
 )06 –ْعَهُد الَوَطنيُّ ِلإلْحصاِء الَم(االْستطالُع الَوَطنيُّ ِللُمهاجريَن 
 

 |__|__| - |_|__|__|__|__|__|_َرَقُم ِتعريِف اِالْسِتطالِع  
   رَقُم تْعريِف الَمْسكِن-                               الَرَقُم الكوديُّ ِللِقسِم      

  
 |__|__|إجراِء االْسِتْطالِع  الَشْخِص الَقاِئِم بُمَقَر
 

 |___|___|___|___|  |__|__|  |__|__| التاريُخ
 

 .َتْعريُف األْفراِد الُمقيميَن في الَمْسكِن وِاْختياُر األْشخاِص الذيَن سُتْجرى معُهْم الُمقابلُة: 0الِوحدُة َرَقُم 
 

 نَت، إْن ُآنَت تعيُش ُهنا؟ َيعيُش عادًة في الَمْسَكِن، ِبما في َذلَك َأ َشْخصًاَآْم. 1.0
 

  )2.0 ِاْنَتِقل إلى 0ِإْن َآانْت اإلجابُة ( |___|___|
 
 ) أْشخاِص َعَلى األقِل3إْن آاَن يعيُش في الَمْسَكِن  (

 .اآلَن سَأطَرُح َعَلْيَك َبْعُض األْسئلِة َحْوَل آلُّ واحٍد ِمْن َهؤالِء األْشخاِص
َهكذا َحتى َنِصَل إَلى آِخَر وبالَشْخِص الَتالي،  بالَشْخِص الذي َتعِرَفُه أآَثَر، وَبْعَد َذِلَك َسَنْبَدُأ ِبَك أْنَت، وَسَنستِمرُّ
 ).َعَدُد األشخاِص الِذيَن أشاَر إَلْيِهْم الَشخُص الذي ُتْجرى َمَعُه الُمقاَبَلُة(.... َشْخٍص ِمَن األْشخاِص الـ 

 هؤالِء األُشخاِصِاْذُآُر لي أوًَّال ِاسَم ُآلِّ واِحٍد ِمْن 
 
 )-َشخٍص  )2(َعَدُد  - َشْخصاِن إْن آاَن يعيُش في الَمْسَكِن (

 .اآلَن سَأطَرُح َعَلْيَك َبْعُض األْسئلِة َتدوُر َحْوَلُكما َأْنُتما اِالْثناِن
 .ِاْذُآُر لي ِاسَم الشْخِص الذي َيِعيُش ُهناوَبْعَد َذِلَك أوًَّال ِاْذُآُر لي ِاسَمَك 

 
 ) َشْخٌص واِحٌداَن يعيُش في الَمْسَكِنإْن آ (

 )1.0َيتَُّم الَتْسجيُل في الَعموِد األوَِّل مَن الَجْدَوِل َرَقم (ما ِاْسُمَك؟ 
 
 )َمْعلوماٌت َحْوَل األْشخاِص الذيَن يعيُشوَن في ّهذا الَمْسَكِن. 1.0الَجْدَوِل َرَقم ُقْم ِبَتْعِبَئِة ( 
 
 في السؤاِل رقم 0َقْد أجاَب َمَعُه  إْن آاَن الشْخُص الذي ُيْجَرى االْسِتطالُع 3.0 وَرَقم 2.0ِم ِن َرَقَيِتمُّ َطرُح الُسؤالي(

1.0(  
 

  ِمْنُهم ُوِلَد خاِرُج أسبانيا؟، َآْم َشْخصًاَكنداِم َهذا الِمْس الذيَن َيقوموَن اآلَن باْسِتْخبيِن األُشخاِص ِمَن 2.0
 ) ِاْنَتَهى االْسِتطالُع0إذا َآاَنْت اإلجاَبُة ( |___|___|

 
  في أسبانيا؟ عادًةِلدوا خاِرُج أسبانيا، َآْم َشخصًا ِمنُهْم يعيشُُُو ِمْن َبْيَن اَألُشَخاِص الذيَن .3.0

 
|___|___| 

 
 )نهايُة االسِتطالِع (
 

 التشريُع اإلْحصائيُّ اإلجباريُّ التنفيِذ
 
 الِعْطِت االْسُةَيرِِّس

 

 إّما بشكٍل ُمباِشٍر ِمْن األشخاِص الذيَن  اإلحصائيِةدماِتَخِقَبِل ال ْنليها ِم َعصوُل الُحمُّ التي يِتيِةِصْخ الَشلوماِتْع والَماناِتي الَبُةماَي ِحمُِّتَت
 صاءاِت اإلْحِرْو َد قانوِنْن ِم13.1  رقِمدِةتنفيذًا للماَّ (يةاِئَص اإلْحريِةسِّأ اِلَدْبَمتطبيقًا ِل ُيَقدِّموَن المعلوماِت أو ِمْن خالِل الَمصاِدِر اإلداريِة

 قانون ْن ِم17.1ة الماد (طالعاِتِت االْسِةَيرِّ ِسِةماَي ِحُب واِجصاِء اإلْحجاِل في َمليَن العاِمِةى آافََّل َعويكوُن). 1989 مايو 9 في ِر الصاِدِةالعامَّ
 ). ِة العامَّصاءاِت اإلْحِرْوَد
 

 لوماِتْع الَم تقديِمواجُب
 



 2

 تستطيُع .صاِءذا اإلْح َه إْعداِدِل أْجْنها ِمُبَل َطمُِّت التي َيلوماِتْع الَمديِمْق َتِبواِجى َل َع13/1996م َق َر والقانوُن4/1990 ُمَق َر القانوُنصُُّنَي
 10.1المادُة رَقم (الُمقيمينَِ في أسبانيا ، خَدماُت اإلْحصاِء طَلَب المعلوماِت مْن ُآلِّ األشخاِص الطبيعيين واالْعِتباريين، الوَطَنيِّيَن واألجاِنِب

 من َهذا االستطالِع، حيُث أنَُّهما 8.2 وَرَقم 8.1ُتسَتْثنى ِمْن َهذا الواِجِب اإلجاَبُة َعلى السؤاِليِن رَقم ). ِة العامَّصاءاِت اإلْحِرْوَدِمْن قانوِن 
 . اختياريتاِن

 ، اإلجابِة إجباريًا أو اختياريًاْمُهُن تعاُوِنْو َآِة، وذلك في حاَل البياناِتِميتقدِب ذيَن يقوموَنال  الطبيعييَن واالعتباريين األشخاِصِةى آافََّلوَع
 ِةريَق بالَطِةروَحْط الَمِةَلى األسِئ عَل وذلَكيهاَل َعِصصِوْن الَمِةَرْت الَف خالَلٍةَل آاِملوماِتْع الَمفيِرْو َتَع َمٍةقَِّد وِبقيقيٍة وَحٍةحيَح َصٍةبطريَق
 ). الَعامَِّة اإلحصاءاِتِر دْون قانوِن ِم10.2المادة (ية صاِئ اإلْحدماِت الَخِفَر َطْن ِمِةَبناِسالُم

 

 الواِجباِت المنصوِص عليها في ّهذا القانوِن فيما يَتَعلَُّق باإلحصاءاِت المنصوِص عليها لألغراِض الحكوميِة، بناُء على َتِتمُّ ُمعاَقبُة عدَم تنفيِذ
 ). الَعامَِّة  اإلحصاءاِتِر دْوِمن قانوِن 48.1المادُة رَقم (ُنصُّ عليه القواعِد التي تْظَهُر في هذا الفصِل ما ت

ُتَعاَقُب الُمخالفاُت الخطيرُة .  يورو30,050.61 يورو وبيَن 3,005.07ُتَعاَقُب الُمخالفاُت الخطيرُة ِجدًا بَغراماٍت تتراوُح قيَمُتها بين 
 يورو 60.10ُتَعاَقُب الُمخالفاُت الَطفيفُة بَغراماٍت تتراوُح قيَمُتها بين . .  يورو3,005.06 يورو وبين 300.52اوُح قيَمُتها بين بَغراماٍت تتر

 )  الَعامَِّة اإلحصاءاِتِر دْوقانوِن ِمْن 51.3 ورَقم 51.2 ورقم 51.1المواُد رَقم ( يورو 300.51وبيَن 
 



 
 َمْعلوماٌت حوَل األْشخاِص الذيَن يعيشوَن في َهذا الَمْسَكِن.: 1.0َجْدَوُل رقُم 

 
 

 3الَشْخُص َرَقم 
  ياَرُه َتمَّ ِاْخت

 3الَشْخُص َرَقم 
   َتمَّ ِاْختياَرُه  

 2الَشْخُص َرَقم 
 َتمَّ ِاْختياَرُه    

 1الَشْخُص َرَقم 
 َتمَّ ِاْختياَرُه 

األْشخاُص
 األسئلُة

 االْسُم .................................... .................................... .................................... ....................................

