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التغذیة المدرسیة في حاالت الطوارئ في لبنان برنامج تقییم  

: _______________1: ______________ وقت االنتھاء 1التاریخ: _____________   وقت البدایة   

 

 التعریف
 DCID التعریف عن جامع/ة البیانات  
 FCID  المنسق المیداني  عن التعریف  

 PCNST ھل تم الحصول على موافقة األھل؟  00 ال
  01 نعم

 ASNT ؟لتلمیذ/ةھل تم الحصول على موافقة ا ال 00
 نعم 01

 CID2 التعریف عن التلمیذ/ةرمز  ________________
 CID3 اسم المدرسة 
 CID4 المنطقة 

 نتیجة اإلستمارة
 QRES ما ھي نتیجة اإلستمارة؟  01 كاملة

 02 غیركاملة
 03 تأجلت

 04 ذلك غیر
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معلومات دیمغرافیة –الجزء األول    

 CSEX الجنس 00 ذكر
 01 أنثى

_________________ 
 ال جواب/ال أعرف        99

 CAGE كم عمرك؟

|_|_|_|_| 
 ال جواب/ال أعرف 9999

 CAGE_Y   سنة الوالدة 

  CGRADE في أي صّف أنت؟ |_|_|

 لبناني     01
 سوري     02
 فلسطیني     03
 ------أخرى (حدد)     04

 

 CNat ما ھي جنسیتك؟

 صباحاً (قبل الظھر) 01
 (بعد الظھر) مساءاً  02

 PM_AM دوام العمل

 كال 00
 نعم 01

 Summer الصیفي لھذا العام؟ برنامجھل شاركت في 
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العادات الغذائیة –الجزء الثاني   
في أسبوع دراسي عادي (من اإلثنین إلى الجمعة/السبت)التالیة، یرجى الفكیر لألسئلة    

 FQ  خالل
أسبوع مدرسي 

عادي ما ھو 
عدد األیام التي 
 ؟تتناول/ین فیھا
________ 

Continuous 
(max. 6 days) 

Don’t know/no 
answer = 99 

LOC  خالل یوم
ین أمدرسي عادي 

تتناول/ین 
 __________ادةً؟ع

If FQ!=0 
Select multiple 

  في المنزل 00
  في المدرسة 01
في المطعم أو الفرن  02

  
 من/على الطریق نحو 03

المدرسة (مشیاً، في 
 )السیارة، في الباص...

غیره، الرجاء التحدید 04
  

ال جواب/ ال أعرف 99
  
 

LOC_yest  ،باألمس
--------؟  تناولتاین 

-- 
 

If FQ!=0 
Select multiple 

  
 في المنزل         00
 في المدرسة       01
 في المطعم أو الفرن  02
على الطریق نحو/من  03

المدرسة (مشیاً، في 
 السیارة، في الباص...)

 غیره، الرجاء التحدید 04
 ال جواب/ ال أعرف 99

SRCE   مدرسي عادي یومخالل، 
 مأكوالتمن أین تحصل/ین على 

 ؟______ التي تتناولھا/ولیھا
 
If FQ!=0 
Select multiple 

 من المنزل 00
من دكان، حانوت، أو محل  01

 طریق المدرسة سوبرماركت على
 طریق المدرسة من مطعم أو فرن على 02
 من المدرسة (الحانوت، كافیتیریا، ...) 03
 المدرسیةبرنامج التغذیة  04
 غیره، الرجاء التحدید 05
 ال جواب/ ال أعرف 99

 SRCE_yest باألمس، من أین
-أتیت باألطعمة التي أكلت منھا 

 ؟----------
If FQ!=0 
Select multiple 

 من المنزل 00
من دكان، حانوت، أو محل  01

 سوبرماركت على طریق المدرسة
من مطعم أو فرن على طریق  02

 المدرسة
من المدرسة (الحانوت، كافیتیریا،  03
(... 
 برنامج التغذیة المدرسیة 04
 غیره، الرجاء التحدید 05
 ال جواب/ ال أعرف 99

BF 
 

وجبة 
 فطور

     

SN1 
 

وجبة خفیفة 
 قبل الغداء

     

LN 
 

      الغداء

SN2 
 

وجبة خفیفة 
 بعد الغداء

 

     

