإ ءاسنلا لوخد مامأ يدحت ربكأ كداقتعا يف لكشي يذلا قئاعلا وه ام
[PROGRAMMER: RANDOMIZE]  

 ايعامتجا لوبقم ريغ .1
 لافطألا ةياعر تارايخ ىلإ راقتفالا .2
 لاجرلل فيظوتلا يف ةيولوألا .3
 بنج ىلإ ابنج لاجرلاو ءاسنلا لمع  .4
 لقنلا طئاسو ىلإ راقتفالا .5
 روجألا يّندت .6

 ]أرقت ال :ثحابلا[ كلذ قبطني ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q622B 

 [PROGRAMMER: SPLIT B] 
 ؟]كدلب[ يف لمعلا ناكم ىلإ لاجرلا لوخد مامأ يدحت ربكأ كداقتعا يف لكشي يذلا قئاعلا وه ام

[PROGRAMMER: RANDOMIZE]  
 ةحاتملا فئاظولل ةبولطملا تالهؤملا هُتالهؤم ُقوفَت .1
   فئاظولا رفوت مدع .2
 لمعلا يف ةبغرلا مدع .3
 بنج ىلإ ابنج لاجرلاو ءاسنلا لمع .4
 لقنلا طئاسو ىلإ راقتفالا .5
 روجألا يّندت .6

 ]أرقت ال :ثحابلا[ كلذ قبطني ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q624 

 نوكي نأ يغبني يذلا نم ،كترسأ يف ماهملا هذه زجني يذلا صخشلا نع رظنلا ضغبو ،كداقتعا يف
 ؟لزنملا يف ةيلاتلا ماهملا نم ةمهم لك نع يساسألا لوؤسملا

 ةرسألا ةّبر .1
 ةرسألا بر .2
 يواستلاب لوؤسم امهالك .3
 نولوؤسملا مه نورخآ .4

 كلذ قبطني ال  .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS] 
 1 ةساردلا يف لافطألا ةدعاسم 1 2 3 4 97 98 99
 2  هتاجايتحا ىلع قافنإلاو لزنملا ةينازيم عضو 1 2 3 4 97 98 99
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Q620 
[PROGRAMMER: SPLIT B]  

 ال نأ( ءاسنلا نع لاجرلا لصفُي نأ بجي ":ةيلاتلا ةرابعلا ىلع ًايصخش قفاوت ال وأ قفاوت ىدم يأ ىلا
 ".لمعلا ناكم يف )ءاسنلاب لاجرلا طلتخي

  امامت قفاوأ .1
 ام ًاعون قفاوأ .2
 قفاوأ ال .3
 ادبأ قفاوأ ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q620A 

[PROGRAMMER:  IFQ620== 1 OR 2. SPLIT B. COUNTRY!=9] 
 ؟اذامل .ءاسنلاو لاجرلا نيب )طالتخالا مدع( لصفلا بجي هنإ تلق 
   ]لاؤسلا ىلع قبطنت يتلا تاباجإلا لك ىلع ةمالع عض .أرقت ال :ثحابلا]

 رخآلا سنجلا عم لمعلاب حاترأ ال .1
 ناطيشلا ناكو الإ ةأرماب لجر ىلتخا ام " هنأ لوسرلا ثيدح يف ءاج هنأل .2

   [PROGRAMMER: ONLY IF Q1012==1]".امهثلاث
 .ناكملا سفن يف ءاسنلاو لاجرلا لمعي نأ يزخملا نم .3
 .لمعلا نع مههابتنا فرص ىلإ يدؤي كلذ نأل .4
 .لجرلا عم بنج ىلإ ابنج ةأرملا لمعت نأ عمتجملا رقي الو/لبقي ال :ةعمسلاب رضيس كلذ نأل .5
 .شرحتلل ضرعتلاب ةرطاخملا لامتحال .6
 نود ربكأ ةيرحب فرصتلاو تارارق ذاخّتا ىلع ةرداق حبصتف اهنيكمت ىلإ يدؤي ةأرملا )لمع( نأل .7

 .لاجرلا لخدت
 .حيضوتلا ءاجرلا :رخآ ببس .8

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q625 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=9] 
 هلاح ىلع يقب مأ ،ةيضاملا ١٢ ـلا رهشألا لالخ عمتجملا يف اهيلع ءادتعالاو ةأرملا دض فنعلا ديازت له
 ؟صقن مأ

 ديازت .1
 هلاح ىلع يقب .2
 صقن .3
 الصأ ةمئاق ةلكشملا نكت مل .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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 مالعإلا طئاسو :عساتلا مسقلا
 

Q409 
 تاحوللاو فتاوهلا ىلع تنرتنألا لامعتسا لمشي اذه :ثحابلا[  ؟تنرتنألل كلامعتسا طسوتم ام
 ]ةيمقرلا

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

 
Q424 

[PROGRAMMER: IF Q409==1,2,3,4, OR 5] 
 سيفلا الثم :دّدح تلئس اذإ :ثحابلا[ ؟يعامتجالا لصاوّتلا عقاوم ىلع يداع موي يف يّضقت ةعاس مك
 [بويتوي ،رتيوت ،كوب

 تقو يأ يضقأ ال .1
 نيتعاس-0 .2
 تاعاس 3-5 .3
 تاعاس 6-9 .4
 رثكأ وأ تاعاس 10 .5

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q412A 

 [PROGRAMMER: IF Q409 == 1, 2, 3, 4 OR 5] 
 ؟رارمتساب اهلمعتست يّتلا ةيّصّنلا لئاسّرلا تامدخو يعامتجالا لصاوّتلا لئاسو يه ام
 ]قبطني ام لك رتخا :ثحابلا[

 كوب سيفلا .1
 رتيوت .2
 مارغتسنا .3
 بويتوي .4
 بآستاو .5
 مارجيليت .6
 تاش بانس .7
 ربياف .8
 سواه بولك .9

 لانجيس .10
 كوت كيت .11
 __________ :ددح ىرخأ ةليسو .12

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q425      

[PROGRAMMER: IF Q409 == 1, 2, 3, 4 OR 5] 
 :ةيلاتلا ةطشنألا دحأب مايقلل يعامتجالا لصاوتلا لئاسو اهيف مدختست يتلا تارملا ددع ام

 لقألا ىلع ايموي ةرم .1
 ايعوبسأ تارم عضب .2
 ايعوبسأ ةرم .3
 ايعوبسأ ةرم نم لقأ .4
  قالطإلا ىلع اهمدختسأ ال .5

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
  ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 

 يتلا ةيسايسلا ثادحألا ىلع عالطالل 2
 99 98 5 4 3 2 1 كدلب يف يرجت

 ثادحألا هاجت كيأر نع ريبعتلل 4
 99 98 5 4 3 2 1 كدلب يف يرجت يتلا ةيسايسلا

 
Q421 

 ؟اهثودح روف تاّدجتسملاو ةلجاعلا رابخألا ةعباتمل ّيساسألا كتامولعم ردصم وه ام
 [أرقا .خلإ  ةمزأ ، ةيعيبط ةثراك ،ريبك يسايس ثدح :يه لق ةلجاعلا رابخألا نع تلئس اذإ :ثحابلا]

 هجول اهجو ثيدح .1
 فتاهلا ربع ثيدح .2
 فحّصلا /دئارجلا .3
 ةعاذإلا .4
 زافلّتلا .5
  [PROGRAMMER: IF Q409 == 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 ONLY] يعامتجالا لصاوتلا لئاسو .6
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ______:)ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ .7

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
 

Q427 
[PROGRAMMER: COUNTRY !=9 OR 11] 

