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لخطاوط المنقوطاة ة ان ب دم رو ررنم رو مدينااةم رو منطقةم رو لس طات ر  منهاام رو ب ا ن تحدياد حادودها رو تخومهاا  وت ايل ا القاانون( ه 
 الخرائط خطوطا  حدودية تقريبية قد ال يوود بعد اتفاا يامل ب  نها  

ال اريات والمنتواات معتمادة رو موصان بهاا مان قباال منظمااة الصاااحة  وال يعنا( ذيار  اريات محاددة رو منتواات وهاات صاانعة معيناة رن هاذه
ة ن سواها مما يماث ها د( الطابا ول  يارد ذياره  وباساتثنال حااالت الخطا  والساهو داءن رسامال المنتواات المساو ة الم يياة  العالمياةم تفضاي  لهاا

 ت مّيا بطباةة اهحرف االسته لية من رسمائها بالحو  اليبير )د( النص اإلني يا . 
المع وماات  وماا ذلا، داءن الماواد المن اورة الاواردة دا( هاذا المطباوي وقد اتخذت منظماة الصاحة العالميااة يال االحتياطاات المعقولاة ل تحقاا مان 

سوال ريان ب ايل صاريأ ر  ب ايل ضامن(  والقاارا هاو المسا ول ةان تفساير المااواد المن اورة واساتعمالها   - تواَّي دون ر  ضمان مان ر  نوي
 استعمالها  والمنظمة ليست مس ولة با   حال ةان اهضرار الت( قد تترتو ة ان
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 المقدمة

 

يتناول هذا المن ور حامة من الماوارد الخاصاة باساتبيان المعاارف والمواقاف والممارساات المتع قاة بفيارو  ايياا ومضااةفات  الم اتب  
 ديها من قبيل صغر الرر  ومت امة  يان باري  

 
المااوارد والم ااورة ب اا نها يطريقااة ل حصااول سااريعا  ة اان المع ومااات القيمااة  وقااد ط باات الحيومااات وال ااريال داا( االسااتوابة تااودير هااذه

والثاقبة بغية صيا ة التدخ ت لت بية احتياوات النا  ة ان مساتوا الموتماا المح ا( ب ايل ردضالم وبالتاال( المسااهمة دا( اساتوابة 
ااماان ق   لمن ااورهااذا االصااحة العموميااة ال ااام ة لفياارو  اييااا ومضاااةفات  المحتم ااة  ويمياان اسااتخدا   ل الموتمعااات التاا( تعااان( ماان ب 

 انتقال ديرو  اييام رو اهدراد المعرضين ل مخاطر 
 

وقامت المنظمة بالتعاون ما ال ريال د( االستوابة بءةداد حامة الموارد هذه د(  طار االستوابة االساتراتيوية لطارئاة ايياا  ولا  يات  
ف والمواقاااف والممارساااات دااا( حاماااة الماااوارد هاااذهم  ذ تعتبااار ماااوردا  ل  اااريال والااادول  وااارال اختباااار ميااادان( لتسااائ ة المتع قاااة بالمعاااار 
 القائمة دا( الموتماا ماا م ااريين باالغين  وها( تاودرالمعارف والمواقف والممارسات اهةضال الت( تخطط إلورال مسوحات تخص 

بنيااا  ماان اهساائ ة الرئيسااية داا( مواااالت المعااارف والمواقااف والممارسااات  والغاارن منهااا رن يقااو  ال ااريال بتحديااد المواااالت الرئيسااية 
 هولوياته  الميدانيةم واختيار اهسئ ة اهيثر رهمية وتحديثها بما يعي  السياقات الوطنية ودون الوطنية  ل تحر  ودقا  

 
  المستوا الوطن( واإلق يم( والعالم(ميدانية وبيانات يت  م اريتها ة ن يعا   لن  ورالات ويل النتائج سر وينبغ( تح

 وتتضمن حامة الموارد الخاصة بالمعارف والمواقف والممارسات ما ي (:

 م حظات  ر ادية -1

 ف والمواقف والممارساتبن، اهسئ ة العامة الخاصة بالمعار  -2

 لونسية واإلنوابية. ب  ن المعارف والمواقف والممارسات بن، رسئ ة المواضيا )الصحة ا -3
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 مالحظات إرشادية
 

 على بنك األسئلةنظرة عامة 
  Excelرو  PDFد(  يل منظمة الموقا  والممارسات متا  ة نالمعارف والمواقف بن، اهسئ ة الخاصة ب •
ه . الممارساات  وي ا( هاذ ) ؛و. المواقاف) ؛رفار. المعا)الث ثاة:  اهقساا  الرئيسايةوتتناول يتيون بن، اهسئ ة من رربعة رقسا    •

  الديمو رادية ل مويو. الذ  يسول الترييبة د)القس   اهقسا  الث ثةم
؛ رف؛ السااابو واهةااارانامعاااال: المع وماااات واالتصااااالت؛ موموةاااات اهسااائ ةومياااا  تتخ ااالرئيساااية  وضاااوةاتثمانياااة موهنالااا،  •

م موموةاة رسائ ةدا( يال و النفساية االوتماةياة  العوامال  واإلنوابياة؛المخاطر؛ الصحة الونساية الرةاية؛  ؛ الع   والتما الوقاية
 ماهدواتبساهولة ةباار التنقاال  لبحيااث يميان ل  اريا با لوانالعناااوين الفرةياة ترمياا  ن خا لمواضايا مااالط الضااول ة ان يسا يات  ت

  ينين الفرةيانالعنو  موضوة(اهسئ ة تحت موضوةينم يت   ةطال  در ةندما تنو تحت يل موضوي   المومعةوتحديد اهسئ ة 
  وابة واحدة رو خيارات متعددة   ذا ما يان يتط و اختيارليل س ال ي ار  ل( و يل س ال    نإلوابة ةايت   ةطال خيارات  •
 اهسئ ة  توويهات لييفية تواوايت  تودير  •
يقاد   لا  السا ال رو وابة عرف ال ي يان المويو ذا  وينبغ( اختيار هذه اإلوابة  " وابةتوود يل س ال خيار "ال تتضمن  وابات  •

  ل   وابة
ةطاال  واباات و لإلواباة ضاادية  خياارات  هاذا )قائماة حارة.  ويتايأ "رخارا"ا اإلواباة باةند االقتضالم ت مل اهسئ ة خياار و  • ريثار ا 

 .  وابات مفتوحةنوةية )
اليماين م حظاات تسا ط الضاول ة ان موااالت  دا( رقصاني مل العماود  مExcelالمعدة باستخدا  برنامج  بن، اهسئ ةنسخة د(  •

 االهتما  رو اقتراحات لتعديل اهسئ ة الفردية 
 
 اإلدارة ةقيطر 
دارة تعاديل بناا، اهسائ ة و  ينبغا( • ريااا لي  ة ان ساابيل المثاال: يمياان تعدي ا  ة ارييالويالااة الماا تمامااا  يتناساو  بماااهداة النهائيااة ا 

 ة ن المعارف والمواقف والممارسات يوال من التخطيط ل ت هو 
  السيان البالغينيقطنها ةامة ت  تطوير بن، اهسئ ة ل ستخدا  د( بيئة موتمعية و  •
 لوو  رو ةبر الهاتف  ووها   يدار المسأويمين رن  •
 ميتوبة رو ة ن  بية اإلنترنت  اتاستبيان المويوحيث ييمل  متعديل المسأ بما يهيئ استيمال  ذاتيا   ويمين ريضا   •
ذا يان المسأ يوري  رحد القائمين بوما البياناتم ديقتار  طار  السا الم ثا  يقاد  الموياو  وابتا  ب ايل ةفاو م ويساول م   • وار  وا 

ماان قائمااة خيااارات اإلوابااة المقدمااة )رو باسااتخدا  وظيفااة القائمااة حاارة.  المسااأ اإلوابااة ماان خاا ل الت  ااير ة اان رحااد الخيااارات 
تقادي  خيااارات توويهياة لإلواباة )ة ان الاار   مان رن هاذا قااد يا د   لان التحياا.م رو رن يط ااو مان الموياو ترتيااو  ويميان ريضاا  

  وابات  حسو اهولوية رو اههمية 
 وما البيانات د( ة الت( يستخدمها ال ريال ة ن الطريقة رو المنص وستعتمد  دارة المسأ ريضا   •
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تحوياال بناا، اهساائ ة  لاان  طااار هساااليو نوةيااة مثاال مناق ااات الموموةااات الب ريااة رو  واارال لقااالات مااا مصااادر  ويمياان ريضااا   •
المواضاايا )ة اان ساابيل المثااال الصااحة الونسااية واإلنوابيااة. يستحساان تناولهااا باسااتخدا  منهويااات  المع ومااات الرئيسااية  داابعن

 نوةيةم وتقسي  البيانات  لن ث ثيات ودقا  لبيانات المسأ 
 

 االعتبارات االخالقية
 ينبغ( الحصول ة ن موادقة مسبقة لم ارية ر  مويو  •
 الحصول ة ن الموادقة بما يتناسو ما مخت ف السياقات  وينبغ( اتباي الممارسات التالية يحد ردنن  ينبغ( تصمي  طرا •

 ينبغ(  ةطال الم اريين التفاصيل اليام ة ل مسأ )الخ فية واههداف واهساليو واستخدا  البيانات.  -
 ينبغ(  ر  المسائل المتع قة بالسرية وةد  الي ف ةن الهوية  -
 من اإلوابات  رن  طال الم اريين الفرصة لطر  اهسئ ةم وينبغ( رن يت قوا قدر م  ينبغ(  ة -
 ب نه  يمينه  االنسحاو د( ر  وقت وه  سبو من اهسباو دون ةقوبة ة ما   ينبغ(  حاطة الم اريين -
 ب ن الم ارية رمر طوة(  ينبغ(  حاطة الم اريين ة ما   -
لم ارية رو االمتناي ةن الم ارية لن ي ثرا ة ان االساتفادة مان ر  خادمات مط وباة رو ب ن ا ينبغ(  حاطة الم اريين ة ما   -

 مقدمة د( المستقبل 
ذا تا   • د( بعن اهماين ييتفن بالموادقة ال فهيةم وينبغ( رن تعي  رداة المسأ رن المويو قاد رةطان موادقتا  قبال الم اارية  وا 

 اتيا م دينبغ(  ضادة خانة ل م ار، لتوثيا موادقت  تعديل بن، اهسئ ة ليصبأ مسحا  يت  استيمال  ذ
اهقين )موموةااة مسااتهددة وييااون هنااا، حاوااة إلواارالات قبااول وموادقااة  ضااادية  ذا تاا  تعااديل بناا، اهساائ ة ل سااتخدا  مااا الماار  •

 سيما د( ظل ارتفاي معدالت الحمل بين المراهقات د( اإلق ي . مهمةم وال
ل ميان والساياا والحوا م قاد يياون مان الضارور  ل  اريال الحصاول الموادقاات اهخ قياة المح ياة )الوطنياة. قبال تنفياذ ر   وودقا   •

سااتخد  لرصااد التاادخ ت  ذا ياناات البيانااات التاا( تاا  ومعهااا ت ااغي ية بحتااة وياناات ت   مسااأ رو بحااث  وقااد ال ييااون هااذا ضااروريا  
 الوارية وتقييمها 