DN 
 

 العشاء
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HUNGER   ھل شعرت ً  كال 00 بالجوع قبل اإلستراحة في المدرسة؟ یوما
 نعم 01
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التنوع الغذائي للیوم السابق –الجزء الثالث   
، ماذا كان لدیك إذا كانت اإلجابة نعم

لتناول اإلفطار/ وجبة خفیفة/ الغداء/ 
 العشاء أمس؟

(سیختار جامعو البیانات مجموعات 
على إجابة الطعام من القائمة أدناه بناًء 

 المشاركین)
 

 ال 00
 نعم 01
99 DK 

  

األمس/البارحة، ھل تناولت الفطور بعد أن   
 استیقظت من النوم؟

DD_BF 

األمس/البارحة، ھل تناولت وجبة خفیفة بعد   
 الفطور و قبل الغداء؟

DD_SN1 

 DD_LN األمس/البارحة، ھل تناولت الغداء؟  
خفیفة بعد األمس/البارحة، ھل تناولت وجبة   

 ؟و قبل العشاء الغداء
DD_SN2 

 DD_DN األمس/البارحة، ھل تناولت العشاء؟  
األمس/البارحة، ھل تناولت وجبة خفیفة بعد   

 العشاء؟
DD_SN3 

 

 الئحة األغذیة المستھلكة أمس/البارحة

 ) ، كعك)  corn flakesالحبوب (خبز، أرز، برغل، معكرونة، فریكة، مناقیش، رقائق الذرة(
 

DD01 

 DD02 (بطاطس، شمندر) أو درناتجذور 
 DD03 الخضار (بندورة، كوسة، باذنجان، خیار, خس)

 DD04 (جزر، فلفل أحمر، بطاطا حلوة) Aاألطعمة النباتیة الغنیة بالفیتامین 
 /جرجیرالخضار الورقیة الخضراء (سبانغ، قرنبیط، أوراق خضراء داكنة أخرى، أوراق بریة، ھندبة، 

 ، ملوخیة)
DD05 

 DD06 الفاكھة (تفاحة، موز، برتقال، عنب)
 DD07 (، مشمش، خوخ)Aفواكھ غنیة بفیتامین 

 DD08 كبد بقر/دجاج،النقانق، كفتة، مرتدیال) ، اللحوم: دجاج،  لحمة (طاووق، لحمة
 DD09 البیض

 DD10 السمك (سمك التونة، صیادیة، فیلیھ سمك، ، قریدس...)
 DD11 و البقولیات (عدس، حّمص، فاصولیا، فول، لوبیا، بازیال...) الحبوب

 DD12 المكسرات (فول سوداني، فستق؛ مكسرات أخرى)
 DD13 الحلیب و مشتقّاتھ (حلیب، الجبن، لبنة، لبن، كشك)

أطعمة مطبوخة بالزیت/الدسم (أطعمة مقلیة، بطاطا مقلیة، دجاج مقلي، شیبس، سمبوسك مقلیة، 
 زیتون) الدونات،

DD14 

 DD15 ، كعك مملح )، بسكویتة رقیقةالوجبات الخفیفة المملّحة (اندومي, بشار، مكسرات مملحة
 DD16 الحلویات (كیك، شوكوالتة، حلوى، بسكویت، بقالوة، حالوى، مربیات)

 iced(، أیسد تيالمشروبات المحالة (فریسكو، عصیر معلب، المشروبات الغازیة، ، الشاي مع السكر
tea)( 

DD17 

 DD18 غیرھا (زعتر،...)
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عادات شراء المأكوالت –الجزء الرابع   

 أألسئلة التالیة ھي عن عادات شراء المأكوالت خالل أیام المدرسة
لشراء المأكوالت  مقدمي الرعایة المال/ھل یعطیك أھلك 00 ال

 الجمعة/السبت)؟-خالل أیام المدرسة (االثنین
BUY01 

 01 نعم
 99 جواب/ ال أعرفال 

 ھو "ال" BUY01إذا  BUY 3_3حتى  BUY02تخطى 
ین للمأكوالت على الطریق /جمعة/سبت)، كم مرة تشتري –إثنین خالل أسبوع مدرسي عادي (

 نحو المدرسة (قبل الدوام)؟
  

Continuous (max .6 days( 
                                                                                                       Don’t know/no answer = 99 

BUY02 

جمعة/سبت)، كم مرة تشتري/ین المأكوالت ؟ –خالل أسبوع مدرسي عادي (إثنین   في المدرسة 
  