 ىلع عالطضالل رارمتساب  ةيبرعلا ةغللاب  ةرخاس  ةيسايس وأ )ةيديموك( ةيهاكف ضورع عباتت له
 ريشب جمانرب :ةيلاتلا ةلثمألا ءاطعإ ءاجرلا ،َتْلِئُس نإ :ثحابلا] كدلب يف يرجت يتلا ةيسايسلا ثادحألا
، DNA, نسح دمحأ  ،فيرش هللادبع ،اتيهاف ةلبأ ،وش وج جمانرب )ةريزجلا ةانق( ةطلسلا قوف جمانرب 
 […خلإ  ةمالسلا عم ،فوخ ،رفص ،قداص يكح ،دعسم دمحأ ، يبعزلا

 نايحألا نم ريثك يف  .1
 انايحأ .2
 اقلطم كلذ لعفأ ال .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q428A 
 ىلع هنم لصحت يرابخإ )ةلجم ، ةفيحص ، ةيعاذإ ةطحم ، نويزفلت ةطحم( ربنم لضفأ كيأر يف وه ام
 ةمئاقلا نم ةباجإلا رتخاو طقف ادحاو ارايخ اوددحي نأ نيبيجملا لأسا ءاجر .أرقت ال :ثحابلا[؟رابخألل
 ] .بيجملا در ىلإ ادانتسا هاندأ ةدوجوملا
 

[SEE APPENDIX 3 FOR LIST OF MEDIA OUTLETS] 
 

 ______:)ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ .20
 [أرقت ال :ثحابلا[ رابخألا عباتأ/ىلع لصحا ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q429A 

[PROGRAMMER: IF Q428A!=97] 
 هنم لصحت يرابخإ )ةلجم ، ةفيحص ، ةيعاذإ ةطحم ، نويزفلت ةطحم( ربنم أوسأ كيأر يف وه ام
 نم ةباجإلا رتخاو طقف ادحاو ارايخ اوددحي نأ نيبيجملا لأسا ءاجر .أرقت ال :ثحابلا[ ؟رابخألا ىلع
 ].بيجملا در ىلإ ادانتسا هاندأ ةدوجوملا ةمئاقلا
 

[SEE APPENDIX 3 FOR LIST OF MEDIA OUTLETS] 
 

 ______:)ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ .20
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q429B 

Q429A!= 98 OR 99]  AND[PROGRAMMER: IF Q428A!=97  
 هنم لصحت ردصم أوسأ هنأ دقتعت كلعجي يذلا ببسلا لكش لضفأ ىلع حرشت يتلا لماوعلا يه ام
 ]ادحاو اريربت رتخا ءاجر :ثحابلا[ ؟رابخألا ىلع

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 قدصلا ىلإ رقتفت .1
 رظنلا تاهجو عونت ىلإ رقتفت .2
 اهيلإ لوصولا عيطتسأ ال .3
 انلوح يرجي امب ةلص اهل صصق ىلإ رقتفت .4
 ددح - رخآ لماع .5

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q430 

[PROGRAMMER: COUNTRY !=5] 
 ؟رابخألا يف ةيلاتلا اياضقلل يلوت مامتهالا نم مك

 غلاب مامتها .1
 هب سأب ال مامتها .2
 ليلق مامتها .3
 مامتها يأ اهيلوأ ال .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS]  

 1 ايروس يف عارصلا 1 2 3 4 98 99
SPLIT A 

99 98 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY!=5] 
 ماهاربإ تاقافتا

2 
SPLIT B 

 3 ناريإ ىلع ةيكيرمألا تابوقعلا 1 2 3 4 98 99
SPLIT B 

 تايلقألا نم مهريغو روغيإلا ةلماعم 1 2 3 4 98 99
  نيصلا يف ةملسملا

4 
SPLIT A 
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 ةيلودلا تاقالعلا :رشاعلا مسقلا
 

Q700B 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=5, 9] 

 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 AND SEE SPLITS] 

1 
SPLIT B  99 98 4 3 2 1 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 

2 
SPLIT B 99 98 4 3 2 1 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 

8 
SPLIT B 99 98 4 3 2 1 ايسور 

4 
SPLIT B 99 98 4 3 2 1    ايكرت 

3 
SPLIT B 

[PROGRAMMER: COUNTRY== 7,8,10,15] 
 99 98 4 3 2 1 ناريإ

13 
SPLIT B 99 98 4 3 2 1 نيصلا 

5 
SPLIT B 

[PROGRAMMER: COUNTRY== 1,10,12,13,21] 
 99 98 4 3 2 1 اسنرف

14 
SPLIT B 

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

24 
SPLIT B 99 98 4 3 2 1 ةدحتملا ممألا 

12 
SPLIT B 99 98 4 3 2 1 ةدحتملا ةكلمملا 
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Q700A 

[PROGRAMMER: COUNTRY !=5 OR 9] 
 ةيداصتقالا تاقالعلا نوكت نأ لضفت فيك .ةيلودلا تاقالعلاو يبرعلا ملاعلا نع كلأسأ نأ نآلا دوأ
 ؟... لبقتسملا يف ]دلبلا[ و كدلب نيب

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

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS] 
1 

SPLIT A  99 98 3 2 1 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 

2 
SPLIT A 99 98 3 2 1 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 

8 
SPLIT A 99 98 3 2 1 ايسور 

4 
SPLIT A 99 98 3 2 1    ايكرت 

3 
SPLIT A 

PROGRAMMER: COUNTRY=7,8,10,15]  
 ناريإ

1 2 3 98 99 

13 
SPLIT A 99 98 3 2 1 نيصلا 

5 
SPLIT A 

[PROGRAMMER: COUNTRY== 1,10,12,13,21] 
 اسنرف

1 2 3 98 99 

14 
SPLIT A 

[PROGRAMMER: COUNTRY== 11] 
 ايلاطيإ

1 2 3 98 99 

12 
SPLIT A 99 98 3 2 1 ةدحتملا ةكلمملا 
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Q730B 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=9] 
 يتلا ةيجراخلا ةدعاسملا هل صّصَخت نأ ديرت يذلا لضفملا لاجملا وه ام ،ةيلاتلا تالاجملا نيب نم
 ؟كدالب اهيلع لصحت

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 ةأرملا قوقح .1
 ةئيبلا ةيامحو خانملا ريغت ةحفاكم .2
 يندملا عمتجملا ةيمنت .3
 ةيتحتلا ىنبلا ءانب .4
 ينهملا بيردتلاو ميلعتلا نيسحت .5
 ةيندملا تايرحلا زيزعت .6
 يداصتقالا ومنلا .7
 ______:)ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ .8

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةيبنجأ ةدعاسم ديرأ ال . 97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q730C 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=5 OR 9] 
 يف ةدحتملا ممألا اهانبتت نأ بجي يتلا تايولوألا ىلوأ كيأر يف يه ام ،ةيلاتلا تارايخلا نيب نم
 ؟ةقطنملا

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 خانملا ريغت .1
 ميلعتلا .2
 يئاذغلا نمألا .3
 ناسنإلا قوقح مارتحا .4
 ةلاطبلا .5
 ةأرملا قوقح .6
 [PROGRAMMER: COUNTRY==5,7,8,10] نوئجاللا .7
 [PROGRAMMER COUNTRY==1,9,11,12,13,21] نورجاهملا .8

 ]أرقت ال :ثحابل[  اياضقلا كلت نم ٍّيأ يف ةدحتملا ممألا لخدتت نأ ديرأ ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q730D 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=5 OR 9] 
 يف ةدحتملا ممألا اهانبتت نأ بجي يتلا تايولوألا ىلوأ كيأر يف يه ام ،ةيلاتلا تارايخلا نيب نمو
 ؟ةقطنملا
 ]يئاوشعلا بيترتلا عبتا ًءاجر :جمربملا[