ينبغ(  تاحة المع ومات اهساسية ةن ديرو  اييا )من خ ل صاحيفة وقاائا ة ان سابيل المثاال.م و ارحها ل موياو رو المويباة  •
 بعد الم ارية  ينبغ( ربط الم اريين بخدمات و ليات الدة  النفس( االوتماة( المناسبة ةند الضرورة 

 
 جامعو البيانات

 ل وامع( البيانات المدربين ة ن رساليو الع و  االوتماةية ب  سأ من ق  الم ن الناحية المث نم ينبغ( رن ينفذم •
ويحااد ردناانم يحبااذ رن ييااون لاادا وااامع( البيانااات معااارف سااابقة ةاان العماال ة اان مسااتوا الموتمااا المح اا( وةاان ييفيااة تنفيااذ  •

 المخاطر   بان االتصاالت / رواالستبيانات رو المسوحاتم وييونوا مدربين ة ن الم ارية الموتمعية و
 ينبغ( رن ييون وامعو البيانات قادرين ة ن التحدث بال غة الت( يدار بها المسأم ولغة مح ية  ضادية حسو االقتضال  •
وينبغ( النظر د( الم ف ال خص( لواما البيانات بعناية ديما يتع ا ببيانات  )الوان  رو الادين رو العارا رو السان وماا  ذا ياانوا  •

 الموتما ر  ال.  مواطنين مح يين د(
وقبااال التنفياااذم ينبغااا( تااادريو واااامع( البياناااات )بماااا دااا( ذلااا، الم اااردين والماااراقبين دااا( حالاااة االساااتعانة بهااا . ل ت ياااد مااان تاااوادر  •

ردنانم  ل منهوياة المتفاا ة يهاا  ويحاد االستبيان ب يل صحيأ ومنتظ  ودقا    دارةالمهارات واليفالات ال امة لديه م ورن  يمينه  
 ينبغ( رن يغط( التدريو المواضيا السبعة التالية:

 الحقائا اهساسية المتع قة بفيرو  اييا -
 البروتويول واإلر ادات العامة المتع قة بالمسأ  -
 الموادقة المستنيرة -
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  دارة االستبيان -
 مراقبة الوودة وتوييد الوودة -
 احتياطات الس مة واهمن -
 النفس( االوتماة( اهساس(  الدة  -

 يوو رن يقو  وامعو البيانات بءدارة ةدد من مسوحات االختبار قبل البدل د( ةم ية وما البيانات الحقيقية  •
 

 اختبار تجريبي
وارال التعادي ت المناسابة • قبال  ل  يت   وارال اختباار ميادان( هسائ ة المساأ  ويتحات   وارال اختباار توريبا( لومياا ردوات المساأ وا 

 بدل التنفيذ اليامل 
وخاا ل االختبااار التوريباا(م قااد تظهاار خيااارات  وابااات لاا  يتضاامنها بناا، اهساائ ة ماان قباال )ر  ماان خاا ل دئااة " رخاارا" )القائمااة  •

 د( رداة المسأ  لحرة.  وينبغ(  درا  هذه اهسئ ةا
 

 اللغة
والبرتغاليااة والفرنسااية  وينبغاا(  اهساابانيةوال غااة اإلني يايااة هاا( ال غااة المسااتخدمة داا( بناا، رساائ ة المسااأ والتاا( تاا  ترومتهااا  لاان  •

ل  ااريال تحااديث ال غااة ودقااا  ل خصااائص المح يااة حسااو االقتضااال  وي اامل ذلاا، اسااتبدال المصااط حات الرئيسااية )مثاال دياارو  
 ت المح ية المناسبة اييام والحمنم وصغر الرر . بالمصط حا

لتما  المتحادة دا( رومتهاا  لان ساائر ال غاات الرسامية دا( ر   ق اي  دا( العاال م ساتتا  تساتخد  هن حامة الموارد هاذه قاد ت  ونظرا   •
  2016ربريل  نيسان/

 
 أخذ العينات

 الحتياواتها الت غي ية  يوو رن تضا الويالة ال ريية الت( ستنفذ المسأ هييل رخذ العينات ودقا   •
ت اامل العواماال التاا( ينبغاا( النظاار ديهااا: موااال المسااأ المسااتهدف )الميااان والسااياا.؛ نطاااا المسااأ وحوماا ؛ اإلطااار الامناا(  •

ةاداد التقااارير.؛ تنمايط وتعياين وتوايااا المويباين؛ وا ثااار  المالياة المترتبااة إلوارال المساأ )بمااا دا( ذلاا، وماا البياناات وتح ي هااا وا 
 التنفيذ ة ن 

بالنسبة لبعن ال ريالم قد ييون الحصول ة ن البيانات الت غي ية المستهددة "الويدة بما دي  اليفاية" يادياا  )ة ان سابيل المثاالم  •
ةنااد تعمااي  نساااخة سااريعة مصاااغرة ماان المعاااارف والمواقااف والممارسااات.  وقاااد يتط ااو  اااريال رخاارون وضاااا اسااتراتيوية هخاااذ 

 نتائج يعتد بها  حصائيا  بفاصل ثقة مرتفا العينات الت( تسفر ةن 
ونظاارا  هن بناا، المع ومااات هااذا يتضاامن مع ومااات ةامااة وهن الهاادف مناا  رن يصاابأ بمثابااة منصااة ل مايااد ماان التطااوير هدوات  •

 محددةم دسيتعذر تودير  ر ادات محددة لطريقة رخذ العينات 
 

دخال البيانات –إدارة البيانات   وتحليل الترميز التخزين والحماية وا 
ل ال ريال  وينبغ( رن ي تمل النظاا  نفسا  ب  يعتمد  دخال البيانات ومحوها وترمياها ة ن طريقة ونظا  اإلدارة المستخدمين من ق   •

 ة ن  ليات لمراقبة الوودة وتوييد وودتها 
هدضاااال الممارسااااات  وتخاينهااااا ودقااااا  ة اااان الويالااااة ال ااااريية  ومااااا ذلاااا، ينبغاااا( حمايااااة البيانااااات  سااااتعتمد  دارة البيانااااات ريضااااا   •

 يتما ن ما السياسات الخاصة بالسرية وةد  الي ف ةن هوية المويبين  وبما
 

 التشارك في النتائج ووضع النتائج موضع التنفيذ
م التقييمااات السااريعة الااا. لضاامان ساارةة وضااا ورياات )المسااوحاتي ط ااو ماان ال ااريال تبااادل البيانااات ونتااائج اهبحاااث التاا( ر   •

النتائج موضا التنفيذ والت يد من  تاحة قاةدة البينات ا خذة دا( التااياد ل ومياا  وستضاا المنظماة  لياة لوماا النتاائج وتصانيفها 
 وتبادلها من خ ل  لية التنسيا الخاصة باالتصاالت  بان المخاطر وبالم ارية الموتمعية 
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 فيةبنوك أسئلة إضا
يمين تودير بناو، رسائ ة  ضاادية  ذا لاا  اهمار  تا   درا  بناو، رسائ ة حاول الصاحة الونساية واإلنوابياة دا( حاماة الماوارد هاذهم  •

درا  رسائ ة  ضاادية ةان  باالةتماد ة ن اهسئ ة الرئيسية المتع قة بالصحة الونسية واإلنوابياة الاواردة دا( بنا، اهسائ ة العاماةم وا 
 االوتماةية لحمل واإلوهان والقضايا النفسية وسائل منا ا

 
 فريق استشاري

ن المااادخ ت رو وتقاااو  المنظماااة حالياااا  بءن اااال درياااا است اااار  صاااغير متعااادد التخصصااااتم وساااييون متاحاااا  لتقااادي  الماياااد مااا •
 ا .م ورثنال التح يل ل  ريال والت( قد يحتاوونها ةند  ةداد مخت ف ردوات البحث وتنفيذها )يما  ونوة اإلر ادات التقنية

 
 نقاط االتصال

 riskcommunication@who.intالبريد اإلليترون(:  •
 http://webitpreview.who.int/entity/risk-communication/zika-virus/en/index.htmlالموقا:  •
 االتصاالت  بان المخاطر وبالم ارية الموتمعية ل ستوابة لاييا: االمس ول ةن  لية التنسيا الخاصة ب •

 (gamhewageg@who.int)الديتور وايا 
  

mailto:riskcommunication@who.int
http://webitpreview.who.int/entity/risk-communication/zika-virus/en/index.html
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 والممارسات العامة بنك األسئلة الخاصة بالمعارف والمواقف
 

 المعارف )أ(

 المعلومات/ االتصاالت

 متن سمعت هول مرة ةن اييا؟ 1
 ] اختر  وابة واحدة [

 من ةدة سنوات  1-1

 العا  الماض( 1-2 

 د( اه هر الق ي ة الماضية 1-3 

 د( اهسابيا الق ي ة الماضية 1-4 

 د( اهيا  الق ي ة الماضية 1-5 

 اليو  1-6 

 ال توود  وابة 1-7 

 )القائمة الحرة.رخرا  1-8 

 رين/ وممن سمعت هول مرة ةن اييا؟ 2
 المتعددة [ اإلوابات] اختر من بين 

 اهسرة 2-1
 اهصدقال رو الويران 2-2 
 ال قالات الموتمعية/ قادة الموتما 2-3 
 المعالج المح (/ المعالج التق يد  2-4 
 التوليد التق يديات/ القاب ت مساةدات 2-5 
 د( الينيسة/ من روال الدين 2-6 
 حم ة االنتقال من منال  خر 2-7 
  المردا الصح(العام ون الصحيون د(  2-8 
 العام ون الصحيون رو المتطوةون د( الموتما 2-9 
 الطبيو الخاص 2-10 
 الصيدلية 2-11 
 اإلذاةة 2-12 
 الت فايون 2-13 
  الم صقات 2-14 
 الصحف 2-15 
 اإلنترنت 2-16 
 التواصل االوتماة( 2-17 
 الرسائل القصيرة 2-18 
 تطبيقات الهواتف الذيية 2-19 
 اإلة نات العامة بميبرات الصوت 2-20 
 اإلة نات الحيومية 2-21 
 المنظمات الدولية 2-22 
 المح ية/ الوطنية المنظمات 2-23 
 ال توود  وابة 2-24 
 )القائمة الحرة.رخرا  2-25 
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 المعارف

 هل تعتقد د(  ميان  صابت، باييا د( موتمع،/ 3
 منطقت، المح ية ا ن؟
 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  3-1
 ال 3-2

 ربما 3-3 
 ال توود  وابة 3-4

د(  بايياهل تعرف ر   خص رصيو م خرا   4
 موتمع، المح (/ منطقت، المح ية؟

 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  4-1
 ال 4-2 
 ربما 4-3 
 ال توود  وابة 4-4 

 السبب/ األعراض

 ذا رصبت رنت رو ر   خص رخر د( رسرت، بحمن  5
 طفيفة ا نم دماذا ةساه رن ييون السبو د( ذل،؟

 ] اختر  وابة واحدة [

 ال توود  وابة 5-1
 القائمة الحرة 5-2

 ذا رصبت رنت رو ر   خص رخر د( رسرت، بحمن  6
  ديدة ا نم دماذا ةساه رن ييون السبو د( ذل،؟