Continuous (max .6 days( 
Don’t know/no answer = 99 

BUY03 

جمعة/سبت)، كم مرة تشتري/ین المأكوالت على طریق  –خالل أسبوع مدرسي عادي (إثنین 
 العودة من المدرسة (بعد الدوام)؟

  
Continuous (max .6 days( 

Don’t know/no answer = 99 

BUY04 

كم من مصروف الجیب یقدمھ لك  الفترة  المبلغ العملة
الرعایة لشراء المأكوالت  أھلك/ مقدمو

خالل أیام المدرسة، بما في ذلك 
 الوجبات الخفیفة والمشروبات؟

If BUY03 = 01 

BUY03_1 
LBP 

USD 
01 
02 

 نھار ___________
 أسبوع
 شھر

01 
02 
03 

كم تصرف/ین من ھذا المبلغ داخل  الفترة  المبلغ العملة
 المدرسة؟

If BUY03 = 01 

BUY03_2 
LBP 

USD 
01 
02 

 نھار ___________
 أسبوع
  شھر

01 
02 
03 

كم تصرف/ین من ھذا المبلغ خارج  الفترة  المبلغ العملة
 المدرسة؟

If BUY03 = 01 

BUY03_3 
LBP 

USD 
01 
02 

 نھار ___________
 أسبوع
 شھر

01 
02 
03 
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 لألطفال الغذائي األمن -خامسال لجزءا
 

أن أذكرك بأنھ یمكنك إختیار تخطي أي اآلن، أود أن أطرح علیك بعض األسئلة حول مدى توافر الغذاء وسھولة الوصول إلیھ. أرید 
 ال تشعر بالراحة في اإلجابة علیھ.سؤال 

 
 )الدراسي العام بدایة (منذ الماضي الشھر 
 

FS_CH1 : ھل شعرت بأن عائلتك غیر قادرة على شراء أطعمة غالیة ألنھا ال تمتلك ما یكفي من المال؟ 
1.  ً  لبعض الوقت /أحیانا
2.  ً  في الكثیر من األحیان /غالبا
 أبداً  .3

 ال یعلم/ رفض اإلجابة .99
 

FS_CH2 ً  یتقاضى راتبھ؟والدك/ ولي أمرك لم  في البیت ألن نقص بالطعامنھ في أوقات معینة كان ھناك بأ : ھل شعرت یوما
1.  ً  لبعض الوقت /أحیانا
2.  ً  في الكثیر من األحیان /غالبا
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
 

FS_CH3 تم تقلیص حجم وجبتك ألن عائلتك لم تكن تملك المال الكافي لشراء الطعام؟: ھل 
1.  ً  لبعض الوقت /أحیانا
 غالباً/ في الكثیر من األحیان .2
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال  .99
 

FS_CH4 حصل أن نفذ الطعام فعالً قبل أن تحصل عائلتك على المال الكافي لشراء المزید؟: ھل 
1.  ً  لبعض الوقت /أحیانا
2.  ً  في الكثیر من األحیان /غالبا
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
 

FS_CH5 :شعرت ھل  ً   المنزل؟ في كافي طعام ھناك یكن لم ألنھ منزعجین أو غاضبین كانا والدیك بأن یوما
1.  ً  لبعض الوقت /أحیانا
2.  ً  في الكثیر من األحیان  /غالبا
 أبداً  .3

    اإلجابة رفض /یعلم ال .99
          

FS_CH6 :ذھبت ھل  ً  المنزل؟ في متوفر طعام كلھنا یكن لم ألنھ ھناك لتأكل أصدقائك أو أقربائك أحد لمنزل یوما
1.  ً  لبعض الوقت /أحیانا
2.  ً  في الكثیر من األحیان /غالبا
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
 

FS_CH7 :حصل أن كنت جائعاً ولكن لم تأكل ألن أسرتك لم تكن تملك ما یكفي من الطعام؟ ھل 
1.  ً  لبعض الوقت /أحیانا
2.  ً  في الكثیر من األحیان /غالبا
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
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FS_CH8 :الطعام؟كان علیك أن تتخطى وجبة ما ألن أسرتك لم تكن تملك المال الكافي من أجل  ھل 
1.  ً  لبعض الوقت /أحیانا
2.  ً  في الكثیر من األحیان /غالبا
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
 