...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__|
هَي الَدْولُة التي ما / ما ِهَي الَدْوَلُة التي ُوِلْدَت فيها؟ . 2

إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى (؟ ... ُوِلَد فيها 
 .)0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

 خاِرَج أسباْنيا؟... َهْل ُوِلَد ) إْن ما آاَن َيْعِرُف(  ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6    َنَعْم 1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
ما هَي الَسَنُة التي /  ما هَي الَسَنُة التي ُوِلْدَت فيها؟ . 3

ِبئِة الخانِة التي َعلى إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْع(؟ ... ُوِلَد فيها 
 ).0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

  ال َيْعِرُف0          |___|___|  ال َيْعِرُف0          |___|___|  ال َيْعِرُف0          |___|___|  ال َيْعِرُف0          |___|___|
 للَصغيِر الذي 00 ُقْم ِبَتْسجيِل(...  ما ُعْمُر ما ُعْمُرَك َأْنَت؟ 

 )ِقلُّ ُعْمَرُه َعْن سَََنٍة واِحَدٍةي

 )إن ما آاَن َيْعِرُف الِسنَّ أو َسنَة الميالِد(  ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1 
 سَنًة أو َأْآَثَر؟ 16... َهْل َيْبُلُغ 

  اْمرأٌة2   َرْجٌل1   اْمرأٌة2   َرْجٌل1   اْمرأٌة2   َرْجٌل1   اْمرأٌة2   َرْجٌل1 
ُة ئبالِنْسِبِة للَشْخِص الذي ُيَقدُِّم الِمْعلوماِت ُيْمكُن ِتْعِب(. 4

السؤاِل ِمْن ِقَبِل الَشْخِص الذي ُيْجري الُمقابلُة دوَن َطرِح 
 َرُجٌل أْو اْمَرأٌة؟... َهْل ) الُسؤاِل

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
 ) إْن آاَنْت َدْولُة الميالِد دولٌة َتْخَتِلُف عن إسبانيا(. 5

ما هَي / ما هَي الَسَنُة التي َوَصْلَت فيها إَلى أسبانيا؟ 
إْن ما آاَن َيْعِرُف (أسبانيا؟ إَلى ... السنُة التي َوَصَل فيها 

 ).0ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

إْن (في أيِّ َشْهٍر َوَصْلَت؟ )  أو َسنٌة تاِليٌة2004= إْن آانْت الَسنُة ( |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
 ).0ى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعل

  ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1 
إْن آاَن ال َيْعِرُف سنَة الُوصوِل أو ال َيْعِرُف َشْهَر (

َهْل )  الَسَنِة السابقِة َعَلى الُمقاَبلِةالوصوِل وَوَصَل في
 /َوَصلَت إَلى أْسبانيا ُمْنُذ َسنٍة أو ْأآَثر؟ 

 إَلى َأْسبانيا  ُمْنُذ َسنٍة أو ْأآَثر؟... َهْل َوَصَل 
  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

  َنَعْم1  
  ال6  
 ُف ال َيْعِر0  

  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

 )إْن آاَن َقْد َوَصَل إَلى أْسبانيا ُمْنُذ أَقلَّ ِمْن َسَنة(. 6
/  َسنًة على األقلِّ؟  قدرُهتْنوي البقاَء في أسبانيا ِبَشكٍل إْجمالّيَهْل 

َسنًة على َقدرُه البقاَء في أسبانيا ِبَشكٍل إْجمالّي ...  َهْل َيْنوي 
 ؟األقلِّ

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال َيْعِرُف 0    

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10َتِقْل إَلى َرَقم ِاْن( ال َيْعِرُف 0   

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال َيْعِرُف 0   

...  َهْل َيْحِمُل / َهْل َتْحِمُل أْنَت الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟ . 7
 الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

 ُمْنُذ أيَّ /   أْنَت الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟ ُمْنُذ أيَّ سنٍة َتْحِمُل . 8
 سباِنيََّة؟الِجْنِسيََّة األ ... سنٍة َيحِْْمُل 

إْن ما آاَن (؟ ُمْنُذ أيِّ َشْهرٍَ)  أو َسنٌة تاِليٌة2004= إْن آانْت الَسنُة ( |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
 ).0َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

  َنَعْم1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 ) التاليِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال َيْعِرُف 0  

... َهْل َيحِمُل /  َهْل َتحِمُل ِجنَسيَّاٍت ُأْخَرى؟ . 9
 ِجنَسيَّاٍت ُأْخَرى؟

...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__|
...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__|

؟ التي َتْحِمُلها؟ األْجَنِبّية ما هَي الِجْنِسيَُّة أو الِجْنِسيَّاِت . 10
إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم (
0.( 



 4 

 
 

 8 َرَقم الَشْخُص
 َتمَّ ِاْختياَرُه 

 7الَشْخُص َرَقم 
َتمَّ ِاْختياَرُه   

 6الَشْخُص َرَقم 
َتمَّ ِاْختياَرُه   

 5الَشْخُص َرَقم 
َتمَّ ِاْختياَرُه   

األْشخاُص
 األْسِئلُة

 االْسُم .................................... .................................... .................................... ....................................

...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__|
ما هَي الَدْولُة التي / ْدَت فيها؟ ما ِهَي الَدْوَلُة التي ُوِل. 2

إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى (؟ ... ُوِلَد فيها 
 ).0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

 خاِرَج أسباْنيا؟... َهْل ُوِلَد ) إْن ما آاَن َيْعِرُف(  ال َيْعِرُف0  ال   6 ْم   َنَع1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
ما هَي الَسَنُة التي /  ما هَي الَسَنُة التي ُوِلْدَت فيها؟ . 3

ِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى إْن ما آاَن َيْع(؟ ... ُوِلَد فيها 
 ).0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

  ال َيْعِرُف0          |___|___|  ال َيْعِرُف0          |___|___|  ال َيْعِرُف0          |___|___|  ال َيْعِرُف0          |___|___|
 للَصغيِر الذي 00ُقْم ِبَتْسجيِل (...  ما ُعْمُر ما ُعْمُرَك َأْنَت؟ 

 )يِقلُّ ُعْمَرُه َعْن سَََنٍة واِحَدٍة

 )إن ما آاَن َيْعِرُف الِسنَّ أو َسنَة الميالِد(  ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1 
  سَنًة أو َأْآَثَر؟16... َيْبُلُغ َهْل 

  اْمرأٌة2   َرْجٌل1   اْمرأٌة2   َرْجٌل1   اْمرأٌة2   َرْجٌل1   اْمرأٌة2   َرْجٌل1 
ُة ئبالِنْسِبِة للَشْخِص الذي ُيَقدُِّم الِمْعلوماِت ُيْمكُن ِتْعِب(. 4

َطرِح السؤاِل ِمْن ِقَبِل الَشْخِص الذي ُيْجري الُمقابلُة دوَن 
 َرُجٌل أْو اْمَرأٌة؟... َهْل ) الُسؤاِل

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
 ) إْن آاَنْت َدْولُة الميالِد دولٌة َتْخَتِلُف عن إسبانيا(. 5

ما هَي / ما هَي الَسَنُة التي َوَصْلَت فيها إَلى أسبانيا؟ 
إْن ما آاَن َيْعِرُف (إَلى أسبانيا؟ ...  فيها السنُة التي َوَصَل

 ).0ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

إْن (في أيِّ َشْهٍر َوَصْلَت؟ )  أو َسنٌة تاِليٌة2004= إْن آانْت الَسنُة ( |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
 ).0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة 

  ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1 
إْن آاَن ال َيْعِرُف سنَة الُوصوِل أو ال َيْعِرُف َشْهَر (
َهْل ) وصوِل وَوَصَل في الَسَنِة السابقِة َعَلى الُمقاَبلِةال

 /َوَصلَت إَلى أْسبانيا ُمْنُذ َسنٍة أو ْأآَثر؟ 
 إَلى َأْسبانيا  ُمْنُذ َسنٍة أو ْأآَثر؟... َهْل َوَصَل 

  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

 )إْن آاَن َقْد َوَصَل إَلى أْسبانيا ُمْنُذ أَقلَّ ِمْن َسَنة(. 6
/ َسنًة على األقلِّ؟ قدرُه َهْل تْنوي البقاَء في أسبانيا ِبَشكٍل إْجمالّي 

نًة على  َس قدرُه البقاَء في أسبانيا ِبَشكٍل إْجمالّي...  َهْل َيْنوي 
 األقلِّ؟

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال َيْعِرُف 0    

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم (ال َيْعِرُف  0   

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال َيْعِرُف 0   

...  َهْل َيْحِمُل / َهْل َتْحِمُل أْنَت الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟ . 7
 الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

 ُمْنُذ أيَّ /   أْنَت الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟ ُمْنُذ أيَّ سنٍة َتْحِمُل . 8
 لِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟ا ... سنٍة َيحِْْمُل 

إْن ما آاَن (؟ ُمْنُذ أيِّ َشْهرٍَ)  أو َسنٌة تاِليٌة2004= إْن آانْت الَسنُة ( |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
 ).0َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

  َنَعْم1  
 )َشْخِص التاليِاْنَتِقْل إَلى اَل( ال 6  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 )ْل إَلى اَلَشْخِص التاليِاْنَتِق( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال َيْعِرُف 0  

... َهْل َيحِمُل /  َهْل َتحِمُل ِجنَسيَّاٍت ُأْخَرى؟ . 9
 ِجنَسيَّاٍت ُأْخَرى؟

...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__|
...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__|

؟ ما هَي الِجْنِسيَُّة أو الِجْنِسيَّاِت األْجَنِبّية التي َتْحِمُلها؟ . 10
ْشط ِبأرقاِم إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُم(
0.( 



 5 

 
 

 12الَشْخُص َرَقم 
 َتمَّ ِاْختياَرُه 

 11الَشْخُص َرَقم 
َتمَّ ِاْختياَرُه   

 10الَشْخُص َرَقم 
َتمَّ ِاْختياَرُه   

 9الَشْخُص َرَقم 
َتمَّ ِاْختياَرُه   

األْشخاُص
 األْسِئلُة

 االْسُم .................................... .................................... .................................... ....................................

