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STANDARDTEXT

Språk:
Svenska 

Engelska/English 
Arabiska/العربیة 

Spanska/Espanol 
Kroatiska/Hrvatski 

Somaliska/af Soomaali 
Finska/Suomi 
Polska/Polski 

Ryska/Pусский 
Tyska/Deutsch 

Persiska/Farsi/فارسی 
Grekiska/Ελληνικά 

Serbiska/српски 
Turkiska/Türkçe 

ولد بنت ال أرید
اإلجابة  

ھل أنت فتى أم فتاة؟
1

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  

أتلقى المساعدة من المعلمین عند
حاجتي إلیھا.

2

أعتقد أن المعلمین لدي یجیدون
التدریس.

3

أعتقد أن المعلمین لدي یجیدون
تحفیزي للتعلم.

4

أستطیع العمل في سالم وھدوء
داخل الفصل. (بمعنى آخر، خالل
الدراسة أشعر أنني قادر على أداء

المھام والواجبات الخاصة بي،
بشكل فردي وكجزء من مجموعة)

5

(.لماذا ال تستطیع العمل بسالم وھدوء؟ (من الممكن تقدیم إجابات متعددة
6
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 أعاني من تشتت الذھن من قبل تالمیذ آخرین في صفي/مجموعتي   
 أعاني من تشتت الذھن من قبل تالمیذ آخرین لیسوا في صفي/مجموعتي   
غالبًا ما أواجھ صعوبة في التركیز، حتى حال وجود حالة من الھدوء في   

 الفصل الدراسي
 أواجھ صعوبة في العثور على مكان أستطیع أن أعمل فیھ بھدوء وسالم   
ال یطلب المعلمون لدي من التالمیذ المزعجین التوقف عن إزعاج   

 اآلخرین
ال یطلب البالغون اآلخرون من التالمیذ المزعجین التوقف عن إزعاج   

 اآلخرین
البیئة المادیة/أماكن العمل، على سبیل المثال، التھویة، التدفئة، التبرید،   

 األماكن الضیقة، الضوء، الضوضاء
 أسباب أخرى   

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  

أعتقد أن ھناك بیئة عمل جیدة في
معظم الفصول الدراسیة

7

یمكنني التعبیر عن رأیي وینصت
لي اآلخرون (مثال: في مجلس

الفصل).

8

خالل المناقشات التي تجري بین
اآلباء والمعلمین نناقش ما أقوم بھ

بشكل جید وكیفیة التطور.

9

تجري المناقشات بین اآلباء
والمعلمین بطریقة أستطیع أن

أدركھا.

10

أستمتع بالمدرسة.
11

أشعر باألمان في المدرسة.
12

نعم ال
ال أعرف /

ال أرید
اإلجابة

 

ھل تشعر أنك تُعامل معاملة سیئة (اعتداءات/ مضایقات) في المدرسة؟
13

ما نعنیھ بذلك ھو أنھ قد أُطلق علیك بعض األلقاب السیئة، أو قد أثیر غضبك، أو تم نبذك، أو تھدیدك، أو دفعك، أو
لكمك/ ضربك، أو أنك تلقیت معاملة سیئة بطریقة أخرى. (فكر فیما یتعلق بالفصل الدراسي بأكملھ حتى اآلن)

ھل أخبرت شخًصا بالغًا في المدرسة أنك تشعر بمعاملة سیئة في مدرستك؟
14

عدة مرات
في

عدة مرات
في الفصل

بضع
مرات في

 



األسبوع الدراسي الفصل
الدراسي
فحسب

كم ھي عدد المرات التي شعرت فیھا بمعاملة سیئة؟
15

من ھو السبب في الشعور بمعاملة سیئة؟

 تلمیذ في صفي   
 تلمیذ آخر في المدرسة   
 معلمي   
 شخص بالغ آخر في المدرسة   

16

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  

أعلم أنھ یمكنني التحدث مع
شخص بالغ في المدرسة حال

حدوث سوء معاملة معي أو مع أي
تلمیذ آخر.

17

أنا راٍض عن مدرستي.
18

أستخدم األدوات/الوسائل الرقمیة
(على سبیل المثال، جھاز كمبیوتر

أو جھاز لوحي أو لوح ذكي أو
ھاتف ذكي أو ما إلى ذلك) في

أعمالي المدرسیة.

19

تحدثنا في مدرستي عن حقوقي
وفقًا التفاقیة األمم المتحدة لحقوق

الطفل (حقوق جمیع األطفال).

20

یجب أن أكون جزًءا من التجارب
الثقافیة في المدرسة (على سبیل

المثال، زیارات من المؤلفین
والمسرح والحفالت الموسیقیة

والمتاحف والمكتبة).

21

مركز ما قبل/بعد المدرسة<

نعم ال  

ھل ترتاد نادي ما بعد المدرسة؟
22

مركز ما قبل/بعد المدرسة<

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  



إرسال اإلجابات

أتلقى الدعم والمساعدة التي أحتاج
إلیھا في نادي ما بعد المدرسة.

23

مركز ما قبل/بعد المدرسة<

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  

لدینا أنشطة جیدة في نادي ما بعد
المدرسة.

24

مركز ما قبل/بعد المدرسة<

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  

أشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة
باألنشطة التي لدینا في نادي ما

بعد المدرسة.

25

مركز ما قبل/بعد المدرسة<

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  

أستمتع بالنادي ما بعد المدرسة.
26

مركز ما قبل/بعد المدرسة<

ال أوافق بشدة �� أوافق بشدة ��  ال
أعرف  

أشعر باألمان خالل نادي ما بعد
المدرسة.

27

 