 ] اختر  وابة واحدة [

 ال توود  وابة 6-1
 القائمة الحرة 6-2

 من يمين رن يصاو باييا؟ 7
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 البالغون من الذيور 7-1
 البالغون من اإلناث 7-2 
 .ةاما   49-15السيدات د( سن اإلنواو ) 7-3 
 الفتيان 7-4 
 الفتيات 7-5 
 السيدات الحوامل 7-6 
 العام ون الصحيون 7-7 
 قد يصاو ر   خص باييا 7-8 
  ال توود  وابة 7-9 
 )القائمة الحرة.رخرا  7-10 
 من الذ  يتسبو د( اييا؟ 8

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]
 البعون 8-1

 المياه الم وثة 8-2 
 البيئة  ير النظيفة 8-3 
 الع قات الونسية 8-4 
 الرا/ التبخير 8-5 
 مبيدات اليرقات 8-6 
 مبيدات ا دات/ مبيدات الح رات 8-7 
 الفيرو  8-8 
 لبن الثد  8-9 
 التطعي  8-10 
 البعون المعدل وراثيا   8-11 
 اهمران الت( ه( من صنا اإلنسان 8-12 
 اهلل 8-13 
 ال يطان/ اهروا  ال ريرة/ الساحرات 8-14 
  ال توود  وابة 8-15 
 )القائمة الحرة.رخرا  8-16 
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 ييف يصاو ال خص باييا؟ 9
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 لسا البعون 9-1
  رو المياه الم وثة 9-2 
 الغسيل د( المياه الم وثة 9-3 
 ةن طريا الع قات الونسية 9-4 
 ة ن سبيل المثال المنقولة ةن طريا الهوال.) السعال والعطا ةن طريا  9-5 
 ةن طريا ديرو  9-6 
 ةن طريا لبن الثد  9-7 
 ةن طريا التطعي  9-8 
 ةن طريا الرا/ التبخير 9-9 
 ةن طريا مبيدات اليرقات 9-10 
 ةن طريا مبيدات ا دات/ مبيدات الح رات  9-11 
 ةن طريا نقل الد  9-12 
 ةن طريا البيئة  ير النظيفة 9-13 
 ةن طريا االنتقال من اه   لن الطفل 9-14 
  ال توود  وابة 9-15 
 )القائمة الحرة.رخرا  9-16 
 ورةراض ؟ ما ه( ة مات اييا 10

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]
 الحمن 10-1

 الصداي 10-2 
 الطفأ 10-3 
  ال  المفاصل 10-4 
 الغثيان 10-5 
 التهاو الم تحمة )احمرار العين. 10-6 
 اإلسهال 10-7 
 النايف/ الناف 10-8 
  ال توود  وابة 10-9 
 )القائمة الحرة.رخرا  10-10 
 هل تظهر اهةران ة ن يل من يصاو باييا؟ 11

 ] اختر  وابة واحدة [
 نع  11-1

 ال 11-2 

 ربما 11-3 

 ال توود  وابة 11-4 

 الوقاية

 هل يمين، الوقاية من اييا؟ 12
 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  12-1

 [ 14] انتقل  لن الس ال  ال 12-2 
 ربما 12-3 

 [ 14انتقل  لن الس ال ]  ال توود  وابة 12-4 

انتقل  لن الس ال )د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما  13
 م ييف يمين، الوقاية من اييا؟.12
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 استخدا  ناموسية د( المسال 13-1
 استخدا  ناموسية د( ساةات النهار 13-2 
 استخدا  طارد البعون رو را وسم، 13-3 
 استخدا  لفائف البعون وا  عال النيران الطفيفة إلبعاده  13-4 
 ارتدال الم ب  الت( تغط( الوسد 13-5 
ال ري، ل واق( الذير  د( وميا الع قات  / استخدا استخدا  الواق( الذير  13-6 

 الونسية
 استخدا   يرها من وسائل تنظي  اهسرة الحديثة 13-7 
 االمتناي ةن الوماي 13-8 
 تنظيف/ در، حاويات تخاين المياه 13-9 
  االة المياه  ير المتحرية/ المياه الرايدة 13-10 
 را رو تبخير المنال 13-11 
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 استخدا  مبيدات اليرقات 13-12 
 وضا رس ، ة ن النوادذ واهبواو 13-13 
 البيئة المنالية النظيفة 13-14 
 مياه ال رو النظيفة استخدا  13-15 
 اال تسال بالمياه النظيفة 13-16 
 التضري  لن اهلل 13-17 
 ال توود  وابة 13-18 
 )القائمة الحرة.رخرا  13-19 

 العالج/ التماس الرعاية

 هل يوود ة   لاييا؟ 14
 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  14-1

 [ 16] انتقل  لن الس ال  ال 14-2 

 ربما 14-3 

 [ 16] انتقل  لن الس ال  ال توود  وابة 14-4 

انتقل  لن الس ال )د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما  15
 م دما هو ة   اييا؟.14
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 رخذ قسط وادر من الراحة 15-1
 تناول دوال لخفن الحرارة وتخفيف اهل  15-2 
 السوائل رو اليثير من  15-3 
 ال توود  وابة 15-4 
 )القائمة الحرة.رخرا  15-5 

هسبرين رو ريبوبرودين ينبغ( االمتناي ةن تناول ا 16
 ا لع   ايي

 ] اختر  وابة واحدة [
 

 روادا ب دة 16-1
 روادا 16-2 
 ال روادا 16-3 
 ال روادا ب دة 16-4 
 ال توود  وابة 16-5 

 المخاطر

 الصحة الجنسية واإلنجابية

من ه  اهدراد رو الوماةات اهيثر تعرضا  ل ضرر  17
 بسبو اييا؟

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 الحواملالسيدات  17-1
 .ةاما   49-15السيدات د( سن اإلنواو ) 17-2 
 .ةاما   24-15المراهقات والسيدات  ير المتاووات ) 17-3 
 يعانون من العوا من 17-4  
 اهطفال 17-5  
 المسنين 17-6  
 ال يوود رحد ريثر تعرضا  ل مخاطر 17-7  
 ال توود  وابة 17-8  
 )القائمة الحرة.رخرا  17-9  

 ذا يانت السيدة الحامل مصابة باييام دما ه(  18
 المخاطر الت( تواوهها؟

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 بوةية قد تصاو 18-1
 تيون معرضة لمخاطر اإلوهان 18-2 
 قد تواو  صعوبة د( الوالدة 18-3 
 تيون معرضة لمخاطر  نهال الحمل ب يل  ير قانون( رو  ير  من  18-4  
 ال توود  وابة  18-5  
 ))القائمة الحرةرخرا  18-6  

الحامل مصابة باييام دما ه(   ذا يانت السيدة 19
 يتعرن لها ونينها؟المخاطر الت( 

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 مخاطر ةد  النمو رو التطور ب يل طبيع( داخل الرح  19-1
 مخاطر اإلوهان 19-2 
 مخاطر والدته  قبل اهوان 19-3 
 مخاطر اإلم ص 19-4  
 مخاطر الوالدة برر  صغير 19-5  
 مخاطر الوالدة بءةاقة 19-6  
 توود  وابة  ال 19-7  
  .)القائمة الحرةرخرا  19-8  
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 المعلومات/ االتصاالت

 رين وممن سمعت مع ومات ةن اييا؟ 20
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]
 

 اهسرة 20-1
 اهصدقال رو الويران 20-2 
 ال قالات الموتمعية/ قادة الموتما 20-3 
 التق يديونالمعالوون المح يون/ المعالوون  20-4  
 مساةدات التوليد التق يديات/ القاب ت 20-5  
 د( الينيسة/ من روال الدين 20-6  
 حم ة االنتقال من منال  خر 20-7  
  المردا الصح(العام ون الصحيون د(  20-8  
 رو المتطوةون د( الموتما المح ( العام ون الصحيون 20-9  
 الطبيو الخاص 20-10  
 الصيدلية 20-11  
 اإلذاةة 20-12  
 الت فايون 20-13  
 الم صقات 20-14  
 الصحف 20-15  
 اإلنترنت 20-16  
 التواصل االوتماة( 20-17  
 الرسائل القصيرة 20-18  
 تطبيقات الهواتف الذيية 20-19  
 اإلة نات العامة بميبرات الصوت 20-20  
 اإلة نات الحيومية 20-21  
 المنظمات الدولية 20-22  
 المنظمات المح ية/ الوطنية 20-23  
 ال توود  وابة 20-24  
 )القائمة الحرة.رخرا  20-25  

رين وممن تثا د(  ةطائ، مع ومات صحيحة ةن  21
 اييا؟

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 اهسرة 21-1
 اهصدقال رو الويران 21-2 
 الموتمعية/ قادة الموتماال قالات  21-3 
 المعالوون المح يون/ المعالوون التق يديون 21-4  
 مساةدات التوليد التق يديات/ القاب ت 21-5  
 د( الينيسة/ من روال الدين 21-6  
 الحم ت من منال  لن منال 21-7  
  المردا الصح(العام ون الصحيون د(  21-8  
 رو المتطوةون د( الموتما العام ون الصحيون 21-9  
 الطبيو الخاص 21-10  
 الصيدلية 21-11  
 اإلذاةة 21-12  
 الت فايون 21-13  
 الم صقات 21-14  
 الصحف 21-15  
 اإلنترنت 21-16  
 التواصل االوتماة( 21-17  
 الرسائل القصيرة 21-18  
 تطبيقات الهواتف الذيية 21-19  
 العامة بميبرات الصوتاإلة نات  21-20  
 اإلة نات الحيومية 21-21  
 المنظمات الدولية 21-22  
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 المنظمات المح ية/ الوطنية 21-23  
 ال توود  وابة 21-24  
 )القائمة الحرة.رخرا  21-25  
 ما ه( الرسائل الرئيسية الت( سمعتها م خرا  ةن اييا؟ 22

 ] اختر  وابة واحدة [
 توود  وابة ال 22-1

 القائمة الحرة 22-2 

 المعارف
 ما هو صغر الرر ؟ 23

 ] اختر  وابة واحدة [
23-1 
23-2 

 ال توود  وابة
 القائمة الحرة

 هل تعتقد رن هنا، ة قة بين اييا وصغر الرر ؟ 24
 ] اختر  وابة واحدة [

 

  نع  24-1
  ال 24-2 
  ربما 24-3 
  ال رةرف 24-4 
  توود  وابة ال 24-5 

 ما ه( مت امة  يان بارية؟ 25
 ] اختر  وابة واحدة [

  ال توود  وابة 25-1
  القائمة الحرة 25-2

 امة  يان تهل تعتقد رن هنا، ة قة بين اييا وم 26
 باري ؟

 ] اختر  وابة واحدة [

  نع  26-1
  ال 26-2 
  ربما 26-3 
  ال رةرف 26-4  
  توجد إجابة ال 26-5  

 
 المواقف )ب(

 المعارف
 المسائل النفسية االجتماعية

يبيرة د(  قضية/ م ي ةهل تعتقد رن اييا يمثل  27
 موتمع، المح (؟

 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  27-1
 [ 29] انتقل  لن الس ال  ال 27-2 
 ربما 27-3 
 [ 30] انتقل  لن الس ال  ال توود  وابة 27-4  

انتقل  لن )د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما  28
قضية/ م د ماذا تعتقد رن اييا يمثل .27 الس ال
 مهمة د( موتمع، المح (؟ م ي ة