...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__|
ما هَي الَدْولُة التي / ما ِهَي الَدْوَلُة التي ُوِلْدَت فيها؟ . 2

 َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى إْن ما آاَن(؟ ... ُوِلَد فيها 
 ).0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

 خاِرَج أسباْنيا؟... َهْل ُوِلَد ) إْن ما آاَن َيْعِرُف(  ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
ما هَي الَسَنُة التي /  ما هَي الَسَنُة التي ُوِلْدَت فيها؟ . 3

إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى (؟ ... ُوِلَد فيها 
 ).0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

  ال َيْعِرُف0          |___|___|  ال َيْعِرُف0          |___|___|  ال َيْعِرُف0          |___|___|  ال َيْعِرُف0          |___|___|
 للَصغيِر الذي 00ُقْم ِبَتْسجيِل (...  ما ُعْمُر ما ُعْمُرَك َأْنَت؟ 

 )يِقلُّ ُعْمَرُه َعْن سَََنٍة واِحَدٍة

 )إن ما آاَن َيْعِرُف الِسنَّ أو َسنَة الميالِد(  ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6    َنَعْم1 
  سَنًة أو َأْآَثَر؟16... َهْل َيْبُلُغ 

  اْمرأٌة2   َرْجٌل1   اْمرأٌة2   َرْجٌل1   اْمرأٌة2  ْجٌل َر1   اْمرأٌة2   َرْجٌل1 
ُة ئبالِنْسِبِة للَشْخِص الذي ُيَقدُِّم الِمْعلوماِت ُيْمكُن ِتْعِب(. 4

السؤاِل ِمْن ِقَبِل الَشْخِص الذي ُيْجري الُمقابلُة دوَن َطرِح 
 َرُجٌل أْو اْمَرأٌة؟... َهْل ) الُسؤاِل

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
 ) إْن آاَنْت َدْولُة الميالِد دولٌة َتْخَتِلُف عن إسبانيا(. 5

ما هَي / ما هَي الَسَنُة التي َوَصْلَت فيها إَلى أسبانيا؟ 
إْن ما آاَن َيْعِرُف (إَلى أسبانيا؟ ... السنُة التي َوَصَل فيها 

 ).0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم ُقْم ِبَتْعِبئِة 

إْن (في أيِّ َشْهٍر َوَصْلَت؟ )  أو َسنٌة تاِليٌة2004= إْن آانْت الَسنُة ( |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
 ).0ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

  ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0    ال 6  َنَعْم   1 
إْن آاَن ال َيْعِرُف سنَة الُوصوِل أو ال َيْعِرُف َشْهَر (

َهْل ) الوصوِل وَوَصَل في الَسَنِة السابقِة َعَلى الُمقاَبلِة
 /َت إَلى أْسبانيا ُمْنُذ َسنٍة أو ْأآَثر؟ َوَصل

 إَلى َأْسبانيا  ُمْنُذ َسنٍة أو ْأآَثر؟... َهْل َوَصَل 
  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

 )آاَن َقْد َوَصَل إَلى أْسبانيا ُمْنُذ أَقلَّ ِمْن َسَنةإْن (. 6
َهْل / َهْل تْنوي البقاَء في أسبانيا ِبَشكٍل إْجمالّي َسنًة على األقلِّ؟ 

 البقاَء في أسبانيا ِبَشكٍل إْجمالّي َسنًة على األقلِّ؟...  َيْنوي 

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم (ْعِرُف  ال َي0    

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال َيْعِرُف 0   

  َنَعْم1  
 )10َقم ِاْنَتِقْل إَلى َر( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال َيْعِرُف 0   

...  َهْل َيْحِمُل / َهْل َتْحِمُل أْنَت الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟ . 7
 الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

 يالِدِه ُمْنُذ ِم
       |___|___|___|___| 

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

 ُمْنُذ أيَّ /   أْنَت الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟ ُمْنُذ أيَّ سنٍة َتْحِمُل . 8
 الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟ ... سنٍة َيحِْْمُل 

إْن ما آاَن (؟ ُمْنُذ أيِّ َشْهرٍَ)  أو َسنٌة تاِليٌة2004= ْت الَسنُة إْن آان( |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
 ).0َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

  َنَعْم1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال َيْعِرُف 0  

 ْم َنَع1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )ليِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التا( ال 6  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال َيْعِرُف 0  

... َهْل َيحِمُل /  َهْل َتحِمُل ِجنَسيَّاٍت ُأْخَرى؟ . 9
 ِجنَسيَّاٍت ُأْخَرى؟

...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__|
...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__|

؟ ما هَي الِجْنِسيَُّة أو الِجْنِسيَّاِت األْجَنِبّية التي َتْحِمُلها؟ . 10
إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم (
0.( 



 6 

 
 

 15الَشْخُص َرَقم 
 َتمَّ ِاْختياَرُه 

 14الَشْخُص َرَقم 
 َتمَّ ِاْختياَرُه 

 13الَشْخُص َرَقم 
 َتمَّ ِاْختياَرُه 

األْشخاُص
  األْسِئلُة

 االْسُم .................................... .................................... ....................................

...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__|
ما هَي الَدْولُة التي / ِلْدَت فيها؟ ما ِهَي الَدْوَلُة التي ُو. 2

إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى (؟ ... ُوِلَد فيها 
 ).0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

 خاِرَج أسباْنيا؟... َهْل ُوِلَد ) ا آاَن َيْعِرُفإْن م(  ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
ما هَي الَسَنُة التي /  ما هَي الَسَنُة التي ُوِلْدَت فيها؟ . 3

إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى (؟ ... ُوِلَد فيها 
 ).0أرقاِم َشكِل ُمْشط ِب

  ال َيْعِرُف0          |___|___|  ال َيْعِرُف0          |___|___|  ال َيْعِرُف0          |___|___|
 للَصغيِر الذي 00ُقْم ِبَتْسجيِل (...  ما ُعْمُر ما ُعْمُرَك َأْنَت؟ 

 )يِقلُّ ُعْمَرُه َعْن سَََنٍة واِحَدٍة

 )إن ما آاَن َيْعِرُف الِسنَّ أو َسنَة الميالِد(  ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم  1  ِرُف ال َيْع0  ال   6  َنَعْم  1 
  سَنًة أو َأْآَثَر؟16... َهْل َيْبُلُغ 

  اْمرأٌة2   َرْجٌل1   اْمرأٌة2   َرْجٌل1   اْمرأٌة2   َرْجٌل1 
ُة ئْخِص الذي ُيَقدُِّم الِمْعلوماِت ُيْمكُن ِتْعِببالِنْسِبِة للَش(. 4

السؤاِل ِمْن ِقَبِل الَشْخِص الذي ُيْجري الُمقابلُة دوَن َطرِح 
 َرُجٌل أْو اْمَرأٌة؟... َهْل ) الُسؤاِل

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
 ) ُف عن إسبانياإْن آاَنْت َدْولُة الميالِد دولٌة َتْخَتِل(. 5

ما هَي / ما هَي الَسَنُة التي َوَصْلَت فيها إَلى أسبانيا؟ 
إْن ما آاَن َيْعِرُف (إَلى أسبانيا؟ ... السنُة التي َوَصَل فيها 

 ).0ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

إْن (في أيِّ َشْهٍر َوَصْلَت؟ ) و َسنٌة تاِليٌة أ2004= إْن آانْت الَسنُة ( |___|___| |___|___| |___|___|
 ).0ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

  ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1   ال َيْعِرُف0  ال   6  َنَعْم   1 
ِرُف سنَة الُوصوِل أو ال َيْعِرُف َشْهَر إْن آاَن ال َيْع(

َهْل ) الوصوِل وَوَصَل في الَسَنِة السابقِة َعَلى الُمقاَبلِة
 /َوَصلَت إَلى أْسبانيا ُمْنُذ َسنٍة أو ْأآَثر؟ 

 إَلى َأْسبانيا  ُمْنُذ َسنٍة أو ْأآَثر؟... َهْل َوَصَل 
  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