 داسفلا .1
 نميلاو ايروسو ايبيل يف تاعارصلا ءاهنإ .2
 ةفافشلاو ةهيزنلا تاباختنالا .3
 ينيطسلفلا-يليئارسإلا عارصلا .4
 يملسلا جاجتحالا يف قحلا كلذ يف امب ةيسايسلا ةكراشملا .5
 باهرإلا ديدهتو فينعلا فرطتلا .6

 [أرقت ال :ثحابلا[ اياضقلا كلت نم ٍّيأ يف ةدحتملا ممألا لخدتت نأ ديرأ ال  .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q730E 

[PROGRAMMER:  IF Q730C==[1:7] AND Q730D==[1:6]. COUNTRY!=5 OR 9] 
 ؟هب ىنعُت نأ ةدحتملا ممألل نكمي مهأ عوضوم كانه له ،كيأر يف

 [Q730C نم ةباجإلا :جمربملا[ .1
 [Q730D نم ةباجإلا :جمربملا[ .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q729 

[PROGRAMMER: COUNTRY !=5,9 OR 15] 
 :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

 
3 

SPLIT A  99 98 4 3 2 1 ميلعتلا تاردابم زيزعت 

5 
SPLIT A  99 98 4 3 2 1 ةأرملا قوقحب ضوهنلا 

6 
SPLIT B 99 98 4 3 2 1 يندملا عمتجملا زيزعت 
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[PROGRAMMER: RANDOMIZE ORDER OF Q701H_1 AND Q701H_2] 
 

Q701H_1 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=5, 9, OR 15. RANDOMIZE] 

 ةيجراخلا ةدعاسملا ميدقت ىلإ ةدحتملا تايالولا عفدي يذلا يسيئرلا عفادلا كداقتعا يف وه ام
 ؟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

 
Q701H_2 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=5, 9, OR 15. RANDOMIZE] 
 ؟كدلبل ةيجراخلا ةدعاسملا ميدقت ىلإ نيصلا عفدي يذلا يسيئرلا عفادلا كداقتعا يف وه ام

 كدلب يف ةيداصتقالا ةيمنتلا .1
 كدلب يف يلخادلا رارقتسالا .2
 كدلب يف يندملا عمتجملا تامظنم نيكمت .3
 كدلب يف نييداعلا نينطاوملا ةايح نيسحت .4
  كدلب يف ذوفنلا بسك .5

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا] ةباجإلا ضفر .99

  



 ةعباسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسا ةادأ
 

www.arabbarometer.org 69 

 
Q707GCC 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=5, 9, OR 15] 
 نادلبلا نم سانلا مظعم نأ ىرت له ،ابناج ةيلاتلا نادلبلا تاموكحل ةيجراخلا ةسايسلا انعضو ول
 ؟ادج نوئيس صاخشأ وأ نوئيس صاخشأ وأ نوبيط صاخشأ وأ ادج نوبيط صاخشأ مه ةيلاتلا

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

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS] 
1 

SPLIT A 99 98 4 3 2 1 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 

7 
SPLIT B 99 98 4 3 2 1  نيّصلا 

8 
SPLIT A 

 [PROGRAMMER: COUNTRY!=11] 
 99 98 4 3 2 1 اسنرف

14 
SPLIT A 

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

5 
SPLIT B 99 98 4 3 2 1 ايكرت 
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Q725 

[PROGRAMMER: SPLIT B. COUNTRY !=5 OR 9] 
 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

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS] 
1 

SPLIT B 99 98 5 4 3 2 1  ندياب فيزوج يكيرمألا سيئّرلا 

2 
SPLIT B 99 98 5 4 3 2 1 نيتوب ريميدالف يسوّرلا سيئّرلا 

3 
SPLIT B 99 98 5 4 3 2 1 ناغودرأ بيط بجر يكرتلا سيئرلا 

4 
SPLIT B 99 98 5 4 3 2 1   غنيب نيج يش ينيصلا سيئرلا 

5 
SPLIT B 99 98 5 4 3 2 1 يئنماخ يلع يناريإلا ىلعألا دشرملا 

6 
SPLIT B 99 98 5 4 3 2 1  ناملس نب دمحم يدوعسلا دهعلا يلو 

7 
SPLIT B 99 98 5 4 3 2 1 دسألا راشب يروسلا سيئرلا 

8 
SPLIT B 99 98 5 4 3 2 1 دياز نب دمحم يتارامإلا دهعلا يلو 
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Q737 

[PROGRAMMER: SPLIT B. COUNTRY!=5 OR 9] 
  ؟ايروس يف ةلاحلا نيسحتب ناحمستس ةيلاتلا تاوطخلا نيب نم نيتوطخلا يأ كداقتعاب

[PROGRAMMER: Please allow for two responses:  
Q737_1 FIRST RESPONSE, Q737_2 SECOND RESPONSE.  

RANDOMIZE RESPONSES] 
 .نيدوقفملاو نيفوطخملاو نيزجتحملا نع جارفإلا .1
 ةيروس ديأبو ةيروس ةدايقب يسايسلا لاقتنالا .2
 تاتشلا يف نويروسلا مهيف نمب نييروسلا عيمجل ةهيزنو ةرح تاباختنا .3
 مهرايد ىلإ نيحزانلاو نيئجالل ةنمآلاو ةيعوطلا ةدوعلا .4
 اهعمقو ةيباهرإلا لامعألل ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا عنم .5
 ةيندملا تآشنملاو نييندملا دض تامجهلا فقو .6

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q732C 

[PROGRAMMER: COUNTRY !=5 OR 9] 
 ةرادإ تاسايس نم لضفأ ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا هاجت ندياب ةرادإ تاسايس نأ ربتعت له
 ؟اهنم أوسأ مأ اهل ةقباطم مأ بمارت

 لضفأ .1
 ةقباطم .2
 أوسأ .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q736B  
[PROGRAMMER: SPLIT B. COUNTRY!=5 OR 9] 

 ؟ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف ندياب ةرادإ تايولوأ ىلوأ نوكت نأ بجي اذام ،كيأر يف
 ميلعتلا .1
 ةيداصتقالا ةيمنتلا .2
 ناسنإلا قوقح .3
 ةيتحتلا ىنبلا .4
 نيطسلف .5
 نمألاو رارقتسالا .6
 باهرإلا .7

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ باوجلا ضفر .99

 
[PROGRAMMER IN MOROCCO: RANDOMIZE THE ORDER OF Q734B and Q734C]  

Q734B 
[PROGRAMMER: COUNTRY==13] 

 ؟ليئارسإو برغملا نيب تاقالعلا عيبطت 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

 
Q734C 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=9] 
 ؟ليئارسإو ةيبرعلا لودلا نيب تاقالعلا عيبطت 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

 
QMOR3A 

[PROGRAMMER: SPLIT A. COUNTRY==13] 
 ؟رئازجلاو برغملا نيب ةيربلا دودحلا حتف ضراعت ؤا دئوت ىدم ئا ىلٕا

 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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QMOR3B 
[PROGRAMMER: SPLIT B. COUNTRY==13] 

 ؟رئازجلاو برغملا نيب ةيوجلا دودحلا حتف ضراعت ؤا دئوت ىدم ئا ىلٕا
 ةدشب ديؤأ .1
 ديؤأ .2
 ضراعأ .3
 ةدشب ضراعأ .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q738 

[PROGRAMMER: COUNTRY !=5] 
 ؟يليئارسإلا – ينيطسلفلا عارصلا ءاهنإل لضفت يلي امم لح يأ

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 1967 دودح ىلع ليئارسإ ةلود بناج ىلإ نيطسلف ةلود ،نيتلودلا لح .1
  برعلاو دوهيلل ةدحاو ةلود .2
  يليئارسإ – ينيطسلف يلاردفنوك داحتا .3
 ــــــــــ :ددح كلذ ريغ .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q744 