FS_CH9 :شعرت یوماً أنك مرھق أو ضعیف ألنھ لم یكن ھناك الطعام الكافي لتتناولھ في المنزل؟ ھل 
1.  ً  لبعض الوقت /أحیانا
2.  ً  في الكثیر من األحیان /غالبا
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
 

FS_CH10 :حصل أنك لم تأكل لیوم كامل ألن أسرتك لم تكن تمتلك المال الكافي لشراء الطعام؟ ھل 
 أحیاناً/ لبعض الوقت .1
 غالباً/ في الكثیر من األحیان .2
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
 

FS_CH11 :الطعام؟وفرت المال یوماً لمساعدة والدیك عندما لم یكن معھما ما یكفي من المال لشراء  ھل 
 أحیاناً/ لبعض الوقت .1
 غالباً/ في الكثیر من األحیان .2
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
 

FS_CH12 :عملت یوماً لمساعدة والدیك عندما لم یكن معھما ما یكفي من المال لشراء الطعام؟ ھل 
 أحیاناً/ لبعض الوقت .1
 غالباً/ في الكثیر من األحیان .2
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
 

 
FS_CH13 : ً  من أن الطعام في منزلكم سینفد قبل أن تتمكن عائلتك من الحصول على المال لشراء المزید؟ ھل قلقت یوما

1.  ً  لبعض الوقت /أحیانا
2.   ً  في الكثیر من األحیان /غالبا
 أبداً   .3

 ال یعلم/ رفض اإلجابة  .99
 

 
FS_CH14 لعائلتك؟قلقت یوماً بشأن مدى صعوبة حصول والدیك على ما یكفي من الطعام  ھل 

 أحیاناً/ لبعض الوقت .1
 غالباً/ في الكثیر من األحیان .2
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
 
FS_CH15 :على الطعام الذي تریده ألنھ لم یكن ھناك ما یكفي من المال؟ غیر قادر للحصولكنت یوماً  ھل 

 أحیاناً/ لبعض الوقت .1
 غالباً/ في الكثیر من األحیان .2
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
 

FS_CH16 :شعرت بالحرج أو بالخجل ألن أسرتك لم یكن لدیھا ما یكفي من الطعام؟ ھل 
 أحیاناً/ لبعض الوقت .1
 غالباً/ في الكثیر من األحیان .2
 أبداً  .3
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 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
 

FS_CH17 :ألن أسرتك لم یكن لدیھا ما یكفي من الطعام؟ غضبشعرت بالحزن أو با ھل 
 أحیاناً/ لبعض الوقت .1
 غالباً/ في الكثیر من األحیان .2
 أبداً  .3

 اإلجابة رفض /یعلم ال .99
 
 
 
 

FS_CH18 :أو عائلتك للحصول على ما یكفي من الطعام؟ أنت بھ القیام علیك شيء أي من الخجل أو بالحرج شعرت ھل 
1.  ً  لبعض الوقت /أحیانا
2.  ً  في كثیر من األحیان /غالبا
 أبداً  .3

 ال یعلم/ رفض اإلجابة .99
 
 

FS_CH19 :یوماً أنك أكلت وجبة خفیفة في المدرسة طوال الیوم؟حدث  ھل 
1.  ً  لبعض الوقت /أحیانا
2.  ً  في كثیر من األحیان /غالبا
 أبداً  .3

 ال یعلم/ رفض اإلجابة .99
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Version 1.0 – August 2019 

المعرفة المتعلقة بالتغذیة –الجزء السادس   

 Nutr_edu01 ھل تعلمت أي شيء عن التغذیة في الصف؟الشھر الماضي، في  00 كال
 01 نعم

تحصل على المعرفة المتعلقة بالتغذیة؟    أي مصادر أخرى من   
------------- 

Nutr_edu02 

المدرسة  الذھاب إلى اذا تناول األوالد الفطور قبلیحدث ماذا  00 ینعسون و ال یستطیعون التركیز في الصف
 (اختیار الجواب الصحیح)

CKNOW01 
 01 یتنشطون و یقومون بأداء جید بالصف

تناول الفطور قبل الذھاب إلى مر ال یؤثر أ
 علیھم المدرسة

02 

 03 ال أعرف
زیادة الوزن مضّرة بالصحة ألنھا قد تؤدي ألمراض القلب في  00 خطأ

 المستقبل
CKNOW02 

 01 صح
 02 ال أعرف
الصحیة من المھم تناول كمیات قلیلة من الدھون و الزیوت  00 تؤمن نشاط و دفءالدھون 