  َنَعْم1  
  ال6  
  ال َيْعِرُف0  

 )إْن آاَن َقْد َوَصَل إَلى أْسبانيا ُمْنُذ أَقلَّ ِمْن َسَنة(. 6
/ َسنًة على األقلِّ؟ قدرُه َهْل تْنوي البقاَء في أسبانيا ِبَشكٍل إْجمالّي 

َسنًة على رُه قدالبقاَء في أسبانيا ِبَشكٍل إْجمالّي ...  َهْل َيْنوي 
 األقلِّ؟

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال َيْعِرُف 0   

  َنَعْم1  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال 6  
 )10ِاْنَتِقْل إَلى َرَقم ( ال َيْعِرُف 0   

...  َهْل َيْحِمُل / َهْل َتْحِمُل أْنَت الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟ . 7
 الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

  ُمْنُذ ِميالِدِه
       |___|___|___|___| 

 ُمْنُذ أيَّ /   أْنَت الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟ ُمْنُذ أيَّ سنٍة َتْحِمُل . 8
 الِجْنِسيََّة األسباِنيََّة؟ ... سنٍة َيحِْْمُل 

آاَن إْن ما (؟ ُمْنُذ أيِّ َشْهرٍَ)  أو َسنٌة تاِليٌة2004= إْن آانْت الَسنُة ( |___|___| |___|___| |___|___|
 ).0َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

  َنَعْم1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 )ْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التاليِا( ال َيْعِرُف 0  

  َنَعْم1  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال 6  
 )ِاْنَتِقْل إَلى اَلَشْخِص التالي( ال َيْعِرُف 0  

... َهْل َيحِمُل /  َهْل َتحِمُل ِجنَسيَّاٍت ُأْخَرى؟ . 9
 ِجنَسيَّاٍت ُأْخَرى؟

...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__|

...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__| ...........................  |__|__|__|
؟ ما هَي الِجْنِسيَُّة أو الِجْنِسيَّاِت األْجَنِبّية التي َتْحِمُلها؟ . 10

إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم (
0.( 
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 )1إْن آاَن يعيُش في الَمْسَكِن َشْخٌص واِحٌد، اْنَتِقْل إلى الِوْحَدِة َرقََم (
 

َقِة القاِئَمِة َبْيَن األْشخاِص الذيَن ِيعيشوَن في َهذا َعَلْيَك حوَل العاللِة ِئأقوُم ِبَطرِح بْعُض األْسْوَف اآلَن س 2.0
)الَعالقُة َبْيَن األْشخاِص الذيَن ِيعيشوَن في الَمْسَكِن. 2.0الَجْدَوِل َرَقم َتِتمُّ َتْعِبَئُة (... ِمْن َفْضِلَك، ُاْذُآْر لي . الَمْسَكِن



 1 

  ِيعيشوَن في الَمْسَكِنالَعالقُة َبْيَن األْشخاِص الذيَن. 2.0الَجْدَوِل َرَقم  
 

ما ِهَي َعالَقُة 
................................ 

ما ِهَي َعالَقُة 
.................................. 

ما ِهَي َعالَقُة 
.................................. 

ما ِهَي َعالَقُة 
.................................. 

ما ِهَي َعالَقُة 
.................................. 

ما ِهَي َعالَقُة 
.................................. 

  ما ِهَي ِعالَقُتَك؟

 
     ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

 
    ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟........ ......................

 
   ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

 
 ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

 
................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

............. |__|__|
................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

............. |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

............. |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

............. |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

............. |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟................. .............

............. |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

............. |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

............. |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

............. |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 
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ما ِهَي َعالَقُة 
................................ 

ما ِهَي َعالَقُة 
.................................. 

ما ِهَي َعالَقُة 
.................................. 

ما ِهَي َعالَقُة 
.................................. 

ما ِهَي َعالَقُة 
.................................. 

ما ِهَي َعالَقُة 
.................................. 

ما ِهَي َعالَقُة 
.................................. 

 

 
      

 َمَع 
 

؟... ...........................

 
      

 َمَع 
 

؟.............................. 

 
      

 َمَع 
 

؟.............................. 

 
      

 َمَع 
 

؟.............................. 

 
      

 َمَع 
 

؟.............................. 

 
      

 َمَع 
 

؟.............................. 

       

 َع َم
 

؟.............................. 

       

 َمَع 
 

؟.............................. 

      ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

     ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

    ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

   ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟... ...........................

  ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 

 ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__| ................ |__|__|

 َمَع 
 

؟.............................. 
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 َتْعَداُد الُسكاِن االْجِتماعّي: 1الِوْحدُة رَقُم 
 

ِف َحياِتَك في أْسبانيا في ًوًظرَحوَل الَشْخِصّي واُألَسِرّي وفي الِبداَيِة سأقوُم ِبْطْرِح َبْعض األسئَلِة َحْوَل َوْضِعَك 
 ....َسْوَف َنْبدُأ بـ . الَوْقِت الَحالّي

 
 

 الَمْجِلس الَبَلدّي الذي ُوِلدَت فيه؟ ْوأِمْن َفْضِلَك، ُاْذُآْر لي ما ِهَي الَبْلَدُة . 1.1
 

  ال يْعِرُف0 ..............................................          .
 

 اَفظة َأْو الِمْنَطَقُة التي َتَتواَجُد فيها؟ما ِهَي الُمح
 

  ال يْعِرُف0    |___|___|___|___| .  ......................................
 

ن أْو ُآوِدّي لألْشخاِص الذيَن ُوِلدوا في الَمْغِرب أْو اإلْآوادور أْو روماْنيا ْأو آولوْمبيا أْو األْرَجْنتيَفَقْط َوْضُع رَقٍم َيِتمُّ 
 )بوليفيا أْو بْلغاريا أْو بيرو أْو الِصْين أْو أوآرانيا

 
 

 َتْسَتطيُع أْن َتْذُآَر لي الَيْوَم والَشْهَر؟ َهْل ).َسَنُة الِميالِد(.... َلَقْد َذَآْرَت لي أنََّك ُوِلْدَت في . 2.1
 

   ال يْعِرُف0           |___|___| :الشهر          |___|___|: الَيْوُم
 
 

 ُة؟ما ِهَي ُلَغُتَك األْصِلي. 3.1
 

.................................    . |___|___|___| 
 

 
 َهْل َتْعرُف الِقراءَة والِكتاَبِة ِبَهِذِه الُلَغة؟. 4.1

 
  َنَعْم  1  

  ال   6 
 
 

 َهْل ُقْمَت ِبِدراَسِة َبْعَض الِدراساِت؟. 5.1
  
  َنَعْم  1   

 
  ال   6 
 ال َيْعِرُف 0 

 ) 11.1ِاْنَتِقْل إَلى الُسؤاِل رَقم (
 
 
 

  الِدراسيٌة التي َأْنهيَتها؟ الَمْدَرَسَة، ما َعَدُد الَسَنواِت ُمْنُذ أْن َدَخْلَت. 6.1
 

|___|___| 
 

  ال َيْعِرُف0 
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  ما ُهَو َأْعَلى ُمْسَتَوى ِدراسّي ُقْمَت بإنهاِئِه؟7.1
 

 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………  |___|___| 
…………………………………………………………………………… 

 
 ) 11.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم ( ال َيْعِرُف 0 

 
 

 َهْل َحَصْلَت َعَلى إْحدى الَشهاداِت الِدراسية َأْو ِإْحَدى الَشهاداِت التي َتْثِبُت َهذا الُمْسَتَوى الِدراسّي؟. 8.1
 

   َعٌم َن1 
  ال6 
  ال َيْعِرُف0 

  
 

 َهْل أْنَهْيَت ِدراسَة هذا الُمْسَتوى الِدراسي في أسباْنيا؟. 9.1
 

 )11.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم (   َنَعٌم1 
  ال6 

 
 

 اساِت في أْسبانيا؟ َهْل ُقْمَت ِبُمَعاَدلِة َهذِه الِدر)8.1على السؤاِل ّرَقم " َنَعم " ِبـإْن آاَن َقْد أجاَب. (10.1
 

    َنَعٌم1 
  ال6 
  يِتمُّ إِتماُم اإلْجراءاِت الَخاَصِة بها2 

 
 

، ما ِهَي الٌلغاُت التي َتْعِرُفها؟ ُاْذُآْر لي ِسَت ُلغاٍت ِبَحدِّ أْقَصى إن ُآْنَت َتْعِرُف )الُلَغُة األْصِليَُّة(.  ..باإلضاَفِة إلى. 11.1
في حاَلِة . ُقْم ِبِقراَءِة الُخياراِت الخاصِة بُكلِّ ُلَغٍة يقوُم ِبِذْآِرها الَشْخُص الذي ُتْجَرى الٌمقاَبَلُة َمَعُه. (َأْآَثَر مْن ِسِت ُلغاٍت