 ] اختر  وابة واحدة [

 [ 30] انتقل  لن الس ال   وابة دال توو 28-1

 

 [ 30] انتقل  لن الس ال  القائمة الحرة 28-2

م د ماذا .27 لن الس ال انتقل )د( حالة اإلوابة ب   29
مهمة د( موتمع،  قضية/ م ي ةتعتقد رن اييا يمثل 

 المح (؟
 ] اختر  وابة واحدة [

 ال توود  وابة 29-1

 

 القائمة الحرة 29-2

 المخاطر
ما مدا مخاطر  صابت، باييا خ ل اه هر الستة  30

 القادمة؟
 ] اختر  وابة واحدة [

  مخاطر ةالية 30-1
 مخاطر متوسطة 30-2 
 [ 32] انتقل  لن الس ال مخاطر منخفضة  30-3 
 [ 32] انتقل  لن الس ال ال توود مخاطر  30-4 
 [ 33] انتقل  لن الس ال  ال توود  وابة 30-5 

 ذا يانت المخاطر مرتفعة رو منخفضة )انتقل  لن  31
لماذا تعتقد رن، معرن لمخاطر  م.30الس ال 

  بدروة مرتفعة رو متوسطة؟ اإلصابة باييا
 ] اختر  وابة واحدة [

 [ 33] انتقل  لن الس ال ال توود  وابة  31-1

 

 [  33] انتقل  لن الس ال  القائمة الحرة 31-2
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 ذا يانت المخاطر منخفضة رو ال توود مخاطر  32
. د ماذا تعتقد رن، معرن 30)انتقل  لن الس ال 

مرتفعة رو ال توود  لمخاطر اإلصابة باييا بدروة
 مخاطر؟

 ] اختر  وابة واحدة [

 [ 33] انتقل  لن الس ال ال توود  وابة  32-1

 

 [ 33] انتقل  لن الس ال  القائمة الحرة 32-2

 الوقاية
المس ول ةن وقايت،/ وقاية رسرت،/ موتمع، من  33

 المح ( من اإلصابة باييا؟
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 دردية.مس ولية  خصية ) 33-1
 اهسرة.رو اهسرة ) 33-2 
 / الاةمال الدينيينالموتما 33-3 
 التوليد التق يديات/ القاب ت/ مساةدات المعالج المح ( 33-4 
 العام ون الصحيون 33-5  
 اإلدارة الحيومية المح ية 33-6  
 الحيومة الوطنية 33-7  
 المنظمات المح ية 33-8  
 المنظمات الدولية 33-9  
 اهلل 33-10  
  ال توود  وابة 33-11  
 )القائمة الحرة.رخرا  33-12  

 العالج/ التماس الرعاية
هل تعتقد رن  بءميان الصيدل( رو بائا الدوال المح (  34

 معالوة  خص مصاو باييا بفعالية؟
 ] اختر  وابة واحدة [

  نع  34-1
  ال 34-2 
  ربما 34-3 
  ال توود  وابة 34-4 

هل تعتقد رن بءميان المريا المس ول ةن الصحة  35
/ المردا الصح( معالوة المردا الصح(العمومية/ 

  خص مصاو باييا بفعالية؟
 ] اختر  وابة واحدة [

  نع  35-1
  ال 35-2 
  ربما 35-3 
  ال توود  وابة 35-4 

هل تعتقد رن  بءميان المست فن العا  معالوة  خص  36
 مصاو باييا بفعالية؟
 ] اختر  وابة واحدة [

  نع  36-1
  ال 36-2 
  ربما 36-3 
  ال توود  وابة 36-4  

هل تعتقد رن  بءميان المعالج المح ( معالوة  خص  37
 مصاو باييا بفعالية؟
 ] اختر  وابة واحدة [

  نع  37-1
  ال 37-2 
  ربما 37-3 
  ال توود  وابة 37-4  

هل تعتقد رن  بءميان الطبيو الخاص معالوة  خص  38
 مصاو باييا بفعالية؟
 ] اختر  وابة واحدة [

  نع  38-1
  ال 38-2 
  ربما 38-3 
  ال توود  وابة 38-4  

 العالج/ التماس الرعاية
 النفسي االجتماعي

باييا د ريد رن يظل ذل،  ذا رصيو رحد ردراد رسرت(  39
  سرا  د( ط( اليتمان
 ] اختر  وابة واحدة [

  روادا ب دة 39-1
 روادا 39-2 
 [ 41] انتقل  لن الس ال  ال روادا 39-3 
 [ 41ال روادا ب دة ] انتقل  لن الس ال  39-4  
 [ 41ال توود  وابة ] انتقل  لن الس ال  39-5  
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 النفسي االجتماعي
د( حالة اإلوابة با روادا رو روادا ب دة )انتقل  لن  40

لماذا تر و رن يظل ذل، سرا  د( ط(  .م39الس ال 
 اليتمان؟

 ] اختر  وابة واحدة [

 ال توود  وابة 40-1

 
 القائمة الحرة 40-2

 ذا رصيو  خص باييا دهل يتعرن ل تمييا رو  41
 الوص  لهذا السبو؟

  وابة واحدة [] اختر 

 نع  41-1
  ال 41-2 
 ربما 41-3 
  ال توود  وابة 41-4 

ل تمييا   ذا رصيو  خص باييا دهل تتعرن رسرت  42
 رو الوص  لهذا السبو؟
 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  42-1
 ] 44انتقل  لن الس ال  ] ال 42-2 
 ربما 42-3 
 ] 44الس ال انتقل  لن  ] ال توود  وابة 42-4 

 41د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن الس ال  43
 دما هو نوي التمييا الذ  سمعت ةن ؟ .م42و/ رو 

 ] اختر  وابة واحدة [

 ال توود  وابة 43-1

 
 القائمة الحرة 43-2

 الصحة الجنسية واإلنجابية
الحمل د( هذا الوقت  ينبغ( رن تتونو السيدات 44

  اييا بسبو
 ] اختر  وابة واحدة [

  روادا ب دة 44-1
 روادا 44-2 
 [ 47انتقل  لن الس ال ]  ال روادا 44-3 
 [ 47انتقل  لن الس ال ]  ال روادا ب دة 44-4  
 [ 47انتقل  لن الس ال ]  ال توود  وابة 44-5  

 انتقل  لن)د( حالة اإلوابة با روادا ب دة رو روادا  45
تونو  د ماذا يتعين ة ن السيداتم .44الس ال 

 الحمل بسبو اييا؟
 ] اختر  وابة واحدة [

 قد تصاو بالغثيان 45-1
 قد تتعرن لإلوهان 45-2 
 قد تواو  صعوبة د( الوالدة 45-3 
 الطفل معرن هن يولد قبل اهوان 45-4 
 الطفل معرن لإلم ص 45-5 
 الطفل معرن لمخاطر رن يولد بءةاقة 45-6 

 
ال يعتبر اإلوهان القانون( ا من رحد الخيارات المتاحة د( الميان الذ   45-7

 رةيا دي 
  ال توود  وابة 45-8 
 )القائمة الحرة) رخرا 45-9 

 انتقل  لن)د( حالة اإلوابة با روادا ب دة رو روادا  46
الحمل د( هذا  دييف تتفادا السيدات م.44الس ال 
 الوقت؟

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

استخدا   رييها ل واق( الذير  د( وميا الع قات الونسية استخدا  الواق(/  46-1
 [ 48انتقل  لن الس ال  ]

 [ 48انتقل  لن الس ال ]  استخدا  حبوو منا الحمل 46-2 
 [ 48انتقل  لن الس ال ]  استخدا  وسائل منا الحمل ةن طريا الحقن 46-3 

 
ال ولوم الغر   لا. الممتدة المفعول ) استخدا  وسائل منا الحمل العيوسة 46-4

 [ 48انتقل  لن الس ال ] 

 
انتقل  لن ] استخدا  وسائل منا الحمل المستخدمة د( الحاالت الطارئة  46-5

 [ 48 الس ال
 [ 48انتقل  لن الس ال ] استخدا  وسائل تنظي  اهسرة الحديثة اهخرا  46-6 
 [ 48انتقل  لن الس ال ] االمتناي ةن الوماي  46-7 
 [ 48انتقل  لن الس ال ]  ال توود  وابة 46-8 
 [ 48انتقل  لن الس ال ]  )القائمة الحرة.رخرا  46-9 

د( حالة اإلوابة با ال روادا ب دة رو ال روادا )انتقل  47
د ماذا ال تتفادا السيدات الحمل  .م44 لن الس ال 

 ؟د( هذا الوقت
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 السيدات معرضات لمخاطر اييا 47-1
 ينبغ( رال تستخد  السيدات وسائل منا الحمل 47-2 
  اييا ال ي ثر ة ن السيدات الحوامل 47-3 
 اييا ال ي ثر ة ن الونين د( دترة الحمل 47-4 
  ال توود  وابة 47-5 
  )القائمة الحرة.رخرا  47-6 
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رثنال دترة  باييا المصابات السيداتينبغ( لوميا  48
  الحصول ة ن اإلوهان القانون( ا من الحمل

 [  وابة واحدةاختر  ]

  روادا ب دة 48-1
 روادا 48-2 
  ال روادا 48-3 
  ال روادا ب دة 48-4 
  ال توود  وابة 48-5  
 )القائمة الحرة.رخرا  48-6  

 الصحة الجنسية واإلنجابية
 النفسية االجتماعية

 ذا رصيبت سيدة حامل باييا دهل تتعرن ل تمييا رو  49
 بسبب ؟ الوص 

 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  49-1
 [ 51انتقل  لن الس ال ] ال  49-2 
 ربما 49-3 
 [ 51انتقل  لن الس ال ] ال توود  وابة  49-4 

د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن  50
 دما هو نوي التمييا الذ  سمعت ةن ؟ .م49 الس ال

 ] اختر  وابة واحدة [

  ال توود  وابة 50-1

 
  القائمة الحرة 50-2

 ذا رصيبت سيدة حامل باييا دهل تتعرن رسرتها  51
 ل تمييا رو الوص  بسبب ؟

 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  51-1
 [ 53انتقل  لن الس ال  ]ال  51-2 
 ربما 51-3 
 [ 53انتقل  لن الس ال ] ال توود  وابة  51-4 

د( حالة اإلوابة با نع  رو ربما )انتقل  لن  52
 دما هو نوي التمييا الذ  سمعت ةن ؟ .م51 الس ال

 ] اختر  وابة واحدة [

  ال توود  وابة 52-1

 
  القائمة الحرة 52-2

 ذا رنوبت سيدة طف   يعان( من صغر الرر  رو ر   53
نوي من رنواي اإلةاقةم دهل تتعرن ل تمييا رو 

 الوص  لهذا السبو؟
 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  53-1
 [ 55 انتقل  لن الس ال] ال  53-2 
 ربما 53-3 
 [ 55 انتقل  لن الس ال] ال توود  وابة  53-4 

بنع  رو ربما )انتقل  لن د( حالة اإلوابة  54
 هو نوي التمييا الذ  سمعت ةن ؟ دما .م53 الس ال

 ] اختر  وابة واحدة [

  ال توود  وابة 54-1

 
  القائمة الحرة 54-2

 النفسية االجتماعية
 ذا يان رحد ردراد اهسرة يعان( من صغر الرر م  55

مت امة  يان باري  رو ر  نوي رخر من رنواي العوا 
ل تمييا رو الوص  بسبو هذا دهل تتعرن اهسرة  –