[PROGRAMMER: COUNTRY!=5 OR 9] 
 ؟ناتسناغفأ نم ةيكيرمألا ةيركسعلا تاوقلا باحسنا 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

 
Q833B 

[PROGRAMMER: SPLIT B. COUNTRY==7 AND 10] 
 ؟كدلب يف يفئاطلا ماسقنالا ديازت نم كقلق ىدم ام

  ًادج قلق .1
  ام دح ىلإ قلق .2
  ةريغص ةجرد ىلإ قلق .3
  قالطإلا ىلع اقلق تسل .4

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q727  

[PROGRAMMER: COUNTRY!=5 OR 9] 
 يف ةيتحتلا ىنبلا عيراشم ىدحإ ءانبل كتموكح عم دقعب زوفلا ىلع ةيلاتلا ةيلودلا تاكرشلا سفانتت
 :يه تاكرشلا هذه اهيلإ يمتنت يتلا نادلبلا .كدلب

 ةدحتملا تايالولا .1
 ايناملأ .2
 نيصلا .3
 ايكرت .4
 [PROGRAMMER: COUNTRY==1, 10, 12, 13, 21]  اسنرف .5
 [PROGRAMMER: COUNTRY==11] ايلاطيإ .6
 [PROGRAMMER: COUNTRY== 7, 8, 15, 19, 22] ةدحتملا ةكلمملا .7

 ]أرقت ال :ثحابلا[ نادلبلا هذه ىدحإ تسيل .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS] 

99 98 5/6/
 5C ؟دقعلاب زوفي نأ لّضَفُت دلب يأ 1 2 3 4 7

SPLIT C 

99 98 5/6/
 1A ؟ةدوج تاجتنملا نسحأ عّنصي دلب يأ 1 2 3 4 7

SPLIT A 

99 98 5/6/
 1B ؟ةدوج تاجتنملا أوسأ عّنصي دلب يأ 1 2 3 4 7

SPLIT B 

99 98 5/6/
7 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY != 15] 

 ؟ةفلكت لقأب تاجتنملا عّنصُي يذلا دلبلا نم
2A 

SPLIT A 

99 98 5/6/
7 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY != 15] 

 ؟ةفلكت رثكأب تاجتنملا عّنصُي يذلا دلبلا نم
2B 

SPLIT B 

99 98 5/6/
7 4 3 2 1 

[PROGRAMMER: COUNTRY != 15] 
 دادعتسا لقألا نوكي نأ لمتحي يذلا دلبلا نم
 ؟دقعلاب زوفلل ةوشر عفدل

3A 
SPLIT A 

99 98 5/6/
7 4 3 2 1 

[PROGRAMMER: COUNTRY !=15] 
 دادعتسا رثكألا نوكي نأ لمتحي يذلا دلبلا نم
 ؟دقعلاب زوفلل ةوشر عفدل

3B 
SPLIT B 

99 98 5/6/
7 4 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY !=15] 

   ؟تابترملا لضفأ عفدي دلب يأ
4A 

SPLIT A 

99 98 5/6/
7 4 3 2 1 

[PROGRAMMER: COUNTRY != 15] 
 ةلماعملا نييلحملا نيلماعلا لماعيس دلب يأ
 ؟لضفألا

4B 
SPLIT B 

99 98 5/6/
 5D ؟دقعلاب زوفي نأ لّضَفُت دلب يأ 1 2 3 4 7

SPLIT D 
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Q728 
[PROGRAMMER: COUNTRY!=5 OR 9] 

 يل حضوت نأ وجرأ ؟)ةقطنملا يف( ةيموقلا كدلب حلاصمل اديدهت كيأر يف لكشت ةيلاتلا لئاسملا يأ
 ؟اغلاب اديدهت هربتعت ال مأ ،ريطخ سيل هنكل اغلاب مأ ،اريطخ ديدهتلا ربتعت تنك نإ

 ريطخ .1
 ريطخ سيل نكل غلاب .2
 غلاب ريغ .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS AND SEE SPLITS] 

 1B  نيصلل ةيداصتقالا ةوقلا روطت 1 2 3 98 99
SPLIT A 

 2B اكيرمأل ةيداصتقالا ةوقلا روطت 1 2 3 98 99
SPLIT B 

99 98 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY !=11] 
 ةقطنملا يف يسايسلا ناريإ ذوفن

4A 
SPLIT A 

99 98 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY !=5, 11] 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دوفن

4B 
SPLIT B 

 5A ةينيطسلفلا يضارألل يليئارسإلا لالتحالا 1 2 3 98 99
SPLIT A 

 5B  يوونلا ناريإ جمانرب 1 2 3 98 99
SPLIT B 

99 98 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY =11] 
 ايبيل يف ايسور ذوفن

6A  
SPLIT A 

99 98 3 2 1 [PROGRAMMER: COUNTRY =11] 
 ايبيل يف ايكرت ذوفن

6B 
SPLIT B 
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 ةيفارغميدلا صئاصخلا :رشع يداحلا مسقلا
 

Q1001A 
  ؟تنأ ةظفاحم ةيأ نم 

[PROGRAMMER: IF COUNTRY==19,  
 ]"ةيالو "

 ةلودلا بسحب فلتخت ةمئاقلا .1
 ____________ داليملا دلب ديدحت ءاجرلا .]ةلودلا[ نم تسل انأ .94
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1001B 

[PROGRAMMER:COUNTRY!=9] 
 ؟نآلا اهب شيعت يتلا ةقطنملا يف تيضمأ ةنس مك

[PROGRAMMER ALLOW INTEGER NUMBERS ONLY; CANNOT BE GREATER THAN Q1001] 
 تاونس __________ 

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1001C 

[PROGRAMMER: COUNTRY != 9] 
 ...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 مضت ةقطنم .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1001E 

[PROGRAMMER: IF Q1001 <= 60 OR Q1010==4] 
 ؟لزنملا سفن يف كعم نييلاتلا صاخشألا شيعي له

 معن.1
 ال.2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال.98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر.99

 
99 98 2 1 [PROGRAMMER: IF Q1001 <=60] 

 نادلاولا
1 

99 98 2 1 [PROGRAMMER: IF Q1010== 4] 
 ةجوزلا وأ جوزلا بأو مأ /ءابسنألا

2 
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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 

 :ةيعامتجالا ةـلاحلا
  بزعأ .1
 [PROGRAMMER: COUNTRY!=12]]أرقت ال :ثحابلا[ كيرش عم شيعي .2
 بطاخ .3
 جوزتم .4
 قلطم .5
 [PROGRAMMER: COUNTRY!=12] لصفنم .6
 لمرأ .7

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q1005 

 ؟تنأ له
  ة/فّظوم .1
 رح لمع ةبحاص/بحاص .2
 ة/دعاقتم .3
 لزنم ةبر .4
 ة/بلاط .5
 ،لمع نع ثحبي و ايلاح فظوم بيجملا اذإ :ثحابلا[ لمع نع ثحبأ وأ/و لمعلا نع ة/لطاع .6

 ]ة/فّظوم " -ةباجإ لوأ لاخدا ءاجرلا
 ــــــــــ :ددح ،رخآ در .7

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1005B 

[PROGRAMMER: 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

 
Q1006 

[PROGRAMMER: IF Q1005 == 1 OR 2] 
  ؟يئزج وأ يلك ماودب كلمع له

  يلك ماود .1
 يئزج ماود .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 :ثحابلا[ ______:)ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

  



 ةعباسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسا ةادأ
 

www.arabbarometer.org 79 

 
Q1021 

 [PROGRAMMER: IF Q1005==1 OR 2] 
 ؟رهش لك يسيئرلا كلخد ردصم فصول لضفألا يه ةيلاتلا تارابعلا نم ةرابع يأ