ُه التي ُتْجَرى ِبها الُمقاَبَلُة وما آاَنْت َهِذِه الٌلغُة ِهَي ُلَغَتَعَدَم ِقياِم الَشْخِص الذي ُتْجَرى المقابلُة مَعُه بإْدراِج الُلَغِة 
 ).األْصِليََّة، َيِجُب أْن ُتْدَرَج َهِذِه الُلَغُة

 
 |___|___|___|..............................   :  الُلَغُة

 
  ال6       َنَعٌم1   َيْفَهُمها؟  
  ال6       َنَعٌم1   َيَتَكلَُّمها؟ 

  ال6       َنَعٌم1   ها؟ َيْقَرُأ
  ال6       َنَعٌم1   َيْكُتُبها؟

 
 
 

 |___|___|___|..............................   :  الُلَغُة
 

  ال6       َنَعٌم1   َيْفَهُمها؟  
  ال6       َنَعٌم1   َيَتَكلَُّمها؟ 

  ال6       َنَعٌم1   ها؟ َيْقَرُأ
  ال6       َنَعٌم1   َيْكُتُبها؟
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 |___|___|___|...  ........................... :  الُلَغُة

 
  ال6       َنَعٌم1   َيْفَهُمها؟  
  ال6       َنَعٌم1   َيَتَكلَُّمها؟ 

  ال6       َنَعٌم1   َيْقَرأها؟ 
  ال6       َنَعٌم1   َيْكُتُبها؟

 
 
 

 |___|___|___|..............................   :  الُلَغُة
 

  ال6       َنَعٌم1   َيْفَهُمها؟  
  ال6       َنَعٌم1   َيَتَكلَُّمها؟ 

  ال6       َنَعٌم1   َيْقَرأها؟ 
  ال6       َنَعٌم1   َيْكُتُبها؟

 
 
 

 |___|___|___|..............................   :  الُلَغُة
 

  ال6       َنَعٌم1   َيْفَهُمها؟  
  ال6       َنَعٌم1   َيَتَكلَُّمها؟ 

  ال6       َنَعٌم1   َيْقَرأها؟ 
  ال6       َنَعٌم1   َيْكُتُبها؟

 
 
 

 |___|___|___|..............................   :  الُلَغُة
 

  ال6       َنَعٌم1   َيْفَهُمها؟  
  ال6       َنَعٌم1   َيَتَكلَُّمها؟ 

  ال6       َنَعُم1   َيْقَرأها؟ 
  ال6       َنَعٌم1   َيْكُتُبها؟

 
 

 
اَلُشْغِل واَلَبْنِك َفكِّر فيما تْحتاُجُه ِللَكالِم في .  )11.1إْن آاَن َقْد َذّآَر أنَُّه ِيِتِكلَُّم الُلَغَة األْسباِنيََّة في السؤاِل َرَقم (. 12.1

 ) وُم ِبِقراَءِة الخياراِت َلَكَسْوَف أُق(واإلداراِت الِرْسِميَِّة ، ما َمدى إَجاَدُتَك لُلَغِة األسباِنيَِّة؟ 
 

   َجيٌِِّد ِجدًا1   
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  تحتاُج أْن ُتَحسََّن4 

 
 
 

جاَدُتَك ما َمدى إ. )11.1في السؤاِل َرَقم ِإْن آاَن َقْد َذَآَر أنَُّه َيَتَكلَُّم الُلَغُة الذاِتيَُّة الساِئدُة في إْقليِم الُحْكِم الذاتي (. 13.1
 )َسْوَف أُقوُم ِبِقراَءِة الخياراِت َلَك(.......................... لُلَغِة 

 
   َجيٌِِّد ِجدًا 1 
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  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  تحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
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   حاَلُتَك االْجِتماعيُة؟ هَيما. 14.1
 

 ُمَتَزوَِّجٌة/  ُمَتَزوٌِّج 2  
 

 َعْزباٌء /  َأْعَزٌب1 
 أْرَمَلٌة/   أْرَمٌل 3 
 ُمْنَفِصلٌة ِجِسِديًَّا/  ُمْنَفِصٌل 4 

 ُمَطلََّقٌة/  ُمَطلٌَّق 5   
  )25.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم (

 
 

/ مَّ إْدراُج الزوِج يتمُّ َطرُح هذا السؤاِل َفَقط في َحَلِة ما إذا َت(َزْوُجِك؟ / شين مَع َزْوِجِتَك يتِع/  َهْل ِتِعيُش . 15.1
 الَعالقُة َبْيَن األْشخاِص الذيَن ِيعيشوَن في الَمْسَكِن. 2.0الَجدوِل رَقِم الَزْوجِة أو َشريِك الحياِة في 

 
 )24ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم (   َنَعٌم1 
  ال6 

 
 

 َزْوَجُتَك؟/  ما ُعْمُر زْوُجِك .16.1
 

|___|___| 
 
  ال َيْعِرُف0

 
 

إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل (َزْوَجُتَك؟ / ُوِلدْت فيها زْوُجِك / ِلَد ُ, ما ِهَي الَدْوَلُة التِي .17.1
 )0ُمْشط ِبأرقاِم 

 
 |___|___|___|  .......................................َدْوَلُة الميالِد 

 
 

 َزْوَجُتَك الِجْنِسيََّة األسبانيََّة؟/ ُل زْوُجِك َتْحِم/  َهْل َيْحِمُل .18.1
 

    َنَعٌم1 
 

  ال6 
  ال َيْعِرُف0 

 )21.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم ( 
 
 

 َزْوَجُتَك الِجْنِسيََّة األسبانيََّة؟/ َتْحِمُل زْوُجِك / ُمنُذ أيَّ سَنٍة َيْحِمُل . 19.1
  

 ميالِدها/  ُمْنُذ ميالدِه 1 
 )0إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم ( |___|___|___|___| ُمْنُذ َسَنِة 2 

 
 

 )  أو َسنٌة تاِليٌة2004= إْن آانْت الَسنُة (
َشكِل إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى (  |___|___| …………ُمْنُذ أيِّ َشْهرٍَ؟ 

 ).0ُمْشط ِبأرقاِم 
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 َزْوَجُتَك ِجْنِسيَّاٍت ُأْخَرى؟/ َتْحِمُل زْوُجِك / َهْل َيْحِمُل . 20.1
 

    َنَعٌم1 
 )22.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم  ( ال6 
 ) 22.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم ( ال َيْعِرُف 0 

 
 

إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة (َزْوَجُتَك؟ / َتْحِمُلها زْوُجِك / اُت األْجِنِبّيُة التي َيْحِمُلها ما ِهَي الِجْنِسيَُّة أْو الِجْنِسيَّ. 21.1
 ).0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

 
………………………………….. |___|___|___| 

 
………………………………….. |___|___|___| 

 
 

 )َسْوَف أُقوُم ِبِقراَءِة الخياراِت َلَك(ْوَجُتَك؟ َز/ ًتعيُش زْوُجِك / أيَن َيْعيُش . 22.1
 

 َيَقُع ِضْمَن دائَرِة هذا الَمْجِلس الَبَلِدّي في َمْسَكٍن 
 

إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم ( في أسبانيا، لِكنَّ في َمْجِلٍس بَلِدّي آَخَر 
0( 

   
 |___|___|___|   .......................................................؟ ِلٍس بَلِدّيَمْجأْي في 

 
 |___|___|.  ......................................تتواجُد فيه / هَي الُمحاَفَظُة التي يتواَجُد ما 

 
/ الَزْوَجُة َقْد ُوِلَد / آاَنْت الزوُج/  َهذا السؤاِل إن آاَنال َتِتمُّ قٍِراَءُة(ُوِلَدْت فيها / في الَدْوَلِة التي ُوِلَد   3 

 ).ُوِلَدت في أسبانيا
 

 )0إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم (( في ْدوَلٍة ُأْخَرى 4 
 

 |___|___|___|  ...................................................: ُاْذُآْر أيَّ َدْوَلٍة           
 

  ال َيْعِرُف0 
 )24.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم (

 
 

  في أسبانيا؟َزْوُجِك/ تِعيُش َزْوِجِتَك /  ِتِعيُش ُمْنُذ أيَّ َسنٍة . 23.1
    

 |___|___|___|___|ُمْنُذ َسنِة 
 

  ال َيْعِرُف0 
 
 

 )0إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم (ك؟ ما ُهَو تاريُخ َعْقَد زواِج. 24.1
 

 |___|___|الشهر                |___|___|___|___| السنة 
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 َعَدم إْدراِج أْبناٍء يِتمُّ َطْرَح الُسؤاِل فقْط في حالِة(َهْل َلَدْيَك أْبناٌء أو بناٌت َعَلى َقْيِد الَحياِة في الَوقِت الحالي؟ . 25.1
ِبَعْكِس ذِلَك يِتمُّ االنتقاِل إلى السؤاِل رقم . الَعالقُة َبْيَن األْشخاِص الذيَن ِيعيشوَن في الَمْسَكِن. 2.0الَجدوِل رَقِم في 

26.1.( 
 

    َنَعٌم1 
 

  ال6 
  ال َيْعِرُف0 
 )27.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم ( 

 
 

إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط (َعَلى َقْيِد الَحياِة في الَوقِت الحالي؟ ْبَنٌة َلك  واَآْم ابنًا. 26.1
 )0ِبأرقاِم 

|___|___|  
 
 