 ؟ال خص
 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  55-1
 [ 57ال ] انتقل  لن الس ال  55-2 
 ربما 55-3 
 [ 57توود  وابة ] انتقل  لن الس ال  ال 55-4 

د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن  56
 دما هو نوي التمييا الذ  سمعت ةن ؟ .م55 الس ال

 ] اختر  وابة واحدة [

  ال توود  وابة 56-1

 
  القائمة الحرة 56-2

 المعلومات/ االتصاالت
 هل تعتقد رن لدي، مع ومات يادية ةن اييا؟ 57

 ] اختر  وابة واحدة [
 [ 60 انتقل  لن الس ال] نع   57-1

 ال  57-2 
 ربما 57-3 
 [ 60 انتقل  لن الس ال] ال توود  وابة  57-4 

 .م57د( حالة اإلوابة ب  رو ربما )انتقل  لن الس ال  58
ة ن المايد من المع ومات  دهل تر و د( الحصول

 ] اختر  وابة واحدة [ا ةن ايي

 نع  58-1
 [ 60 انتقل  لن الس ال] ال  58-2 
 ربما 58-3 
 [ 60 انتقل  لن الس ال] ال توود  وابة  58-4  



18 │  

د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن  59
 هو اهمر الذ  تر و د( الحصول دما .م58 الس ال

 ة ن المايد من المع ومات ب  ن ؟

 السبو 59-1
 الع مات واهةران 59-2 
 الوقاية 59-3 
 خيارات الع   4-59 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ] 
 باييا رثنال الحمل ة ن سبيل المثال اإلصابة  ة ن تاهمور الت( ترتب 59-5  
  ال توود  وابة 59-6  
  )القائمة الحرة.رخرا  59-7  

 هل يانت الرسائل الرئيسية الت( سمعتها ةن اييا 60
 واضحة وسه ة االستيعاو؟

 ] اختر  وابة واحدة [

  دائما   60-1
  رحيانا   60-2 
  نادرا   60-3 
 مط قا   60-4  
  ال توود  وابة 60-5  

 المعارف
من  هل هنا، رمور ال تستوةبها رو تسبو ل، نوةا   61

 ال ب  ب  ن اييا؟
 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  61-1
 [ 63 الس ال انتقل  لن] ال  61-2 
 ربما 61-3 
 [ 63 انتقل  لن الس ال] ال توود  وابة  61-4  

نع  رو ربما )انتقل  لن حال اإلوابة باد(  62
دما ه( اهمور الت( ال تستوةبها رو  .م61 الس ال

 تسبو ل، نوةا من ال ب ؟
 ] اختر  وابة واحدة [

  ال توود  وابة 62-1

 

  القائمة الحرة 62-2

  اييا قد يسبو ل، وةية 1-63 ريثر ما يق ق، رو يخيف، من اييا؟ما  63
 اييا قد يود  بحيات، 2-63 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ] 
  اييا قد ي د   لن  صابة المواليد بالعوا 63-3  
  اييا قد ي د   لن  صابة البالغين بالعوا 63-4  
 اييا قد ينتقل ةن طريا الون  63-5  
 ث وةية لطف (حدّ اييا قد ي   63-6  
 اإلوهان ا من  ير متا  ل(  ذا ما رصبت باييا رثنال دترة الحمل 63-7  
  ال توود  وابة 63-8  
  )القائمة الحرة.رخرا  63-9  

 

 الممارسات )ج(

 الوقاية
منذ سماة، ةن اييام هل اتخذت ر   ورال لحماية  64

 نفس، من اإلصابة ب ؟
  وابة واحدة [] اختر 

 نع  64-1
 [ 67انتقل  لن الس ال  ]ال  64-2 
 [ 68انتقل  لن الس ال  ] ال توود  وابة 64-3 

 .م64د( حالة اإلوابة بنع  )انتقل  لن الس ال  65
ه( اإلورالات الت( رخذتها لحماية نفس، ورسرت،  دما

 من اإلصابة باييا؟
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 قمت باستخدا  الناموسيات رثنال ال يل 65-1
 قمت باستخدا  الناموسيات رثنال ساةات النهار 65-2 
 قمت باستخدا  طارد البعون رو را الوس  65-3 
 قمت باستخدا  لفائف البعون رو   عال النار إلبعاد البعون  65-4 
 قمت بارتدال الم ب  الت( تغط( الوس  65-5 
/ استخدا  ال ري، ل واق( الذير  د( وميا استخدا  الواق( الذير قمت ب 65-6 

  الع قات الونسية
 وسائل تنظي  اهسرة الحديثةقمت باستخدا   65-7 
 امتنعت ةن الوماي 65-8 
  / وحدة التخاين/ حاويات المياهالمياهقمت بتنظيف ودر، مصدر  65-9 
 / وحدة التخاين/ حاويات المياهالمياهقمت بوضا  طال ة ن مصدر  65-10 
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 / المياه الرايدةمتحريةالمياه  ير القمت بالتخ ص من  65-11 
 قمت برا رو تبخير المنال 65-12 
 قمت باستخدا  مبيدات اليرقات 65-13 
 قمت بوضا رس ، ة ن النوادذ واهبواو 65-14 
 قمت بتنظيف البيئة الت( تعيا ديها اهسرة  65-15 
 قمت باستخدا  مياه ال رو النظيفة 65-16 
 قمت باال تسال بالمياه النظيفة 65-17 
 قمت بالتضري  لن اهلل 65-18 
 [ 68انتقل  لن الس ال  ]ال توود  وابة  65-19 
  )القائمة الحرة.رخرا  65-20 

ما ه( الصعوبات/ التحديات الت( واوهتها ةند اتخاذ  66
 هذه اإلورالات؟

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 [ 68انتقل  لن الس ال  التخاذ التدابير الوقائية ]صعوبة تودير الوقت  66-1
 ائيةقصعوبة تودير المال والموارد ال امة التخاذ التدابير الو  66-2 

 [ 68انتقل  لن الس ال  ]
انتقل  لن [ المثال. الطارد ة ن سبيل وبة الوصول  لن المواد ال امة )صع 66-3 

 [ 68الس ال 
يريدون ل( اتخاذ يان ة ن رن رتغ و ة ن النا  من حول( ممن ال  66-4  

 [ 68انتقل  لن الس ال [  ورالات 
انتقل  لن  ] ةق( الذير  رثنال الممارسة الونسيردن  ريي( الستخدا  الوا 66-5  

 [ 68الس ال 
انتقل  لن  ] ةند اتخاذ هذه التدابيرل  رواو  رية صعوبات رو تحديات  66-6  

 [ 68 الس ال
 [ 68انتقل  لن الس ال  ]ال توود  وابة  66-7  
 [ 68انتقل  لن الس ال  ] )القائمة الحرة.رخرا  66-8  

د ماذا  .م64د( حالة اإلوابة ب  )انتقل  لن الس ال  67
ل  تق  باتخاذ رية  ورالات لحماية نفس، من اإلصابة 

 باييا؟
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 اإلصابة باييا ورسرت( ل  تتعرن ل  رنا ل  رتعرن لمخاطر 67-1
 ال رةتقد رن اييا تمثل م ي ة 67-2 
 ال رهاو اإلصابة باييا 67-3 
 ال تندر  الوقاية من اييا ضمن رولويات( 67-4 
 يوود لد  متسا من الوقت التخاذ تدابير الوقاية ال 67-5 
  ورالات الوقاية ال يوود لد  موارد رو ال يمينن( الوصول  لن  67-6  
 ال رةتقد رن هنا، تدابير وقائية دعالة 67-7  
 يمينن( الوقاية من اإلصابة بايياال رةرف ييف  67-8  
  هنا، رخرون يقومون باهمور الضرورية لوقايت( من اإلصابة باييا 67-9  
 ال يمين، الوقاية من اإلصابة باييا 67-10  
 ال توود  وابة 67-11  
 )القائمة الحرة.رخرا  67-12  

منذ سماة، ةن اييام هل اتخذت رية  ورالات  68
 لوقاية موتمع، المح ( من اإلصابة باييا؟

 واحدة [] اختر  وابة 

 نع  68-1
 [ 70انتقل  لن الس ال  ]ال  68-2 
 [ 71انتقل  لن الس ال  ] ال توود  وابة 68-3 

دهل  .م68د( حالة اإلوابة بنع  )انتقل  لن الس ال  69
قمت باتخاذ رية تدابير لحماية موتمع، المح ( من 

 اإلصابة باييا؟
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

انتقل  لن  ]تنظيف/ در، مصدر المياه/ وحدة التخاين/ حاويات المياه  69-1
 [ 71 الس ال

انتقل  لن  ]/ وحدة التخاين/ حاويات المياه ضا  طال ة ن مصدر المياه 69-2 
 [ 71الس ال 

 [ 71انتقل  لن الس ال  ] را/ تبخير المناطا المح ية 69-3 
 [ 71انتقل  لن الس ال  ]  االة القمامة 69-4  
 [ 71انتقل  لن الس ال  ] استخدا  يرقات الح رات 69-5  
 [ 71انتقل  لن الس ال  ]  االة المياه  ير المتحرية/ المياه الرايدة 69-6  
 [ 71انتقل  لن الس ال  ] التضري  لن اهلل 69-7  
 [ 71انتقل  لن الس ال  ] ال توود  وابة 69-8  
 [ 71انتقل  لن الس ال  ] )القائمة الحرة.رخرا  69-9  



20 │  

د ماذا  .م68د( حالة اإلوابة ب  )انتقل  لن الس ال  70
ل  تق  باتخاذ رية تدابير لحماية موتمع، المح ( من 

 اإلصابة باييا؟
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 لن يتعرن موتمع( المح ( لمخاطر اييا 70-1
 ال رةتقد رن اييا يمثل م ي ة 70-2 
 ال رهاو اإلصابة باييا رو  صابة اهخرين ب  70-3 
 ال تندر  الوقاية من اييا ضمن رولويات( 70-4 
 ال يوود لد  متسا من الوقت التخاذ تدابير الوقاية د( الموتما المح ( 70-5 
  وقائية ال يوود لد  موارد رو ال يمينن( الوصول  لن اورالات 70-6  
 ال رةتقد رن هنا، تدابير وقائية دعالة 70-7  
 ال رةرف ييف يمينن( وقاية موتمع( المح ( من اإلصابة باييا 70-8  
  هنا، رخرون يقومون باهمور الضرورية لوقايت( من اإلصابة باييا 70-9  
 ال يمين، الوقاية من اإلصابة باييا 70-10  
 ال توود  وابة 70-11  
 )القائمة الحرة.رخرا  70-12  

ح ية باتخاذ رية  ورالات هل قامت اإلدارة الم 71
/ موتمع، المح ( من اإلصابة لحمايت،/ رسرت،

 باييا؟
 [ ] اختر  وابة واحدة

 نع  71-1
 [ 73انتقل  لن الس ال  ]ال  71-2 
 ربما 71-3 
 [ 73انتقل  لن الس ال  ]ال توود  وابة  71-4 

حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن د(  72
 ورالات الت( قمت باتخاذها؟إلدما ه( ا .م71 الس ال