 ايرهش تباث غلبم/بتار .1
 ايرهش ةرقتسم نايحألا بلغأ يف نوكت لمعلا تاعاسو ،ةعاسلاب بسحي لخد .2
 رخآل رهش نم ريغتت لمعلا تاعاسو ،ةعاسلاب بسحي لخد .3
 ايرهش ةرقتسم نايحألا بلغأ يف نوكت تاعيبم نم حابرأ .4
 رخآل رهش نم ريغتت تاعيبم نم حابرأ .5
 ىرخأ ةيلام رداصم وأ راجيإ نم لخد .6
 ددح ءاجر :رخآ ءيش .7

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1022 

 [PROGRAMMER:  IF Q1005==1 OR 2. COUNTRY!= 5, 9, 12, 15, OR 21] 
 ؟يفيظولا كلمع مظعم يدؤت ناكم يأ يف

 تيبلا يف .1
 لمعلا بتاكم ىنبم يف .2
 عنصم وأ قوس وأ نزخم يف .3
 ددح ءاجر :رخآ ناكم يف .4

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1005C 

[PROGRAMMER: IF Q1005==6] 
 ؟ةفيظو نع ثحبت له

 معن.1
 ال.2

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1005D 

[PROGRAMMER: IF Q1005C==2] 
 ؟ ةفيظو نع ثحبت ال اذامل

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 ةرفوتم ريغ فئاظولا .1
 ادج ةيندتم تابّترملا .2
 يصاصتخا بسانت ةفيظو دجوت ال .3
 ينعنمت ةيلئاعلا يتامازتلا .4
 يل حمسُي ال .5
 ءاجر ددح ــــــــــــــــــــــــــــ رخآ ببس .6

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q1005E 

[PROGRAMMER: IF Q1005==4] 
 ؟انوروك سورياف ةحئاج ةيادب ذنم هب نيموقت/موقت يذلا يلزنملا لمعلل لصح اذام

 ًاريثك ديازت .1
 ًاليلق ديازت .2
 هلاح ىلع يقب .3
 ًاليلق صقانت .4
 ًاريثك صقانت .5

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1025 

 ؟يفرصم باسح كيدل له
 معن .1
 ال .2

 .]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 .]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1025_LEB 

[PROGRAMMER: COUNTRY==10]  
 ؟يفرصملا كباسح يف ةمدختسملا ةلمعلا يه ام

 ةريللا .1
 يكيرمألا رالودلا .2
 ــــــــــــــــــ)ددح اءاجر( ىرخأ ةلمع .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ .فرعأ ال .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر 99.

 
Q116  

 ناك ءاوس ادقن دوجوملا لاملا وأ بهذلا عاونأ لك كلذ لمشي ،تلئُس نإ :ثحابلا[ ؟تارخّدُم كيدل له
 ]نكي مل وأ فرصم يف اعدوم

 معن .1
 ال .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1010C 

[PROGRAMMER: IF Q1010==2, 3, 4 AND Q1002 == 1 AND Q1012 == 1.  COUNTRY !=9] 
 ؟باجحلا كتجوز يدترت له

 معن .1
 ال .2
 ]أرقت ال :ثحابلا[ باقنلا .3

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q1010D_1 
[PROGRAMMER: IF Q1012==1 AND Q1002 == 2; COUNTRY!=5, 9]  

  ].97 رتخا كلذ قبطني مل نإ .تابّقنملا وأ تابجحملا ءاسنلا ىلع لاؤسلا حرطا :ثحابلا]
 ؟ةماعلا ةايحلا يف امئاد باجحلا نيدترت له

 معن .1
 ال .2

 ةبجحم ريغ ةبيجملا :قبطني ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1010D_2 

[PROGRAMMER: IF Q1012==1 AND Q1002 == 2. COUNTRY!=5, 9]  
 ]97 رتخا كلذ قبطني مل نإ . تابّقنملا وأ تابجحملا ريغ ءاسنلا ىلع لاؤسلا حرطا :ثحابلا]

 ؟باجحلا تيدترا نأ كل قبس له
 معن .1
 ال .2
 ]أرقت ال :ثحابلا[ باقنلا .3

 ةبجحم ةبيجملا :قبطني ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1010B1 

[PROGRAMMER: IF Q1010==4,5,6,7] 
 ؟تانبو ءانبأ كيدل له

 معن .1
 ال .2

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
 

Q1010B2 
[PROGRAMMER: IF Q1010B1 = 1] 

 ؟لزنملا اذه يف نوشيعي نيّذلا تانبلاو ءانبألا ددع مك
 [PROGRAMMER: INTEGER VALUES ONLY] تانبلاو ءانبألا ددع   ______________________

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
 

Q1014A 
 ؟ رمعلا نم ةرشع ةنماثلا  اوزواجت وأ اومتأ نيذلا كترسأ دارفأ نم نيلماعلا نيغلابلا ددع وه ام
  [يئزج ماودب نولمعي مأ لمعلل نيغرفتم اوناك نإ ددح تلئُس نإ :ثحابلا[
 
  ةرسألا دارفأ نم نيلماعلا نيغلابلا ددع ______________________

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
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Q1014B 
 [PROGRAMMER: ALL; ALLOW INTEGER VALUES ONLY] 

 نم  ة رشع ةنماثلا نود مه نيذلا كترسأ دارفأ نم تالماعلا/نيلماعلا تاباشلاو/بابشلا ددع وه ام
 ؟ رمعلا
  ]يئزج ماودب نولمعي مأ لمعلل نيغرفتم اوناك نإ ددح تلئُس نإ :ثحابلا[
 ةرشع ةنماثلا نغلبت مل / اوغلبي مل نيذلا تاباشلاو/ بابشلا نم نيلماعلا ددع _____________________
  ةرسألا دارفأ نم رمعلا نم

  رمعلا نم ةرشع ةنماثلا نود تاباش/بابش ةرسألا هذه يف دجوي ال .97
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1014C 

[PROGRAMMER: ALLOW INTEGER VALUES ONLY] 
 )لزنملا سفن يف كعم نونكسي نيذلا( كترسأ مهنم فلأتت نيذلا دارفألل يلامجإلا ددعلا وه ام
 
  دارفألل لماكلا ددعلا ______________________

 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99
 

Q1015 
 ةيلحملا ةلمعلاب يرهشلا ةرسألا لخد
 _______________ مقرلا

 ]أرقت ال :ثحابلا[ فرعأ ال  .98
 ]أرقت ال :ثحابلا[ ةباجإلا ضفر .99

 
Q1015A 

[PROGRAMMER: IF Q1015== 98 or 99]  
 ةلمعلاب لخدلا طسوتم لخدا[ نم رثكأ وأ نم لقأ كترسأ دارفأ عيمجل يرهشلا لخدلا طسوتم له
 ]ةباجإلا تارايخ يف "طسوتملا" ةملك نع الدب لاؤسلا صن نم مقرلا ةءارق ءاجرلا :ثحابلا[ ؟]ةيلحملا

[PROGRAMMER: 
IF COUNTRY==1,  DZD 60,000  
IF COUNTRY==5, EGP 13,000  

IF COUNTRY==7, IQD 1,200,000  
IF COUNTRY==8, JD 650  

IF COUNTRY==9, KWD 1,500  
IF COUNTRY==10, LBP 3,500,000  

IF COUNTRY==11, LYD 3,750  
IF COUNTRY==12, USD 150  

IF COUNTRY==13, MAD 5,000  
IF COUNTRY==15, USD 250  
IF COUNTRY==19, USD 50  

IF COUNTRY==21, TND 1,600] 
  ]طسوتملا[ نم لقا .1
 رثكأ وأ ]طسوتملا[ .2

 .]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
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  تاظفاحملا ءامسأو زومر )Q1( :لوألا قحلملا
 