 ماتوا؟وَهْل آاَن ِعْنَدَك أْبناٌء أو َبناٌت . 27.1
 

إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة (  |___|___| ؟حيًاِمْنُهم ُوِلَد واحدًا مِن بينهم، َآْم      ←     َنَعٌم1 
 )0التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

 
  ال6 

 
  ال َيْعِرُف0 

 
 
 
 
 

فادِة  أو في حالِة َعَدم اإل سنواٍت أو أآَثَر4يِتمُّ َطْرَح الُسؤاِل فقْط في حالِة َعَدم إْدراِج أْبناٍء يْبُلغوَن ِمَن الُعمر (.  28.1
ِبَعْكِس ذِلَك  .الَعالقُة َبْيَن األْشخاِص الذيَن ِيعيشوَن في الَمْسَكِن. 2.0الَجدوِل رَقِم ميالِد بْعض ِمْنُهْم في َسنِة بُعمر أو 

 ).29.1يِتمُّ االنتقاِل إلى السؤاِل رقم 
 َسنوات أْو َأْآَثَر الذيَن يعيشوَن في 4 ُعْمَرُهْم اآلَن أْحتاُج أْن َأْعِرَف ِبْعُض المْعلوماِت َحْوَل األْبناِء الذيَن يْبُلُغ

 ).َمْعلوماٌت َحوَل األْبناِء الذيَن يعيشوَن في ّهذا الَمْسَكِن – .1.1رَقم ُقْم ِبِتْعِبَئِة الَجْدَوِل (. الَمْسَكِن
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َن في ّهذا الَمْسَكِن َسَنوات وأْآَثر الذيَن يعيشو4َمْعلوماٌت ْحَل األْبناء الذيَن يْبُلغون : 1.1َجْدَول َرَقم    
 

 2ْبُن رَقم اال 3ْبُن رَقم اال 4ْبُن رَقم اال
 

 1ْبُن رَقم اال
ٌناالْب

 األْسِئلُة

 االْسُم. 1 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

إلى المْدَرسِة  ... َهْل َيْذَهُب . 2
 أْو الَمعَهِد أو الجاِمَعِة؟

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………
…………………………. 

|___|___| 

ما هي الِدراسُة التي َيدِرُسها . 3
 ُقْم ،إْن ما آاَن َيْعِرُف(؟ ... 

ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل 
 )0ُمْشط ِبأرقاِم 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

…………………………. 
…………………………. 

|___|___| 

ما ُهَو أْعَلى ُمسَتوى ِدراسّي . 4
 ،إْن ما آاَن َيْعِرُف(قاَم بإْنهاِئِه؟ 

ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل 
 )0ُمْشط ِبأرقاِم 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
 ِبالَقْدِر الكافي 3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

للَكالِم ... ما َمَدى إَجاَدة . 5
َسْوَف أقوُم (بالُلَغِة األسبانيِة؟ 

 )ِبقراَءِة الَخياراِت لك

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
 ها ال َيَتَكلَُّم5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

للَكالِم بُلَغِة ... ما َمَدى إَجاَدة . 6
ِ؟ )ُلغُة إْقليِم الُحكِم الذاتي(... 

َسْوَف أقوُم ِبقراَءِة الَخياراِت (
 )لك

 2ْبُن رَقم اال 3ْبُن رَقم اال 4ْبُن رَقم اال
 

 1ْبُن رَقم اال
االْبٌن

 األْسِئلُة

 االْسُم. 1 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

إلى المْدَرسِة  ... َهْل َيْذَهُب . 2
 أْو الَمعَهِد أو الجاِمَعِة؟

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………
…………………………. 

|___|___| 

ما هي الِدراسُة التي َيدِرُسها . 3
 ُقْم ،إْن ما آاَن َيْعِرُف(؟ ... 

ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل 
 )0ُمْشط ِبأرقاِم 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

…………………………. 
…………………………. 

|___|___| 

ما ُهَو أْعَلى ُمسَتوى ِدراسّي . 4
 ،إْن ما آاَن َيْعِرُف(قاَم بإْنهاِئِه؟ 

ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل 
 )0أرقاِم ُمْشط ِب

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  الكافي ِبالَقْدِر3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

للَكالِم ... ما َمَدى إَجاَدة . 5
َسْوَف أقوُم (بالُلَغِة األسبانيِة؟ 

 )ِبقراَءِة الَخياراِت لك

   يٌِِّد ِجدًا َج1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
 ُج أْن ُتَحسََّن يحتا4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

للَكالِم بُلَغِة ... ما َمَدى إَجاَدة . 6
ِ؟ )ُلغُة إْقليِم الُحكِم الذاتي(... 

َسْوَف أقوُم ِبقراَءِة الَخياراِت (
 )لك
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 6ْبُن رَقم اال 7ْبُن رَقم اال 8ْبُن رَقم اال
 

االْبٌن 5ْبُن رَقم اال
 األْسِئلُة

 االْسُم. 1 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

إلى المْدَرسِة  ... َهْل َيْذَهُب . 2
 أْو الَمعَهِد أو الجاِمَعِة؟

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………
…………………………. 

|___|___| 

ما هي الِدراسُة التي َيدِرُسها . 3
 ُقْم ،إْن ما آاَن َيْعِرُف(؟ ... 

ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل 
 )0ُمْشط ِبأرقاِم 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

…………………………. 
…………………………. 

|___|___| 

ما ُهَو أْعَلى ُمسَتوى ِدراسّي . 4
 ،إْن ما آاَن َيْعِرُف(قاَم بإْنهاِئِه؟ 

ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل 
 )0ُمْشط ِبأرقاِم 

   ٌد ِجدًا َجي1ِِّ 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  أْن ُتَحسََّن يحتاُج4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

للَكالِم ... ما َمَدى إَجاَدة . 5
َسْوَف أقوُم (بالُلَغِة األسبانيِة؟ 

 )ِبقراَءِة الَخياراِت لك

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
 َجّيٌد 2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

للَكالِم بُلَغِة ... ما َمَدى إَجاَدة . 6
ِ؟ )ُلغُة إْقليِم الُحكِم الذاتي(... 

َسْوَف أقوُم ِبقراَءِة الَخياراِت (
 )لك
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 10ْبُن رَقم اال 11ْبُن رَقم اال 12ْبُن رَقم اال
 

االْبٌن 9ْبُن رَقم اال
 األْسِئلُة

 االْسُم. 1 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................

  نعٌم1 
 )4ْنَتِقْل إَلى رقم ا(ال  

 

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

  نعٌم1 
 )4اْنَتِقْل إَلى رقم (ال  

 

إلى المْدَرسِة  ... َهْل َيْذَهُب . 2
 أْو الَمعَهِد أو الجاِمَعِة؟

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………
…………………………. 

|___|___| 

ما هي الِدراسُة التي َيدِرُسها . 3
 ُقْم ،إْن ما آاَن َيْعِرُف(؟ ... 

ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل 
 )0ُمْشط ِبأرقاِم 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

……………………………. 
……………………………. 

|___|___| 

…………………………. 
…………………………. 

|___|___| 

ما ُهَو أْعَلى ُمسَتوى ِدراسّي . 4
 ،إْن ما آاَن َيْعِرُف(قاَم بإْنهاِئِه؟ 

ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل 
 )0ُمْشط ِبأرقاِم 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

للَكالِم ... ما َمَدى إَجاَدة . 5
َسْوَف أقوُم (بالُلَغِة األسبانيِة؟ 

 )ِبقراَءِة الَخياراِت لك

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
 ْدِر الكافي ِبالَق3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
 ها ال َيَتَكلَُّم5 

    َجيٌِِّد ِجدًا1 
  َجّيٌد2 
  ِبالَقْدِر الكافي3 
  يحتاُج أْن ُتَحسََّن4 
  ال َيَتَكلَُّمها5 

للَكالِم بُلَغِة ... ما َمَدى إَجاَدة . 6
ِ؟ )ُلغُة إْقليِم الُحكِم الذاتي(... 