 [ ] اختر  وابة واحدة

 ال توود  وابة 72-1
  القائمة الحرة 72-2 

ت لحمايت،/ هل قامت الحيومة باتخاذ رية  ورالا 73
 ؟من اإلصابة باييا/ موتمع، المح ( رسرت،

 [ ] اختر  وابة واحدة

 نع  73-1
 [ 75انتقل  لن الس ال  ]ال  73-2 
 ربما 73-3 
 [ 75انتقل  لن الس ال  ]ال توود  وابة  73-4 

د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن  74
 ورالات الت( قمت باتخاذها؟إله( ا دما .م73 الس ال

 [ ] اختر  وابة واحدة

 ال توود  وابة 74-1
  القائمة الحرة 74-2 

هل قامت رية منظمة مح ية/ وطنية باتخاذ رية  75
 ؟/ رسرت، من اإلصابة بايياحمايت، ورالات ل

 [ ] اختر  وابة واحدة

 نع  75-1
 ال  75-2 
 ربما 75-3 
 ال توود  وابة  75-4 

د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن  76
 ؟دما ه( هذه المنظمة .م75 الس ال

 [ واحدة] اختر  وابة 

 ال توود  وابة 76-1
  القائمة الحرة 76-2 

د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن  77
 ورالات الت( قاموا باتخاذها؟إلدما ه( ا .م75 الس ال

 [ ] اختر  وابة واحدة

 ال توود  وابة 77-1
  القائمة الحرة 77-2 

هل قامت ر  منظمة دولية باتخاذ  ورالات لحمايت،  78
 ؟رسرت، من اإلصابة بايياولحماية 

 [ ] اختر  وابة واحدة

 نع  78-1
 ال  78-2 
 ربما 78-3 
 ال توود  وابة  78-4 

د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن  79
 ه( هذه المنظمة؟ دما .م78 الس ال

 [ ] اختر  وابة واحدة

 ال توود  وابة 79-1
  القائمة الحرة 79-2 

د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن الس ال  80
 ورالات الت( قاموا باتخاذها؟إله( ا دما .م78

 [ ] اختر  وابة واحدة

 ال توود  وابة 80-1
  القائمة الحرة 80-2 

ييف يمين، التخ ص رو الحد من البعون المووود  81
 ؟الموما السين( الذ  تقطن  لمنال/د( ا

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 را رو تبخير 81-1
 استخدا  مبيدات اليرقات 81-2 
 حادظ ة ن نظادة البيئة وق  بالتخ ص من القمامة 81-3 
  حادظ ة ن تنظيف ودر، مصدر المياه/ وحدة التخاين/ حاويات المياه 81-4  
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  / وحدة التخاين/ حاويات المياهالمياهضا  طال ة ن مصدر  81-5  
 / المياه الرايدةاه  ير المتحريةق  بءاالة المي 81-6  
 ق  بحرا لفائف البعون 81-7  
 ق  بء عال النيران 81-8  
 يستحيل التخ ص من البعون رو الحد من  81-9  
  ال توود  وابة 81-10  
 الحرة.)القائمة رخرا  81-11  

ر  من هذه التدابير ينت تقو  بها  قبل ظهور اييام 82
 دور ؟ ب يل

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 استخدا  ناموسية د( المسال 82-1
 استخدا  ناموسية د( ساةات النهار 82-2 
 استخدا  طارد البعون رو را الوس  82-3 
 لفائف البعون وا  عال النيران الطفيفة إلبعاد البعون استخدا  82-4 
 ارتدال الم ب  الت( تغط( الوس  82-5 
ال ري، ل واق( الذير  د( وميا الع قات ستخدا  الواق( الذير / استخدا  ا 82-6 

 الونسية
 استخدا   يرها من وسائل تنظي  اهسرة الحديثة 82-7 
 االمتناي ةن الوماي 82-8 
 حاويات تخاين المياه / وحدة التخاين/المياهتنظيف/ در، مصدر  82-9 
 حاويات تخاين المياه / وحدة التخاين/المياهمصدر ضا  طال ة ن  82-10 
 / المياه الرايدة االة المياه  ير المتحرية 82-11 
 را رو تبخير المنال 82-12 
 استخدا  مبيدات اليرقات 82-13 
 وضا رس ، ة ن النوادذ واهبواو 82-14 
 البيئة المنالية النظيفة 82-15 
 استخدا  مياه ال رو النظيفة 82-16 
 اال تسال بالمياه النظيفة 82-17 
 ل حماية من المرن.) التضري  لن اهلل 82-18 
 ال توود  وابة 82-19 
 )القائمة الحرة.رخرا  82-20 

يانت رخر مرة قمت ديها بتنظيف/ در، مصدر  متن 83
حاويات تخاين المياه الخاصة  المياه/ وحدة التخاين/

 ب،؟
 [ ] اختر  وابة واحدة

 ريا  مضت 1-7 83-1
 منذ ريثر من رسبوي 83-2 
 منذ ريثر من  هر 83-3 
 ر هر 6-2منذ  83-4 
  هرا   12-7منذ  83-5 
 منذ ريثر من سنة 83-6 
  حاويات تخاين المياه ل  رق  قط بتنظيف/ در، مصدر المياه/ وحدة التخاين/ 83-7  
   

83-8 
 [ 85انتقل  لن الس ال ] 

 [ 85انتقل  لن الس ال ]  ال توود  وابة
/ المياهييف قمت رخر مرة بتنظيف/ در، مصدر  84

 حاويات تخاين المياه الخاصة ب،؟ وحدة التخاين/
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

ةادة م ئ  84-1  تفريغ بعن المياه وا 
ةادة م ئ  84-2   تفريغ يل المياه وا 
 تفريغ الحاوية ودريها بالصابون رو ر  مح ول رخر قبل  ةادة م ئها 84-3 
 حاويات تخاين المياه مصدر المياه/ وحدة التخاين/وضا  طال ة ن  84-4  
  مح ول رو مواد ييميائية ل مياه  ضادة 84-5  
  ال توود  وابة 84-6  
 )القائمة الحرة.رخرا  84-7  

 د( الوقاية من اييا؟ ما ه( ريثر ث ث طرا دعالية 85
  وابات [ 3] 

  القائمة الحرة 85-1
  القائمة الحرة 85-2 
  القائمة الحرة 85-3 
  ال توود  وابة 85-4  
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 الوقاية
 المخاطر

ما ه( ريثر ث ث طرا يمين استخدامها لت ويا  86
النا  ة ن حماية رنفسه  وموتمعاته  المح ية ب يل 
ريبر من اإلصابة باييا/ لتق يص مخاطر اإلصابة 

 باييا؟
 [  وابات 3] 

  القائمة الحرة 86-1
  القائمة الحرة 86-2 
  القائمة الحرة 86-3 
  ال توود  وابة 86-4 

 التماس الرعايةالعالج/ 
بخ ف السيدات  ذا ساور ال ، ر   خص ) 87

 الحوامل. د( اإلصابة باييام دماذا يصنا؟
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

  البقال د( المنال دون رن يفعل  يئا / ةد  تناول ر  دوال 87-1
بالمنال وتناول دوال لتخفين الحمن وتخفيف اهل  و رو اليثير من  البقال 87-2 

  السوائل
 االنعاال 87-3  
  المردا الصح(التوو   لن  87-4  
 التوو   لن طبيو خاص 87-5  
 التوو   لن صيدلية 87-6  
 التحدث  لن ةامل صح( موتمع( رو  لن المتطوةين 87-7  
 التحدث  لن قادة الموتما المح ( 87-8  
 التوو   لن معالج مح ( 87-9  
 التوو   لن  حدا مساةدات التوليد التق يديات/ القاب ت 87-10  
 التوو   لن الينيسة 87-11  
  ال توود  وابة 87-12  
 )القائمة الحرة.رخرا  87-13  

بخ ف ر  ا رصبت رنت رو رحد ردراد رسرت، ) ذ 88
 حامل. ا ن بحمن طفيفةم دماذا تفعل؟سيدة 

 [ ] اختر  وابة واحدة

  البقال د( المنال دون رن نفعل  يئا  رو نتناول ر  دوال 88-1
اليثير من   روو البقال بالمنال وتناول دوال لتخفين الحمن وتخفيف اهل   88-2 

  السوائل
 االنعاال 88-3 
  المردا الصح(التوو   لن  88-4 
 التوو   لن طبيو خاص 88-5  
 التوو   لن صيدلية 88-6  
 التحدث  لن ةامل صح( موتمع( رو  لن المتطوةين 88-7  
 الموتما المح ( قادةالتحدث  لن  88-8  
 التوو   لن معالج مح ( 88-9  
 التوو   لن  حدا مساةدات التوليد التق يديات/ القاب ت 88-10  
 الينيسةالتوو   لن  88-11  
 ال توود  وابة 88-12  
  )القائمة الحرة.رخرا  88-13  

بخ ف ر  ا رصبت رنت رو رحد ردراد رسرت، ) ذ 89
 سيدة حامل. ا ن بحمن  ديدةم دماذا تفعل؟

 [ ] اختر  وابة واحدة

  البقال د( المنال دون رن نفعل  يئا  رو نتناول ر  دوال 89-1
اليثير من  و روبالمنال وتناول دوال لتخفين الحمن وتخفيف اهل   البقال 89-2 

  السوائل
 االنعاال 89-3 
  المردا الصح(التوو   لن  89-4 
 التوو   لن طبيو خاص 89-5  
 التوو   لن صيدلية 89-6  
 التحدث  لن ةامل صح( موتمع( رو  لن المتطوةين 89-7  
 الموتما المح ( قادةالتحدث  لن  89-8  
 التوو   لن معالج مح ( 89-9  
 التوو   لن  حدا مساةدات التوليد التق يديات/ القاب ت 89-10  
 التوو   لن الينيسة 89-11  
 ال توود  وابة 89-12  
  )القائمة الحرة.رخرا  89-13  
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 ذا رصبت بحمن ا ن دهل ستفير د(  ورال اختبار  90
 اييا؟

 [  وابة واحدة] اختر 

 [ 92انتقل  لن الس ال ]  نع  90-1
  ال 90-2 
 ربما 90-3 
 [ 92انتقل  لن الس ال ] ال توود  وابة  90-4  

 .م90د( حالة اإلوابة ب  رو ربما )انتقل  لن الس ال  91
 د ماذا قررت ةد   ورال اختبار اييا؟

 [ ] اختر  وابة واحدة

  ال توود  وابة 91-1
  القائمة الحرة 91-2 

 الصحة الجنسية واإلنجابية
منذ سماة، ةن اييا هل اتخذت رنت رو  ريي، رية  92

 تدابير ل وقاية من الحمل  ير المقصود؟
 [ ] اختر  وابة واحدة

 نع  92-1
 [ 94انتقل  لن الس ال ]  ال 92-2 
 [ 95انتقل  لن الس ال ]  ال توود  وابة 92-3 

 .م92حالة اإلوابة بنع  )انتقل  لن الس ال  د( 93
ه( التدابير الت( اتخذتها رنت رو  ريي، ل وقاية  دما