 رئازجلا عبتي -رئازجلا رصم قارعلا ندرألا
 10001 ةمصاعلا رئازجلا 10029 ترايت 50001 ةرهاقلا 70001 دادغب 80011 نامع

 10002 ةديلبلا 10030 ركسعم 50002 ةيردنكسالا 70002 نيدلا حالص 80012 ءاقلبلا

 10003 ةفلجلا 10031 مناغتسم 50003 ديعس روب 70003 ىلايد 80013 ءاقرزلا

 10004 وزو يزيت 10032 سابعلب يديس 50004 سيوسلا 70004 طساو 80014 ابدام

 10005 سادرموب 10033 نازيلغ 50005 طايمد 70005 ناسيم 80021 دبرا

 10006 ةيدملا 10034 تنشومت نيع 50006 ةيلهقدلا 70006 ةرصبلا 80022 قرفملا

 M'SILA 10007 10035 ةديعس 50007 ةيقرشلا 70007 راق يذ 80023 شرج
 10008 ةزابيت 10036 تليسمسيت 50008 ةيبويلقلا 70008 ىنثملا 80024 نولجع

 10009 ةريوبلا 10037 طاوغالا 50009 حورطم 70009 ةيسداقلا 80031 كركلا

 10010 فيطس 10038 ةلقرو 50010 انق 70010 لباب 80032 ةليفطلا

 10011 ةنتاب 10039 يداولا 50014 مويفلا 70011 ءالبرك 80033 ناعم

 10012 ةنيطنطسق 10040 ةماعنلا 50015 ةزيجلا 70012 فجنلا 80034 ةبقعلا
  

 50016 رمحألا رحبلا 70013 رابنألا
  

 10013 ةدكيكس
  

 50017 رصقالا 70014 ىونين
  

 10014 ةياجب
  

 50018 ناوسأ 70015 كوهد
  

 10015 ةبانع
  

 50019 طويسأ 70016 ليبرا
  

 10016 ةليم
  

 50020 اينملا 70017 كوكرك
  

 10017 لجيج
  

 50021 خيشلا رفك 70018 ةيناميلسلا
  

 10018 يقاوبلا مأ
    

 50022 ةيليعامسالا
  

 10019 جيريرع جرب
    

 50023 ةريحبلا
  

 10020 ةركسب
    

 50024 ةيبرغلا
  

 10021 ةسبت
    

 50025 ةيفونملا
  

 10022 ةملاق
    

 50026 فيوس ينب
  

 10023 ةلشنخ
    

 50027 جاهوس
  

 10024 سارهأ قوس
        

 10025 فراطلا
        

 10026 نارهو
        

 10027 ناسملت
        

 10028 فلشلا

 
  ةيلاتلا ةحفصلا يف عبتي
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  تاظفاحملا ءامسأو زومر )Q1( :لوألا قحلملا
 

ايناتيروم ايبيل  نانبل  تيوكلا   
راردأ ةيالو ةنرد 120001  راكع 110101  ةمصاعلا 100001   90001 

ةباصعل ةيالو جرملا 120002  كبلعب 110102  يدمحألا 100002   90002 

ةنكاربلا ةيالو يزاغنب 120003  توريب 110103  ةيناورفلا 100003   90003 

وبيذاون ةلخاد ةيالو قربط 120004  عاقبلا 110104  ءارهجلا 100004   90004 

لوكروك ةيالو تاحاولا/ايبادجا 120005  ةيطبنلا 110105  يلوح 100005   90005 

اغام يديك ةيالو رضخألا لبجلا 120006  نانبل لبج 110106  ريبكلا كرابم 100006   90006 

يقرشلا ضوحلا ةيالو ةرفكلا 120007  لامشلا 110107   100007 
  

يبرغلا ضوحلا ةيالو ترس 120008  بونجلا 110208   100008 
  

يريشنيإ ةيالو تولان 120009   110209 
    

ةيلامشلا طوشكاون ةيالو بقرملا 120010   110210 
    

ةيبرغلا طوشكاون ةيالو سلبارط 120011   110211 
    

ةيبونجلا طوشكاون ةيالو ةرافجلا 120012   110212 
    

تناكت ةيالو ةيوازلا 120013   110213 
    

رومز سريت ةيالو ةتارصم 120014   110214 
    

ةزرارتلا ةيالو ةراوز 120015   110215 
    

  
يبرغلا لبجلا  110216 

    

  
ةرفجلا  110317 

    

  
ئطاشلا يداو  110318 

    

  
اهبس  110319 

    

  
ةايحلا يداو/يرابوأ  110320 

    

  
تاغ  110321 

    

  
قزرم  110322 

    

  
ايبادجا  110023 
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  تاظفاحملا ءامسأو زومر )Q1( :لوألا قحلملا
 

سنوت نادوسلا  نيطسلف  برغملا   

سنوت ةريزجلا 210001  محل تيب 190001  ةميسحلا ناوطت ةجنط 150001   130001 
ةنايرأ قرزألا لينلا 210002  حلبلا ريد 190002  قرشلا 150002   130002 
سورع نب رانس 210003  ةزغ 190003  سانكم ساف 150003   130003 

ةبونم ضيبألا لينلا 210004  ليلخلا 190004  ةرطينقلا الس طابرلا 150004   130004 
لبان روفراد طسو 210005  ايلابج 190005  ةرفينخ لالم ينب 150005   130005 
ناوغز روفراد قرش 210006  سدقلا 190006  تاطس ءاضيبلا رادلا 150006   130006 
ترزنب روفراد لامش 210007  نينج 190007  يفسآ شكارم 150007   130007 
ةجاب روفراد بونج 210008  احيرأ 190008  تاليلفات اعدر 150008   130008 

ةبودنج روفراد برغ 210009  سنوي ناخ 190009  ةسام سوس 150009   130009 
فاكلا فراضقلا 210010  سلبان 190010  نون داو ميملك 150010   130010 

ةنايلس السك 210011  ةيليقلق 190011  ءارمحلا ةيقاسلا نويعلا 150011   130011 
ةسوس رمحألا رحبلا 210012  حفر 190012  بهذلا يداو ةلخادلا 150012   130012 

ريتسنملا موطرخلا 210013  هللا مار 190013   150013 
  

ةيدهملا نافدرك لامش 210014  تيفلس 190014   150014 
  

سقافص نافدرك بونج 210015  سابوط 190015   150015 
  

ناوريقلا نافدرك برغ 210016  مركلوط 190016   150016 
  

نيرصقلا ةيلامشلا 210017   190017 
    

ديزوب يديس لينلا رهن 210018   190018 
    

سباق  210019 
      

نيندم  210020 
      

نيواطت  210021 
      

ةصفق  210022 
      

رزوت  210023 
      

يلبق  210024 
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 ةيمالعإلا تاصنملا ءامسأو زومر )Q428A-Q429A( :يناثلا قحلملا
 
 :ةيلاتلا ةيفاضإلا لماوعلا ىلع تانايبلا ةعومجم يوتحت :ةظحالم
 

Q428A_1: رابخألل ىلع هنم لصحت يرابخإ ربنم لضفأ ةريزجلا، Q428A_2: رابخألل ىلع هنم لصحت يرابخإ ربنم لضفأ ةيبرعلا 
Q429A_1: رابخألل ىلع هنم لصحت يرابخإ ربنم أوسأ ةريزجلا,  Q429A_2: رابخألل ىلع هنم لصحت يرابخإ ربنم أوسأ ةيبرعلا 

 
 