 ...ألنھا
CKNOW03 

 01 تساعد على تكبیر العضالتالدھون 
تساعد على امتصاص بعض الدھون 

 المغذیات
02 

 03 ال أعرف
 CKNOW04 ما ھي وجبة صحیة لألوالد من الخیارات التالیة؟ 00 منقوشة مع عصیر

 01 شیبس مع عصیر معلّب
 02 فاكھة مع حلیبقطعة 

 03 مع عصیر فواكھسندویش شوكوال 
 04 ال أعرف

ناول منھا أكثر من غیرھا ار مجموعة الطعام التي یجب أن تتاخت 00 الحبوب، الخبز، األرز
 یوم لك
 

CKNOW05 
 01 و المكسراتالبقول 

 02 اللحوم، الطیور، السمك، البیض
 03 (جبنة، لبن، لبنة)الحلیب و مشتقاتھ
 04 الفواكھ و الخضار

 05 السكر، الدھون و الزیوت
 06 ال أعرف

عصیر الفاكھة المعلّب  یحتوي على نفس الفوائد الغذائیة  00 خطأ
 ةالطبیعی فاكھةكال

CKNOW06 
 01 صح

 02 أعرفال 
  

كل  اما ھو عدد وجبات الفاكھة و الخضار الذي یُنصح بتناولھ 00 1-3
 یوم؟

CKNOW07 
 7-10 01 

4-6 02 
   03 أعرفال 

 CKNOW08 م الغني بالكالسیوماأختار الطع 00 الحلیب
 01 البیض

 02 السكاكر
 03 التفاح

 04 ال أعرف
 CKNOW09 حدیدمن أختار الطعام الذي یحتوي على أكبر كمیة  00 بندورة

 01 لحمة
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 02 موز
 03 بطاطا

 04 ال أعرف
 CKNOW10 ھي )corn flakes( الذرةرقائق  00 طعام غیر مصنّع

 01 طعام مصنّع بدرجة متوّسطة
 02 طعام مصنّع بدرجة عالیة

 03 ال أعرف
 

 

 

وغیر الصحيالمواقف تجاه الطعام الصحي  –الجزء السابع   
 ال یعجبني/ ال أحب 00  

 غیر متأكد 01
 اعجبني/أحب 02

CATT1  تحب طعم الحلیب؟ ألي درجة  
CATT2  تحب طعم البن؟ ألي درجة  
CATT3  تحب طعم التفاحة؟ ألي درجة  
CATT4  تحب طعم الخضروات الخضراء(السبانخ، بما  ألي درجة

 في ذالك الفطائر، الملوخیھ، السلیق)؟
 

CATT5  تحب طعم رقائق البطاطس ( ألي درجةchips؟(  
CATT6  تحب طعم اللبن و الخیار؟ ألي درجة  

 

  تجاه الوجبة المدرسیة الخفیفة السلوكیات –الثامن الجزء 
This module will only be asked in the intervention schools 

  Continuous 0-5 times 
CBEV1  خالل األسبوع الماضي، كم عدد األیام التي شربت فیھا

 الحلیب المقدم من المدرسة؟
 

CBEV1_2  األیام التي أخذت فیھا خالل األسبوع الماضي، كم عدد
 الحلیب المقدم من المدرسة معك إلى المنزل لتشربھ الحقآ؟

 

CBEV2  خالل األسبوع الماضي، كم عدد األیام التي أكلت فیھا
 الفاكھة المقدمة من المدرسة؟

 

CBEV2_2  خالل األسبوع الماضي، كم عدد األیام التي أخذت فیھا
 المنزل لتتناولھا الحقآ؟ الفاكھة المقدمة من المدرسة معك إلى

 

 

 

 

 

 المدرسةفي مشاركة لمقیاس ل –التاسع لجزء ا

 أبدآ 01  
 في المناسبة 02
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 بعض الوقت 03
 معظم الوقت 04
 في كل وقت 05
 غیر قابل للتطبیق 06

School_ES1  أنتبھ في الصفأنا  
School_ES2  كما لو أنني أركز أكون في الصف، أتصرف عندما