 ؟من الحمل  ير المقصود

 استخدا  ال ري، ل واق( الذير  د( وميا الع قات الونسيةاستخدا  الواق(/  93-1
 استخدا  حبوو منا الحمل 93-2 
 استخدا  وسائل منا الحمل ةن طريا الحقن  93-3 
 ال ولوم الغر   لا. الممتدة المفعول ) استخدا  وسائل منا الحمل العيوسة 4-93 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ] 
 استخدا  وسائل منا الحمل المستخدمة د( الحاالت الطارئة  93-5  
 ئل تنظي  اهسرة الحديثة اهخرا استخدا  وسا 93-6  
 االمتناي ةن الوماي 93-7  
  ال توود  وابة 93-8  
 )القائمة الحرةرخرا ) 93-9  

د ماذا  .م92د( حالة اإلوابة ب  )انتقل  لن الس ال  94
ل  تتخذ رنت رو  ريي، تدابير ل وقاية من الحمل  ير 

  المقصود؟

 رنا  ير نا ط ونسيا   94-1
  دما دوا. ةاما   60)رنا و ريي( ب غنا من السن ما ال يسمأ بالحمل  94-2 
 رر و رنا و ريي( د( الحمل 94-3 
 ال رةتقد رنا رو  ريي( د( استخدا  وسائل منا الحمل 4-94 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ] 
 ال رحبذ رنا و ريي( استخدا  الواق( الذير  رثنال الوماي 94-5  
 ال يتسا وقت( التخاذ تدابير وقائية 94-6  
 ال تتوادر ل( الموارد ال امة رو سبل الحصول ة ن التدابير الوقائية 94-7  
 ال رةتقد د( دعالية التدابير الوقائية د( منا الحمل 94-8  
 ال رةرف ييف يمينن( الوقاية من الحمل  ير المقصود 94-9  
 الحمل  ريي( يقو  بما ي ا  لمنا 94-10  
  ال توود  وابة 94-11  
  )القائمة الحرة.رخرا  94-12  

  ينبغ(  ورال اختبار اييا ليل السيدات الحوامل 95
 ] اختر  وابة واحدة [

  روادا ب دة 95-1
  روادا 95-2 
  ال روادا 95-3 
  ال روادا ب دة 95-4 
  ال توود  وابة 95-5  
  )القائمة الحرة.رخرا  95-6  

بالحمن رثنال الحملم دماذا ينبغ(  ة ذا رصيبت سيد 96
 لها القيا  ب ؟

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

  تقبا د( المنال وال تفعل  يئا / ال ت خذ دوال 96-1
تقبا د( المنال وتتناول دوال لخفن الحمن وتسيين اهل  وت رو اليثير من  96-2 

 السوائل
 االنعاال 96-3 
 الحصول ة ن الرةاية الدورية السابقة ل والدة والفحص 96-4  
  التوو   لن المردا الصح( 96-5  
  لن طبيو خاص التوو  96-6  
  لن الصيدلية التوو  96-7  
  التحدث  لن رحد العام ين د( موال الصحة الموتمعية رو المتطوةين 96-8  
  لن قائد موتمع( التحدث 96-9  
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   لن رحد المعالوين المح يين التوو  96-10  
 التوو   لن  حدا مساةدات التوليد التق يديات/ القاب ت 96-11  
 وضا نهاية ل حمل 96-12  
 التوو   لن الينيسة 96-13  
  ال توود  وابة 96-14  
  )القائمة الحرة.رخرا  96-15  

وضا نهاية ل حملم دييف تفعل   ذا ر بت سيدة د( 97
 ذل،؟

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 التوو   لن رحد مرادا الصحة العمومية إلورال ةم ية  وهان  منة 97-1
 التوو   لن طبيو خاص إلورال ةم ية  وهان  منة 97-2 
 الت( يت   را ها مح يا .تناول حبوو اإلوهان ) 97-3 
 الت( يت   را ها ةبر  بية اإلنترنت.اإلوهان )تناول حبوو  97-4  
 رحد المعالوين المح يينالتوو   لن  97-5  
 التوو   لن  حدا مساةدات التوليد التق يديات/ القاب ت 97-6  
 ال ينبغ( ل نسال وضا نهاية ل حمل 97-7  
  ال توود  وابة 97-8  
  )القائمة الحرة.رخرا  97-9  

 االتصاالتالمعلومات/ 
/ من ر   خص تر و د( الحصول ة ن من رين 98

 المع ومات ب  ن اييا؟
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 اهسرة 98-1
 اهصدقال رو الويران 98-2 
 ال قالات الموتمعية/ اةمال الموتما المح ( 98-3 
 المعالج المح (/ المعالج التق يد  98-4  
 التوليد التق يديات/ القاب ت مساةدات 98-5  
 من رماين العبادة/ من روال الدين 98-6  
 حم ة االنتقال من منال  خر 98-7  
 المردا الصح(العام ون الصحيون د(  98-8  
 د( الموتما ونالعام ون الصحيون رو المتطوة 98-9  
 الطبيو الخاص 98-10  
 الصيدلية 98-11  
 اإلذاةة 98-12  
 الت فايون 98-13  
 الم صقات 98-14  
 الصحف 98-15  
 اإلنترنت 98-16  
 التواصل االوتماة( 98-17  
 الرسائل القصيرة 98-18  
 تطبيقات الهواتف الذيية 98-19  
 اإلة نات العامة بميبرات الصوت 98-20  
 اإلة نات الحيومية 98-21  
 المنظمات الدولية 98-22  
 المنظمات المح ية/ الوطنية 98-23  
 ال توود  وابة 98-24  
  )القائمة الحرة.رخرا  98-25  

 ذا يان لدي، س ال ةن اييام دءلن من ستتوو   99
 بالس ال؟

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 اهسرة 99-1
 اهصدقال رو الويران 99-2 
 / قادة الموتماال قالات الموتمعية 99-3 
 المعالج المح (/ المعالج التق يد  99-4 
 مساةدات التوليد التق يديات/ القاب ت 99-5  
 روال الدين 99-6  
  العام ون الصحيون د( المردا الصح( 99-7  
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 العام ون الصحيون رو المتطوةون د( الموتما 99-8  
 الطبيو الخاص 99-9  
 الصيدل( 99-10  
 المع   99-11  
 ميالمة هاتفية د( برنامج 99-12  
 من يقومون بءةداد اإلة نات العامة 99-13  
 من يقومون بالايارات من منال  خر 99-14  
 ممث و المنظمات الدولية 99-15  
 ممث و المنظمات المح ية 99-16  
 ممث و الحيومة 99-17  
  ال توود  وابة 99-18  
 )القائمة الحرة.رخرا  99-19  

 المعارف
د( حالة توادر لقا  مضاد لاييام دهل ستفير د(  100

 رخذه؟
 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  100-1
 ال 100-2 
  ربما 100-3 
  ال توود  وابة 100-4  

د( حالة اإلوابة ب  رو ربما رو ال توود  وابة )انتقل  101
د ماذا قد تفير د( ةد  التطعي   .م100 لن الس ال 
 ؟ضد اييا

 ] اختر  وابة واحدة [

 ال توود  وابة 101-1
  القائمة الحرة 101-2 

 

 السمات الديموغرافية للمجيبين )د( 
 رنثن 1-102 ون  المويو 102

 ذير 102-2  
  1-103 سن المويو 103
  1-104 رة ن مستوا من التع ي  حصل ة ي  104
  1-105 الديانة 105
  1-106 حو  رسرة المويو 106
 ةدد السيدات د( سن اإلنواو د( اهسرة 107

 .ةاما   15-49)
107-1  

  1-108 الحوامل د( اهسرة السيداتةدد  108
  1-109 العمل الحال(/ التوظيف 109
  1-110 متوسط الدخل ال هر  د( اهسرة 110
 حضر 1-111  اهسرة ميان 111

 ريف 111-2  
  1-112 المسادة  لن رقرو مردا صح( 112
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الصحة  –بنك األسئلة الخاص بالمعارف والمواقف والممارسات 
  الجنسية واإلنجابية

 

 

 المعارف )ر.
من ه  اهدراد رو الموموةات اهيثر تعرضا   1

 ل مخاطر من ورال اييا؟
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 الحوامل السيدات 1-1
 .ةاما   49-15السيدات د( سن اإلنواو ) 1-2 
 ةاما . 24-15المراهقون والسيدات  ير المتاووات ) 1-3 
 المصابون بالعوا 1-4  
 اهطفال 1-5  
 المسنون 1-6  
 ل  يتعرن ر   خص ل مخاطر 1-7  
  ال توود  وابة 1-8  
 )القائمة الحرة.رخرا  1-9  
 ذا تعرضت سيدة حامل لاييام دما ه( المخاطر  2

 الت( تواوهها؟
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 قد تتعرن لوةية 2-1
 تتعرن لمخاطر اإلوهان 2-2 
 قد تواو  صعوبة د( الوالدة 2-3 
 قد تيون معرضة لمخاطر  نهال الحمل ب يل  ير قانون( رو  ير  من 2-4  
  ال توود  وابة 2-5  
     )القائمة الحرة.رخرا  2-6  
 ذا رصيبت امررة حامل باييام دما ه( المخاطر الت(  3

 يتعرن لها ونينها/ طف ها؟
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 التطور الطبيع( داخل الرح  رومخاطر ةد  النمو  3-1
 مخاطر اإلوهان 3-2 
 مخاطر والدته  قبل اهوان 3-3 
 مخاطر اإلم ص 3-4  
 صغيرمخاطر الوالدة برر   3-5  
 مخاطر الوالدة بءةاقة 3-6  
 ال توود  وابة  3-7  
 )القائمة الحرة.رخرا  3-8  
 ما هو صغر الرر ؟ 4

 ] اختر  وابة واحدة [
  ال توود  وابة 4-1

 القائمة الحرة 4-2 
 هل تعتقد رن هنا، ة قة بين اييا وصغر الرر ؟ 5

 ] اختر  وابة واحدة [
 نع  5-1

    ال 5-2 
  ربما 5-3 
 ال رة   5-4 
  ال توود  وابة 5-5 
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 المواقف )ب(

ينبغ( رن تتفادا السيدات الحمل د( هذا الوقت  6
 بسبو

 ] اختر  وابة واحدة [

  روادا ب دة 6-1
  روادا 6-2 
 [ 9ال روادا ] انتقل  لن الس ال  6-3 
 [ 9ال روادا ب دة ] انتقل  لن الس ال  6-4  

 
 [ 9توود  وابة ] انتقل  لن الس ال  ال 6-5 

 
د( حالة اإلوابة بموادا ب دة رو موادا )انتقل  لن  7

اد  الحمل تف د ماذا ينبغ( ة ن السيدات .م6الس ال 
 ا؟د( هذا الوقت بسبو ايي

 ة [اختر من بين اإلوابات المتعدد ]
  
  

 قد تصاو بوةية 7-1
 تيون معرضة لمخاطر اإلوهان 7-2 
 قد تواو  صعوبة د( الوالدة 7-3 
 الطفل معرن لمخاطر الوالدة قبل اهوان 7-4 
 الطفل معرن لمخاطر اإلم ص 7-5 
  الطفل معرن لمخاطر الوالدة بعوا 7-6  
  ال توود  وابة 7-7  
 )القائمة الحرة.رخرا  7-8  
روادا ب دة رو روادا )انتقل  لن ا د( حالة اإلوابة ب 8

د ماذا ينبغ( ل نسال تفاد  الحمل د( هذا  .م6الس ال 
 ؟الوقت

 ة [اختر من بين اإلوابات المتعدد ]
 