 رئازجلا قارعلا تيوكلا رصم
رشابم ةريزجلا ةريزجلا 10501  ةريزجلا 10901  ةريزجلا 10701   10101 

ةيبرعلا ةيبرعلا 10502  ةيبرعلا 10902  ةيبرعلا 10702   10102 

MBC رصم يأرلا 10503  ةيقارعلا 10903  راهنلا ةانق 10703   10103 

عباسلا مويلا ءابنألا 10504  ةيقرشلا 10904   TV 10704 قورشلا  10104 

مويلا يرصملا حابصلا 10505  ةلجد 10905   TV 10705 TSA News 10105 

دلبلا ىدص سبقلا 10506  دهعلا ةانق 10906  ةيرئازجلا ةعاذإلا 10706   10106 

CBC رصم زميات تيوك 10507   10907 NRT 10707 Algerie360.com 10107 

زوين ارتسكا ويدار تيوك 10508  زوين سان 10908  دالبلا ةديرج 10708   10108 

مارهألا ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو 10509  وكام وكش ةكبش 10909  ربخلا 10709   10109 

نطولا تيوكلا نويزفلت 105010  ةفيظنلا ةوخلا 109010  يتريبيل ةفيحص 107010   101010 
 

  ةيلاتلا ةحفصلا يف عبتي
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 ةيمالعإلا تاصنملا ءامسأو زومر )Q428A-Q429A( :يناثلا قحلملا
 

 ندرألا نانبل ايبيل برغملا
ةريزجلا ةريزجلا 101301  ةريزجلا 101101  ةريزجلا 101001   10801 

ةيبرعلا ةيبرعلا 101302  ةيبرعلا 101102  ةيبرعلا 101002   10802 

 ةَعاَذِإِْلل ةَّيِنَطَولا ةَِكرَشلا
ةَزَفْلَتلاَو طسولا 101303  نيدايملا 101103  يرابخإلا ليكولا 101003   10803 

2M 101304 ايقيرفا ةباوب   101104 LBC 101004 ايؤر  TV 10804 

سيربسه ةانق 101305  ديدجلا 101105 218  ةيرابخإلا نومع ةلاكو 101005   10805 

مويلا رابخأ مالس ةانق 101306   101106 MTV 101006 ينربخ عقوم  10806 

ويدار ديم رارحألا ايبيل 101307   101107 Lebanon Files 101007 دغلا ةديرج  10807 

يفيت 1 يديم ايبيل انه 101308   101108 Lebanon Debate 101008 يأرلا ةفيحص  10808 

ةيبرغملا ثادحألا ثدحلا ايبيل 101309  ةرشنلا 101109  روتسدلا ةديرج 101009   10809 

يفيت فوش ما فا ةدبل 1013010  ةيروهمجلا 1011010  يندرألا نويزفلتلا 1010010   108010 

ةعاسلا   رابخألا 1011011 24  ةكلمملا ةانق 1010011   108011 
 
 

 نادوسلا ايناتيروم نيطسلف سنوت
ةريزجلا ةريزجلا 102101  ةريزجلا 101501  ةريزجلا 101201   101901 

ةيبرعلا ةيبرعلا 102102  ةيبرعلا 101502  ةيبرعلا 101202   101902 

France 24 102103 ةيرابخإلا سدق ةكبش  101503 France 24 101203 نادوسلا ةانق  101903 

ةينطولا ةيراـبـخالا اـعـم ةـلاـكو 102104 1  ةيؤرلا 101504  ماعلا يأرلا 101204   101904 

يسنوتلا راوحلا ةيمالعإلا لايجأ ةكبش 102105  رابخألا 101505  ةينادوس 101205   24 TV 101905 

ةمسن ةانق  نيطسلف ةكبش 102106 
ةيرابخالا  (PNN) 101506 رتاوت موطرخلا 101206   FM 101906 

قورشلا  ةينيطسلفلا ءابنألا ةلاكو 102107 
افو( ايديمراولب 101507 (  101207 Al-Dar 101907 

حيرصلا سدقلا ةديرج 102108  ايديم ءارحص 101508  اقنبد ويدار 101208   101908 

حابصلا ةديدجلا ةايحلا 102109  نولسارم 101509   101209 Sudan Tribune 101909 

ةعساتلا ةانق مايألا ةديرج 1021010  تن يمدقت 1015010  ةبوكارلا 1012010   1019010 

كييازوم ويدار ايناتيروم ةعاذإ   1021011   1012011   
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  ةيسايسلا بازحألا ءامسأو زومر )Q503A_1( :ثلاثلا قحلملا
 

 رئازجلا

ينطولا ريرحتلا ةهبج 10101  National Liberation Front (FLN) 
ملسلا عمتجم ةكرح 10102  Movement of Society for Peace (MSP/Hamas) 

يطارقميدلا ينطولا عمجتلا 10103  
National Democratic Rally (RND) 
Rassemblement National et Démocratique (RND) 

ينطولا ءانبلا ةكرح 10104  National Construction Movement 
لامعلا بزح 10105  Workers' Party (PT) 
لبقتسملا ةهبج 10106  Future Front 
ةيمنتلا و ةلادعلا ةهبج 10107  Justice and Development Front (FJD) 
ةديدجلا رئازجلا ةهبج 10108  Front de l'Algérie Nouvelle 
ةيطارقميدلاو ةفاقثلا لجأ نم عمجتلا 10109  Rally for Culture and Democracy (RCD) 
ةيكارتشالا ىوقلا ةهبج 101010  Socialist Forces Front (FFS) 

رصم  

نطو لبقتسم بزح 10501  Nation's Future Party 
ىروهمجلا بعشلا 10502  Republican People's Party 
دفولا بزح 10503  New Wafd Party 
رارحألا نييرصملا بزح 10504  Free Egyptians Party 
نطولا ةامح بزح 10505  Homeland Defenders Party 
رونلا بزح 10506  Al-Nour Party 
يرصملا رمتؤملا بزح 10507  Conference Party 

10508 
يودحولا يمدقتلا ينطولا عمجتلا بزح  

( عمجتلا ) 
National Progressive Unionist Party  
(Al-Tagammu) 

ةثيدحلا رصم بزح 10509  Modern Egypt Party 
ةيرصملا ةينطولا ةكرحلا 105010  Egyptian Patriotic Movement 

 
  ةيلاتلا ةحفصلا يف عبتي
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  ةيسايسلا بازحألا ءامسأو زومر )Q503A_1( :ثلاثلا قحلملا
 

قارعلا  

ةيمالسإلا ةوعدلا بزح 10701  Islamic Da'wa Party 
يقارعلا يمالسإلا ىلعألا سلجملا 10702  Islamic Supreme Council of Iraq 

ناتسدروک یتارکومید یتراپ 10703  Kurdistan Democratic Party 
حتفلا فالتئا 10704  Al-Fatah Alliance 
قارعلا( يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح 10705 ) Arab Socialist Ba'ath Party (Iraq Region) 
يقارعلا يعويشلا بزحلا 10706  Iraqi Communist Party 
رارحألا ةلتك 10707  Al-Ahrar Bloc 

نورئاس فلاحت 10708  
Sairoon (Saairun) Alliance 
Alliance Towards Reforms 

رصنلا فالتئا 10709  Victory Alliance 
نوناقلا ةلود فالتئا 107010  State of Law Coalition 

ندرألا  

يمالسإلا لمعلا ةهبج 10801  Islamic Action Front (IAF) 