(reversed) 
 

School_ES3   في الوقت المحددأنجز واجبي المنزلي  
School_ES4 أتبع القواعد في المدرسة  
School_ES5 أواجھ مشكلھ في المدرسھ (reversed)  
School_ES6  بالسعادة في المدرسةأشعر  
School_ES7  بالملل في المدرسةأشعر (reversed)  
School_ES8  في المدرسة بالحماس من العملأشعر  
School_ES9  أن أكون في المدرسةأحب  

School_ES10  مھتم بألنشطة المدرسیةأنا  
School_ES11  للتواجد فیھ ھو مكان ممتعصفّي  
School_ES12  أطرح على نفسي أسئلة للتأكد من أنني أفھم أقرأ كتابآ، عندما

 ما یدور حولھ.
 

School_ES13  ال یكون لدي اختبار في المنزل حتى عندماأدرس  
School_ES14  مشاھدة البرامج التلفزیونیة عن األشیاء التي نقوم بھا أحاول

 المدرسةفي 
 

School_ES15  مع أشخاص خارج المدرسة  حول ما أتعلمھ في أتحدث
 الصف

 

School_ES16  من واجباتي المدرسیة بحثاً عن األخطاءأتأكد  
School_ES17  فأنا أفعل شیئآ ما، عنى كلمة ما عندما أقرأ، كنت ال أعرف مإذا

 مثل البحث عنھ في القاموس أو سؤال شخص ما
 

School_ES18  أقرأ ً إضافیة لمعرفة المزید عن األشیاء التي نقوم بھا في  كتبا
 المدرسة

 

School_ES19  ما قرأت، أعود و أقرأ مرة أخرىلم أفھم إذا  
 

 

 

 

  

 

 

 

 مقیاس نطاق المجتمعحس عن  –العاشر لجزء ا

 ال أوافق بشدة 01   
 غیر موافق 02
 محاید 03
 موافق 04
 موافق بشدة 05

BSCS1  الحصول على ما أحتاجھ في ھذه المدرسةیمكنني  
BSCS2  المدرسة تساعدني في تحقیق احتیاجاتيھذه  
BSCS3  و كأنني عضو في ھذه المدرسةأشعر  
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BSCS4  أنتمي لھذه المدرسةأنا  
BSCS5  رأي حول ما یجري في مدرستيلدي  
BSCS6  بعضھم البعضفي ھذه المدرسة یجیدون التأثیر على الناس  
BSCS7  بھذه المدرسة متعلقأنني أشعر  
BSCS8  روابط جیدة مع اآلخرون في ھذه المدرسةلدي  

 

 لیس على اإلطالق 00  
 قلیآل 01
 بعض 02
 الكثیر / جدآ 03

BSCS9  مدى موافقتك أو عدم موافقتك من ھذه ما
 أشعر باألمان في المدرسة" :"العبارة

 

BSCS10  مدى موافقتك أو عدم موافقتك من ھذه ما
أشعر باألمان في االنتقال إلى  :"العبارة

 المدرسة"

 

BSCS11  مدى موافقتك أو عدم موافقتك من ھذه ما
 أحب أن أذھب إلى المدرسة" :"العبارة

 

BSCS12  جاھدین للتأكد من أنني یعملون أساتذتي
 أتعلم أثناء وجودي في المدرسة

 

 

 

 مستوى تقدیر الذات –الحادي عشر لجزء ا

 ال أوافق 00  
 بشدة

ال   01
 أوافق

 بشدة أوافق 03 أوافق  02

SE!  عام، أنا راض عن نفسيبشكل     
SE2 ،أشعر بعدم جدواي أحیانآ     
SE3  العدید من الصفات الجیدةأنني أمتلك أعتقد     
SE4  القیام باألشیاء التي یقوم بھا االخرونأستطیع     
SE5  بعدم وجود شيء یجعلني فخورة بنفسيأشعر     
SE6 ،أشعر بعدم فائدتي أحیانآ بالتأكید     
SE7  بأنني شخص ذو قیمة، على األقل، أشعر

 مع غیري يبشكل متساو
    

SE8  لنفسي احتراما أكبرأن أكن أتمنى     
SE9  عام، أنا أمیل إلى الشعور بأنني فاشلبشكل     

SE10  سلوك إیجابي تجاه نفسيلدي     
 

 

 

 