َسْوَف أقوُم ِبقراَءِة الَخياراِت (
 )لك
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ِبَعكِس . الِة أن يكوَن للشْخِص الذي ُيجَرى االِسِتطالِع َمَعُه أْبَناٌء وأن ال َيسُكَن جميَعُهم في المْسَكِنيِتمُّ طْرُح الُسؤاِل في ح(. 29.1
ُقم (ْنُهم ِمْن فْضِلَك، ِبالِنسَبِة لألْبناِء الذيَن ال يعيُشوَن في ّهذا الَمْسَكِن، ُاْذُآْر لي اْسَم ُآلَّ واحٍد ِم). 30.1َذِلك اْنَتِقل إلى الُسؤاِل رَقم 

).َمْعلوماٌت حْوَل األْبناِء الذيَن ال يعيشوَن في َهذا المْسَكِن –. 2.1الَجْدَوِل رَقم ِبَتْعِبِة 
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  َمْعلوماٌت حْوَل األْبناِء الذيَن ال يعيشوَن في َهذا المْسَكِن–. 2.1َجْدَوِل رَقم      
 

االبن 1االْبُن رَقم  2االْبُن رَقم  3االْبُن رَقم  4االْبُن رَقم 
 األْسِئلُة

 االسم. 1 ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنَثى؟َذآٌر أم... هْل . 2  ُأْنثى2   

          ال يْعِرُف0            |___|___|          ال يْعِرُف0            |___|___|          ال يْعِرُف0            |___|___|         ال يْعِرُف0            |___|___|
يِتمُّ تْسجيُل (؟ ...ما ُعْمُر . 3

 للَصغيِر الذي َيِقلُّ ُعْمَرُه 00
 )عْن سنٍة

.................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___|  

ما هَي الَدْوَلُة التي ُوِلُد . 4
إْن ما آاَن َيْعِرُف، (؟ ...فيها 
ئِة الخانِة التي َعلى ُقْم ِبَتْعِب

 )0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

.................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| 

إْن ما ( ِجْنِسيُتُه؟ ما هَي. 5
آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة 
التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

0( 

 َكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي في َمْس1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1  

في ( في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... |___|___|___| 

إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 
 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

..............................   |___|___| 

في (ٍس َبَلدّي آخَر  في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِل2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... |___|___|___| 

إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 
 )0ِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْع

..............................   |___|___| 

في ( في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... |___|___|___| 

إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 
 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

..............................   |___|___| 

في (ّي آخَر  في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلد2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... |___|___|___| 

إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 
 )0خانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة ال

..............................   |___|___| 

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )ياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانياالَخ

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
............................................... .... 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
ُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة إْن ما آاَن َيْعِر(؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
............................................... .... 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
............................................... .... 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
............................................... .... 

|___|___|___| 

  ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0 

 ؟...أيَن َيعيٌش . 6
َسْوَف أقوُم ِبِقراَءِة الخياراِت (
 )َلَك
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االبن 5االْبُن رَقم  6االْبُن رَقم  7االْبُن رَقم  8االْبُن رَقم 
 األْسِئلُة

 االسم. 1 ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنَثى؟َذآٌر أم... هْل . 2 ثى ُأْن2   

          ال يْعِرُف0            |___|___|          ال يْعِرُف0            |___|___|          ال يْعِرُف0            |___|___|         ال يْعِرُف0            |___|___|
يِتمُّ تْسجيُل (؟ ...ما ُعْمُر . 3

 َيِقلُّ ُعْمَرُه  للَصغيِر الذي00
 )عْن سنٍة

.................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___|  

ُوِلُد ما هَي الَدْوَلُة التي . 4
إْن ما آاَن َيْعِرُف، (؟ ...فيها 

ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى 
 )0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

.................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| 

إْن ما (ما هَي ِجْنِسيُتُه؟ . 5
آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة 
التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

0( 

  في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1   َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي في 1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1  

في ( في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
ِبَتْعِبئِة إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... |___|___|___| 

إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 
 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

..............................   |___|___| 

في ( في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... |___|___|___| 

إْن ما آاَن (تي َيَتواجُد فيها؟ ما هَي الُمحافَظُة ال
 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

..............................   |___|___| 

في ( في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
ئِة إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِب(أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... |___|___|___| 

إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 
 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

..............................   |___|___| 

في ( في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... |___|___|___| 

إْن ما آاَن (اجُد فيها؟ ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتو
 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

..............................   |___|___| 

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا (ْوَلِة التي ُوِلَد فيها  في الَد3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ُة هذا ال َتِتمُّ قراَء( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
............................................... .... 

|___|___|___| 

 ْوَلٍة ُأْخَرى في د4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.............................................. .... 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
ِبئِة إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْع(؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
............................................... .. 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
................................................... 

|___|___|___| 

  ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0 

 ؟...أيَن َيعيٌش . 6
َسْوَف أقوُم ِبِقراَءِة الخياراِت (
 )َلَك
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االبن 9االْبُن رَقم  10االْبُن رَقم  11االْبُن رَقم  12االْبُن رَقم 
 األْسِئلُة

 االسم. 1 ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنَثى؟َذآٌر أم... هْل . 2  ُأْنثى2   

          ال يْعِرُف0            |___|___|          ال يْعِرُف0            |___|___|          ال يْعِرُف0            |___|___|         ال يْعِرُف0            |___|___|
يِتمُّ تْسجيُل (؟ ...ما ُعْمُر . 3

 للَصغيِر الذي َيِقلُّ ُعْمَرُه 00
 )عْن سنٍة

.................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___|  

ما هَي الَدْوَلُة التي ُوِلُد . 4
إْن ما آاَن َيْعِرُف، (؟ ...فيها 

ْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى ُق
 )0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

.................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| 

إْن ما (ما هَي ِجْنِسيُتُه؟ . 5
آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة 
التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

0( 

  في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1  

في ( في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  

 )0 ِبأرقاِم الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط
.......................................... |___|___|___| 

إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 
 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

..............................   |___|___| 

في (نَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر  في أسبانيا، َلِك2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... |___|___|___| 

إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 
 )0 ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم َيْعِرُف،

..............................   |___|___| 

في ( في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  

 )0 الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم
.......................................... |___|___|___| 

إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 
 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

..............................   |___|___| 

في (ْجِلٍس َبَلدّي آخَر  في أسبانيا، َلِكنَّ في م2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... |___|___|___| 

إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 
 )0َتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم َيْعِرُف، ُقْم ِب

..............................   |___|___| 

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ُة هذا ال َتِتمُّ قراَء( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 ) في أسبانياالَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
............................................... .... 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
ا آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة إْن م(؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0 الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم
...................................................... 

  .|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0ْشط ِبأرقاِم الخانِة التي َعلى َشكِل ُم
............................................... .. 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
................................................... 

|___|___|___| 

  ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0 

 ؟...أيَن َيعيٌش . 6
َسْوَف أقوُم ِبِقراَءِة الخياراِت (
 )َلَك
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 هذا الُسؤاُل َفَقط في حاَلِة َعَدم إدراِج اإلْخواِن في يِتمُّ َطْرحُُ(َهْل لَك إْخواٌن أو أخواٌت عَلى قيِد الحياة؟ . 30.1
 ). 31.1ِبَعْكِس َذِلَك يِتمُّ االْنِتقاِل إلى السؤاِل َرَقم . لذيَن يعيشوَن في الَمْسَكِن الَعالقِة َبْيَن األشخاِص ا0.2الَجْدَوِل َرَقم 

 
    َنَعٌم1 

 
  ال6 
  ال َيْعِرُف0 
 )33.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم ( 

 
 

 )0ي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة الت(ما َعَدُد إْخواِنَك وأخواُتَك؟ . 31.1
 

 
|___|___| 

 
 

اآلَن أحتاُج أْن أعِرَف َبْعُض ) 33.1 اْنتِقْل إلى السؤاِل رَقم إْن آاَن له إخواٌن وجِمُعُهم يعيشوَن في الَمْسَكِن. (32.1
 أخًا وُأختًا، في حالِة ما إذا آاَن 12 الذيَن ال يعيشوَن في الَمْسَكِن، وِبحٍد أْقَصى َقْدَرُهالبياناِت َحوَل إخواِنَك وأَخواِتَك 

: 3.1ُقْم بَتْعِبَئِة الَجدوِل رَقم ( ِمْن ِفْضِلَك، ُاْذُآْر لي في المجاِل األوَِّل اْسَم ُآلَّ واِحٍد ِمْنُهْم. َلَك المزيُد من اإلْخواِن
 )مْعلوماٌت َحْوَل اإلخواِن الذيَن ال يعيشوَن في الِمْسكِن
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  الَمْسَكِنمْعلوماٌت َحْوَل اإلْخواِن الذيَن ال يعيشوَن في: 3.1الَجْدَوِل رَقم 
 
 

4األُخ َرَقم  3ُخ َرقم األ  2األُخ َرَقم   1األُخ رقم    اإلْخواُن 
 األسِئلُة

االسٌم. 1 ....................................... ....................................... ....................................... .......................................  

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
 هْل ُهوٌَ أو ُأْنَثى؟. 2  ُأْنثى2   

        ال يْعِرُف 0            |___|___|         ال يْعِرُف0            |___|___|         ال يْعِرُف0            |___|___|         ال يْعِرُف0            |___|___|
يِتمُّ تْسجيُل (؟ ...ما ُعْمُر . 3

 للَصغيِر الذي َيِقلُّ ُعْمَرُه 00
 )عْن سنٍة

.................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| 

ما هَي الَدْوَلُة التي ُوِلُد . 4
إْن ما آاَن َيْعِرُف، (؟ ...فيها 

ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى 
 )0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

.................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| 

إْن ما (ما هَي ِجْنِسيُتُه؟ . 5
آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة 
التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

0( 

  في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1   س البَلدّي في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِل1  

َبَلدّي آخَر  في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  (

 )0ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... 

|___|___|___| 
إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 

 )0ِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئ
..............................   |___|___| 

 في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  (

 )0ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... 

|___|___|___| 
إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 

 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
..............................   |___|___| 

آخَر  في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  (

 )0ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... 

|___|___|___| 
إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 

 )0ِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخان
..............................   |___|___| 

 في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  (

 )0ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... 

|___|___|___| 
إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 

 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
..............................   |___|___| 

اَءُة هذا ال َتِتمُّ قر( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )َد في أسبانياالَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِل

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
................................................... 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
................................................... 

|___|___|___| 

  دْوَلٍة ُأْخَرى في4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
................................................... 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
ِبَتْعِبئِة إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
................................................... 

|___|___|___| 

  ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0 

 ؟...أيَن َيعيٌش . 6
َسْوَف أقوُم ِبِقراَءِة الخياراِت (
 )َلَك
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8األُخ َرَقم  7األُخ َرقم   6األُخ َرَقم   5األُخ رقم    اإلْخواُن 
 األسِئلُة

سٌماال. 1 ....................................... ....................................... ....................................... .......................................  