یندرالا یعویشلا بزحلا 10802  Jordanian Communist Party 
يندرألا يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح 10803  Al-Ba'ath Arab Socialist Party in Jordan (JASBP) 
يندرألا يطارقميدلا بعشلا بزح 10804  The Jordanian People Democratic Party (HASHD) 
يندرألا يطارقميدلا ةيبعشلا ةدحولا بزح 10805  Jordanian Democratic Popular Unity Party 
لبقتسملا بزح 10806  Al-Mustaqbal (Future) Party 
يندرألا يمدقتلا بزحلا 10807  Jordanian Progressive Party 
ينطولا رايتلا بزح 10808  National Current Party 
ندرألا رارحأ بزح 10809  Freedom Party (Al-Ahrar) 
ينطولا رمتؤملا بزح 108010  ( مزمز ) National Congress Party (Zamzam) 

 
  ةيلاتلا ةحفصلا يف عبتي



 ةعباسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسا ةادأ
 

www.arabbarometer.org 91 

 
  ةيسايسلا بازحألا ءامسأو زومر )Q503A_1( :ثلاثلا قحلملا

 
نانبل  

لمأ ةكرح 101001  Amal Movement 

رحلا ينطولا رايتلا 101002  Free Patriotic Movement 

لبقتسملا رايت 101003  Future Movement 

هللا بزح 101004  Hezbollah 

ةينانبللا بئاتكلا بزح 101005  The Phalange (Kataeb Party) 

ةينانبللا تاوقلا 101006  Lebanese Forces 

يكارتشالا يمدقتلا بزحلا 101007  Progressive Socialist Party 

ينانبللا يطارقميدلا بزحلا 101008  Lebanese Democratic Party 

يرصانلا يبعشلا ميظنتلا 101009  Popular Nasserist Organization (PNO) 

1010010 
قانشاطلا بزح  
ينمرألا يروثلا داحتإلا  Tashnag 

 ايبيل

ةينطولا ىوقلا فلاحت 101101  National Forces Alliance 

ةينطولا ةهبجلا بزح 101102  National Front 

ءانبلاو ةلادعلا بزح 101103  Justice and Construction (JCP) 

نطولا لجأ نم داحتالا 101104  Union for the Homeland (Homeland Party) 

يطسولا ينطولا رايتلا بزح 101105  National Centrist Party 

ةيمنتلاو ةيطارقوميدلل ةايحلا يداو عمجت 101106  Wadi Al-Hayah Party 

ةيبيللا لبقتسملا ةكرح 101107  Libyan Future Movement 

يطارقميدلا بزحلا 101108  Democratic Party 

رييغتلا بزح 101109  Al-Taghyeer Party 

ةلاسرلا 1011010  The Message 
 

  ةيلاتلا ةحفصلا يف عبتي
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  ةيسايسلا بازحألا ءامسأو زومر )Q503A_1( :ثلاثلا قحلملا
 

ايناتيروم  

ةيروهمجلا لجأ نم داحتالا 101201  Union for the Republic (UPR) 

لصاوت( ةيمنتلا و حالصإلل ينطولا عمجتلا 101202 ) National Rally for Reform and Development (RNRD) 

مدقتلا و ةيطارقميدلا لجأ نم داحتالا 101203  Union for Democracy and Progress (UDP) 

مدقتلا ىوق داحتا 101204  Union of the Forces of Progress (UFP) 

متاح( يناتيروملا رييغتلا و داحتالا 101205 ) Mauritanian Party of Union and Change (HATEM) 

101206 
 ةيمنتلا و ةيطارقميدلا لجأ نم ينطولا دهعلا

لداع( ) 
National Pact for Democracy and Development 
(ADIL) 

يطارقميدلا ينطولا فلاحتلا 101207  National Democratic Alliance (AND) 

ةماركلا بزح 101208  Dignity and Action Party (DPA) 

يمدقتلا يبعشلا فلاحتلا 101209  People’s Progressive Alliance (APP) 

مائولا 1012010  El Wiam (PEDS) 
برغملا  

ةرصاعملاو ةلاصألا بزح 101301  Authenticity and Modernity Party (PAM) 

ةيمنتلاو ةلادعلا بزح 101302  Justice and Development Party (PJD) 

لالقتسالا بزح 101303  Istiqlal Party 

رارحألل ينطولا عمجتلا 101304  National Rally of Independents (RNI) 

ةيبعشلا ةكرحلا 101305  Popular Movement (MP) 

يروتسدلا داحتالا 101306  Constitutional Union (UC) 

ةيبعشلا تاوقلل يكارتشالا داحتالا 101307  Socialist Union of Popular Forces (USFP) 

ةيكارتشالاو مدقتلا بزح 101308  Party of Progress and Socialism (PPS) 

ةيعامتجالا ةيطارقميدلا ةكرحلا 101309  Democratic and Social Movement (MDS) 

دحوملا يكارتشإلا بزحلا 1013010  Unified Socialist Party (PSU) 
 

  ةيلاتلا ةحفصلا يف عبتي
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  ةيسايسلا بازحألا ءامسأو زومر )Q503A_1( :ثلاثلا قحلملا
 

نيطسلف  

حتف 101501  Fatah 

سامح 101502  Hamas 

نيطسلف ريرحتل ةيطارقوميدلا ةهبجلا 101503  Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) 

ةينيطسلفلا ةينطولا ةردابملا 101504  Palestinian National Initiative 

نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا 101505  Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) 

ينيطسلفلا يطارقميدلا داحتالا 101506  Palestinian Democratic Union (FIDA) 

ريرحتلا بزح 101507  Hizb Ut-Tahrir 

ينيطسلفلا يبعشلا لاضنلا ةهبج 101508  Palestinian Popular Struggle Front (PPSF) 

نيطسلف يف يمالسإلا داهجلا ةكرح 101509  Islamic Jihad Movement in Palestine (PIJ) 

ينيطسلفلا بعشلا بزح 1015010  Palestinian People's Party (PPP) 
نادوسلا  

يطارقميدلا يداحتالا بزحلا 101901  Democratic Unionist Party (DUP) 

ةمألا بزح 101902  National Umma Party 
ينادوسلا رمتؤملا بزح 101903  Sudanese Congress Party (SCP) 

يبعشلا رمتؤملا بزح 101904  Popular Congress Party 

نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا 101905  Sudan People's Liberation Movement (SPLM) 

ينادوسلا يعويشلا بزحلا 101906  Sudanese Communist Party 

ينادوسلا يكارتشالا داحتالا 101907 يطارقميدلا   Sudanese Socialist Democratic Union 

رارحألا نييطارقميدلا بزح 101908  Liberal Democrats 

نادوسلا ىقيرفالا ىنطولا داحتا 101909  Sudan African National Union 

لينلا يداو ةدحو بزح 1019010  Nile Valley Unity Party 
 

  ةيلاتلا ةحفصلا يف عبتي
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  ةيسايسلا بازحألا ءامسأو زومر )Q503A_1( :ثلاثلا قحلملا
 

سنوت  

ةضهنلا ةكرح بزح 102101  Ennahdha 

سنوت قافآ 102102  Afek Tounes 

يروهمجلا بزحلا 102103  Al Jomhouri 

يطارقميدلا ينطولا لمعلا بزح 102104  Parti du travail patriotique et démocratique (PTT) 

سنوت ءادن ةكرح 102105  Nidaa Tounes 

يعامتجالا يطارقميدلا راسملا 102106  
Voie démocratique et sociale (Al Massar) 
Social Democratic Path 

ةروثلا فادهأ قيقحتل ةيبعشلا ةهبجلا 102107  Popular Front (ej-Jabha) 
ةيروهمجلا لجأ نم رمتؤملا 102108  Congress for the Republic 

102109 
 لمعلا لجأ نم يطارقميدلا لتكتلا

تايرحلاو  
Democratic Forum for Labour and Liberties 
(Ettakatol) 

ّرحلا ينطولا داحتالا 1021010  Free Patriotic Union (UPL) 
 

 
 
 



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.

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 وإهتماماتهم.




