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أهال بك !
نود لو تخبرنا عن أحوالك في الوقت الحاضر .لهذا السبب أعددنا لك بعض األسئلة نرجو أن تجيب عنها.
اقرأ من فضلك كل سؤال بأكمله،
تذكر كيف كانت حالك خالل الفترة المشار إليها،
ضع عالمة أمام اإلجابة األكثر تناسبا معك
من فضلك ال تضع عالمة إال في خانة واحدة فطط بالنسبة لكل سؤال
اعلم أنه ال توجد إجابة صحيحة و ال إجابة خاطئة .كل ما يهمنا هو معرفة رأيك.
مثال:



أبدا

خالل األسبوع الماضي
استمتعت باالستماع إلى
الموسيقى

نادرا

أحيانا

دائما

×

تم ملء االستمارة في
____________
اليوم  /الشهر /السنة
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في البداية حدثنا إن شئت قليال عن نفسك .ضع عالمة أمام الخانة أو اكتب إجابتك!

بنت
هل أنت؟
_____ سنة
كم عمرك؟
2
1
0
كم عدد إخوتك و أخواتك؟
مدرسة ابتدائية
ما نوع المدرسة التي ترتادها؟
مدرسة إعدادية
مدرسة ثانوية
معهد تعليم تقني

ولد
3

4

5

أكثر من 5

 .1في البداية حدثنا من فضلك عن جسدك
أبدا

خالل األسبوع الماضي...

نادرا

أحيانا

غالبا

دائما

 …1شعرت بالمرض
…2أحسست بصداع أو بوجع في بطني
.. .3كنت متعبا و منهكا
 …4كنت مفعما بالقوة و المثابرة
….2ثم أخبرنا عن شعورك
أبدا

خالل األسبوع الماضي...

نادرا

أحيانا

غالبا

دائما

 …1ضحكت كثيرا واستمتعت كثيرا
…2شعرت بالملل
 …3شعرت بالوحدة
 …4شعرت بالخوف
…3كيف ترى نفسك
خالل األسبوع الماضي...

أبدا

نادرا

أحيانا

غالبا

دائما

 .…1شعرت بالفخر
.…2كنت أشعر بانني بحالة جيدة
 .…3كنت متقبال لذاتى
 .…4كانت لدي الكثير من األفكار الجيدة
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 ...4تتعلق األسئلة التالية بعائلتك...
أبدا

خالل األسبوع الماضي...

أحيانا

نادرا

غالبا

دائما

 .1كنت منسجما مع والدي
.2كنت أشعر باالرتياح في البيت
 .3كان لدينا شجارا كبيرا في البيت
 .4أحسست أن والدي يمنعان عني بعض
األشياء
...5ثم بأصدقائك
أبدا

خالل األسبوع الماضي...

نادرا

أحيانا

غالبا

دائما

 .1لعبت مع أصدقاء
.2كان األطفال اآلخرون يحبونني
 .3انسجمت مع رفاقي
 .4شعرت أنني مختلف عن اآلخرين
 ….6واآلن نود لو تحدثنا قليال عن مدرستك
خالل األسبوع الماضي...

أبدا

نادرا

أحيانا

غالبا

دائما

 .1قمت بفروضي المدرسية جيدا
.2استمتعت بالدروس
 .3كنت قلقا إزاء مستقبلي
 .4كنت متخوفا من الحصول على أعداد
سيئة

شكرا جزيال على تعاونك !
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