] انتقل  لن  ذير  د( وميا الع قات الونسية الواق(يستخد   رييها  8-1
 [ 10 الس ال

 [ 10استخدا  الواق( اهنثو  ] انتقل  لن الس ال  8-2 
 [ 10 لن الس ال  استخدا  حبوو منا الحمل ] انتقل 8-3 
 [ 10استخدا  وسائل منا الحمل الم خوذة حقنا  ] انتقل  لن الس ال  8-4 
 [ 10استخدا  ال ولو الممتد المفعول ] انتقل  لن الس ال  8-5 
 [ 10ل غر  الممتدة المفعول ] انتقل  لن الس ال  والقاب ةموانا الحمل العيوسة  8-6 
 [ 10د( الحاالت الطارئة ] انتقل  لن الس ال  وسائل الحمل استخدا  8-7  

 
] انتقل  لن  )القائمة الحرة.استخدا  وسائل تنظي  اهسرة اهخرا الحديثة  8-8 

 [ 10 الس ال
 [ 10االمتناي ةن الوماي ] انتقل  لن الس ال  8-9  
 [ 10ال توود  وابة ] انتقل  لن الس ال  8-10  
 [ 10] انتقل  لن الس ال  الحرة.)القائمة رخرا  8-11  
د( حالة اإلوابة ب  روادا رو ال روادا ب دة )انتقل  9

د ماذا ال تتفادا السيدات الحمل د(  .م6 لن الس ال 
  هذا الوقت؟

 ال يتعرضن لمخاطر اإلصابة اييا السيدات 9-1
 ال ينبغ( ل نسال رخذ موانا الحمل 9-2 
  الحوامل ال ي ثر ة ن السيدات اييا 9-3 
 اييا ال ي ثر ة ن الونين رثنال الحمل 4-9 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ] 
  ال توود  وابة 9-5  
     )القائمة الحرة.رخرا  9-6  

لتونو  هل ي يد البابا استخدا  السيدات لموانا الحمل 10
 ؟الحمل خ ل وبال اييا
 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  10-1
    ال 10-2 
  ربما 10-3 
  ال توود  وابة 10-4 

 ذا رصيبت سيدة حامل باييا دهل تريده رن يظل رمرا   11
 خاصا  د( ط( اليتمان؟ 

 ] اختر  وابة واحدة [

  روادا ب دة 11-1
  روادا 11-2 
 [ 13ال روادا ] انتقل  لن الس ال  11-3 
 [ 13روادا ب دة ] انتقل  لن الس ال  ال 11-4  
 [ 13ال توود  وابة ] انتقل  لن الس ال  11-5  

د( حالة اإلوابة با روادا ب دة رو روادا )انتقل  لن  12
دماذا تر و د( االحتفاظ ب  ي مر  .م11الس ال 

 خاص د( ط( اليتمان؟ 
 ] اختر  وابة واحدة [

 

  ال توود  وابة 12-1

 

  الحرة القائمة 12-2
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 ذا رصيبت سيدة حامل باييا دهل تتعرن ل تمييا رو  13
 الوص  لهذا السبو؟ 
 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  13-1
 [ 15ال ] انتقل  لن الس ال  13-2 
  ربما 13-3 
 [ 15ال توود  وابة ] انتقل  لن الس ال  13-4 

د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن  14
 دما هو التمييا الذ  سمعت ةن ؟ .م 13 الس ال

 [ ] اختر  وابة واحدة

  ال توود  وابة 14-1

 
  القائمة الحرة 14-2

 ذا رصيبت سيدة حامل باييا دهل تتعرن رسرتها  15
 ل تمييا رو الوص  لهذا السبو؟ 

 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  15-1
 [ 17ال ] انتقل  لن الس ال  15-2 
  ربما 15-3 
 [ 17ال توود  وابة ] انتقل  لن الس ال  15-4 

د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن  16
 هو التمييا الذ  سمعت ةن ؟  دما .م15 الس ال

 ] اختر  وابة واحدة [

  ال توود  وابة 16-1

 
  القائمة الحرة 16-2

ل عنف  تتعرن السيدة الحامل الت( رصيبت باييا 17
بسبو  موتمعهاالبدن( من  رييها رو رسرتها رو 

 اييا؟ 
 ] اختر  وابة واحدة [

  روادا ب دة 17-1
  روادا 17-2 
  ال روادا 17-3 
  ال روادا ب دة 17-4 
  ال توود  وابة 17-5 

ما مدا احتمال  نواو السيدة الت( تصاو باييا د(  18
 دترة الحمل لطفل صغير الرر ؟ 

 اختر  وابة واحدة [] 

 يحتمل ب دة 18-1
 يحتمل 18-2 
  ير محتمل 18-3 
 ال توود مخاطر 18-4 
  ال توود  وابة 18-5 

هل تتعرن السيدة الت( تنوو طف   يعان( من  19
رنواي اإلةاقة من التمييا  منصغر الرر  رو  يرها 

 رو الوص  بسبو هذا الطفل؟ 
 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  19-1
 [ 21ال ] انتقل  لن الس ال  19-2 
  ربما 19-3 
 [ 21ال توود  وابة ] انتقل  لن الس ال  19-4 

د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن  20
 هو التمييا الذ  سمعت ةن ؟  دما .م19 الس ال

 ] اختر  وابة واحدة [

  ال توود  وابة 20-1

 
  القائمة الحرة 20-2

ينبغ(  تاحة خدمات اإلوهان القانون( ا من لوميا  21
  ت( رصبن باييا رثنال دترة الحملالسيدات ال 

 ] اختر  وابة واحدة [

  روادا ب دة 21-1
  روادا 21-2 
  ال روادا 21-3 
  ال روادا ب دة 21-4 
  ال توود  وابة 21-5 

 هل هنا، مخاطر تحيا باإلوهان د( هذا الب د؟  22
 اختر  وابة واحدة [ ]

 نع  22-1
 [ 24ال ] انتقل  لن الس ال  22-2 
  ربما 22-3 
 [ 24ال توود  وابة ] انتقل  لن الس ال  22-4 

د( حالة اإلوابة بنع  رو ربما )انتقل  لن  23
 .م ما ه( المخاطر؟22 الس ال

 ] اختر  وابة واحدة [

  ال توود  وابة 23-1
  الحرة القائمة 23-2 

 

 
 
 



│ 29 

 الممارسات )ج(
منذ سماةيما ةن اييا هل اتخذت رنت رو  ريي،  24

 ر  تدبير لتفاد  الحمل  ير المقصود؟ 
 ] اختر  وابة واحدة [

 نع  24-1
 [ 27ال ] انتقل  لن الس ال  24-2 
 [ 28ال توود  وابة ] انتقل  لن الس ال  24-3 

 .م24حالة اإلوابة بنع  )انتقل  لن الس ال  د( 25
ه( التدابير الت( اتخذتها رنت رو  ريي، لتفاد   دما

  الحمل  ير المقصود؟
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 استخدا  الواق( الذير  د( وميا الع قات الونسية  25-1
 استخدا  الواق( اهنثو  25-2 
 الحملاستخدا  حبوو منا  25-3 
 استخدا  وسائل منا الحمل ةن طريا الحقن  25-4 
  ال ولو.الحمل العيوسة الممتدة المفعول )استخدا  وسائل منا  25-5 
 الغر .الحمل العيوسة الممتدة المفعول )منا استخدا  وسائل  25-6 
 استخدا  وسائل منا الحمل الطارئة 25-7 
 )القائمة الحرة.وسائل تنظي  اهخرا الحديثة  استخدا  25-8 
 [ 28انتقل  لن الس ال  ] االمتناي ةن الوماي 25-9 
 [ 28انتقل  لن الس ال  ]ال توود  وابة  25-10 
 )القائمة الحرة.رخرا  25-11 

حالة استخدام، رو استخدا   ريي، هية وسائل  د( 26
المقصودم دمن رين لمنا الحمل لتفاد  الحمل  ير 

 حص تما ة يها؟
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 من مردا ل صحة العمومية 26-1
 من طبيو خاص رو مردا صح( 26-2 
 من صيدلية 26-3 
 ةبر  بية اإلنترنت 26-4 
 من مساةدات التوليد التق يديات/ القاب ت 26-5  
 من معالج مح ( 26-6  
 صديا رو رحد الويران رو اهقارو من 26-7  
  ال توود  وابة 26-8  
  )القائمة الحرة.رخرا  26-9  

د ماذا .م 24د( حالة اإلوابة ب  )انتقل  لن الس ال  27
ل  تتخذ رنت رو  ري، رية  ورالات لتفاد  الحمل 

  ير المقصود؟ 
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 رنا  ير نا ط ونسيا   27-1
  د يبر. ةاما   60رنا و ريي( ب غنا من السن ما ال يسمأ بالحمل ) 27-2 
 رر و رنا و ريي( د( الحمل 27-3 
 ال رةتقد رنا و ريي( د( استخدا  وسائل منا الحمل 27-4 
 ال يتسا وقت( التخاذ تدابير وقائية 27-5 
 تتوادر ل( الموارد ال امة رو سبل الحصول ة ن التدابير الوقائية ال 27-6 
 ال رةتقد د( دعالية التدابير الوقائية د( منا الحمل 27-7  
 ال رةرف ييف يمينن( الوقاية من الحمل  ير المقصود 27-8  
  ريي( يقو  بما ي ا  لمنا الحمل 27-9  
  ال توود  وابة 27-10  
  )القائمة الحرة.رخرا  27-11  

  تبار اييا لوميا السيدات الحواملينبغ(  ورال اخ 28
 ] اختر  وابة واحدة [

  روادا ب دة 28-1
  روادا 28-2 
  ال روادا 28-3 
  ال روادا ب دة 28-4 
  ال توود  وابة 28-5 

   ذا رصيبت سيدة باييا رثنال الحمل دماذا تصنا؟ 29
 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

  تقبا د( المنال وال تفعل  يئا / ت خذ دوال 29-1
اليثير من  وت روتقبا د( المنال وتتناول دوال لخفن الحمن وتسيين اهل   29-2 

 السوائل
 االنعاال 29-3 
 الحصول ة ن الرةاية الدورية السابقة ل والدة والفحص 29-4  
  لن مريا الصحة العمومية التوو  29-5  
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  لن طبيو خاص التوو  29-6  
  لن الصيدلية التوو  29-7  
  التحدث  لن رحد العام ين د( موال الصحة الموتمعية رو المتطوةين 29-8  
  لن قائد موتمع( التحدث 29-9  
   لن رحد المعالوين المح يين التوو  29-10  
 مساةدات التوليد التق يديات/ القاب تالتوو   لن  حدا  29-11  
 وضا نهاية ل حمل 29-12  
 التوو   لن الينيسة 29-13  
  ال توود  وابة 29-14  
  )القائمة الحرة.رخرا  29-15  

د( حالة ر بة سيدة د( وضا نهاية ل حملم دييف  30
  يت تن لها ذل،؟

 [ اختر من بين اإلوابات المتعددة ]

 التوو   لن رحد مرادا الصحة العمومية إلورال ةم ية  وهان  منة 30-1
 طبيو خاص إلورال ةم ية  وهان  منةالتوو   لن  30-2 
 الت( يت   را ها مح يا .تناول حبوو اإلوهان ) 30-3 
 تناول حبوو اإلوهان )الت( يت   را ها ةبر  بية اإلنترنت. 30-4  
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