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
 هْل ُهوٌَ أو ُأْنَثى؟. 2  ُأْنثى2   

         ال يْعِرُف0            |___|___|         ال يْعِرُف0            |___|___|         ال يْعِرُف0            |___|___|         ال يْعِرُف0            |___|___|
يِتمُّ تْسجيُل (؟ ...ما ُعْمُر . 3

 للَصغيِر الذي َيِقلُّ ُعْمَرُه 00
 )عْن سنٍة

.................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| 

ما هَي الَدْوَلُة التي ُوِلُد . 4
إْن ما آاَن َيْعِرُف، (؟ ...فيها 

ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى 
 )0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

.................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| 

إْن ما (ما هَي ِجْنِسيُتُه؟ . 5
آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة 
التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

0( 

  في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1   ي َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي ف1  

 في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  (

 )0ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... 

|___|___|___| 
ما آاَن إْن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 

 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
..............................   |___|___| 

 في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  (

 )0كِل ُمْشط ِبأرقاِم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َش
.......................................... 

|___|___|___| 
إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 

 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
..............................   |___|___| 

نيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر  في أسبا2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  (

 )0ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... 

|___|___|___| 
إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 

 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
..............................   |___|___| 

 في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  (

 )0ط ِبأرقاِم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْش
.......................................... 

|___|___|___| 
إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 

 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
..............................   |___|___| 

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( التي ُوِلَد فيها  في الَدْوَلِة3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة
 )0 َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم الخانِة التي َعلى

................................................... 
|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
................................................... 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
................................................... 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
................................................... 

|___|___|___| 

  ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0 

 ؟...أيَن َيعيٌش . 6
َسْوَف أقوُم ِبِقراَءِة الخياراِت (
 )َلَك
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12األُخ َرَقم  11األُخ َرقم   10 َرَقم األُخ  9األُخ رقم    اإلْخواُن 
 األسِئلُة

االسٌم. 1 ....................................... ....................................... ....................................... .......................................  

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
  ُأْنثى2   

  َذّآٌر1   
 هْل ُهوٌَ أو ُأْنَثى؟. 2  ُأْنثى2   

         ال يْعِرُف0            |___|___|         ال يْعِرُف0            |___|___|         ال يْعِرُف0            |___|___|         ال يْعِرُف0            |___|___|
يِتمُّ تْسجيُل (؟ ...ما ُعْمُر . 3

 للَصغيِر الذي َيِقلُّ ُعْمَرُه 00
 )عْن سنٍة

.................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| 

ما هَي الَدْوَلُة التي ُوِلُد . 4
إْن ما آاَن َيْعِرُف، (؟ ...فيها 

ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى 
 )0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

.................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| .................................   |___|___|___| 

إْن ما (ما هَي ِجْنِسيُتُه؟ . 5
آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة 
التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

0( 

  في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1    في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1  

 في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  (

 )0ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... 

|___|___|___| 
إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 

 )0تي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة ال
..............................   |___|___| 

 في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  (

 )0ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... 

|___|___|___| 
إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 

 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
..............................   |___|___| 

 في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (  مْجِلٍس َبَلدّي  في أيِّ(

 )0ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... 

|___|___|___| 
إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 

 )0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى 
..............................   |___|___| 

 في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  �
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم (في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي  (

 )0ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
.......................................... 

|___|___|___| 
إْن ما آاَن (ما هَي الُمحافَظُة التي َيَتواجُد فيها؟ 

 )0َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
..............................   |___|___| 

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )ياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانياالَخ

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

ال َتِتمُّ قراَءُة هذا ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها 3  
 )الَخياِر إن آاَن االْبُن قد ُوِلَد في أسبانيا

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
................................................... 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
................................................... 

|___|___|___| 

 َرى في دْوَلٍة ُأْخ4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 
................................................... 

|___|___|___| 

  في دْوَلٍة ُأْخَرى4 
إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة (؟ : ُاذُآر أي َدولٍة

 )0لخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم ا
................................................... 

|___|___|___| 

  ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0   ال َيْعِرُف0 

 ؟...أيَن َيعيٌش . 6
َسْوَف أقوُم ِبِقراَءِة الخياراِت (
 )َلَك
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، ِبَعْكِس  الذيَن يعيشوَن في الَمْسَكِن األشخاصِِ األِب في قاِئمِةيِتمُّ َطْرحُُ هذا الُسؤاُل َفَقط في حاَلِة َعَدم إدراِج(هْل واِلُدَك حٌي؟ . 33.1
 ). 39.1َذِلَك يِتمُّ االْنِتقاِل إلى السؤاِل َرَقم 

 
    َنَعٌم1 

 
  ال6 
  ال َيْعِرُف0 
 )38.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم ( 

 
 

 )0آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم إْن ما ( ما هَي الدْوَلُة التي ُوِلَد فيها واِلُدَك؟. 34.1
 

 |___|___|___|  .......................................دْوَلُة الميالِد 
 
 

  ما ُعْمُر واِلِدَك؟35.1
 

 |___|___| الُعْمُر 
  ال َيْعِرُف0 

 
 

 )0 َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم إْن ما آاَن( ما ِهَي ِجْنسيُة واِلِدَك؟ 36.1
 

 |___|___|___|  .......................................الِجنسيُة 
 
 

 )سْوَف أقَرُأ الخياراِت لَك(أْيَن يعيُش واِلُدَك؟ . 37.1
 

  في َمْسَكٍن آَخَر في هذا الَمْجِلس البَلدّي1  
 

 )0إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم (سبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر  في أ2  
    

 |___|___|___| ..........................................  ؟في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي
 |___|___|  ...............................ما هَي الُمحاَفَظُة التي يتواَجُد فيها؟ 

 
 ) قد ُوِلَد في أسبانياُة هذا الَخياِر إن آاَن األُبال َتِتمُّ قراَء ( في الَدْوَلِة التي ُوِلَد فيها3 

 
 )0إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم  ( في دْوَلٍة ُأْخَرى4 

   
 |___|___|___|  .................................................. : ْر أيَّ دْوَلٍةُاذُآ

 
  ال َيْعِرُف0 

 
 )39.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم  (

 
 

 )0نِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخا(ما ِهَي الدوَلُة التي ُوِلَد فيها واِلُدَك وما هَي ِجنسيَُّتُه؟ . 38.1
 

       الِجْنِسيَُّة    دوَلُة الميالِد 
               |___|___|___|   ................................    |___|___|___|   ................................ 
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 األشخاصِِ الذيَن يعيشوَن في الَمْسَكِن، ِبَعْكِس  في قاِئمِةفي حاَلِة َعَدم إدراِج اُألمَُّفَقط يِتمُّ َطْرحُُ هذا الُسؤاُل (؟ تَك حيٌةهْل واِلُد. 39.1
 ). 45.1َذِلَك يِتمُّ االْنِتقاِل إلى السؤاِل َرَقم 

 
    َنَعٌم1 

 
  ال6 
  ال َيْعِرُف0 
 )44.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم ( 

 
 

 )0إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم ( َك؟ُت فيها واِلدتَْما هَي الدْوَلُة التي ُوِلد. 40.1
 

 |___|___|___|  .......................................دْوَلُة الميالِد 
 
 

 ؟ ما ُعْمُر واِلدُتكََ.41.1
 

 |___|___| الُعْمُر 
  ال َيْعِرُف0 

 
 

 )0إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم (؟ ْنسيُة واِلدُتكََ ما ِهَي ِج42.1
 

 |___|___|___|  .......................................الِجنسيُة 
 
 

 )سْوَف أقَرُأ الخياراِت لَك(َك؟ تعيُش واِلُدأْيَن َت. 43.1
 

 هذا الَمْجِلس البَلدّي في َمْسَكٍن آَخَر في 1  
 

 )0إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم ( في أسبانيا، َلِكنَّ في مْجِلٍس َبَلدّي آخَر 2  
    

 |___|___|___| ..........................................  ؟في أيِّ  مْجِلٍس َبَلدّي
 |___|___|  ...............................تواَجُد فيها؟ َفَظُة التي َتما هَي الُمحا

 
 ) في أسبانياْتقد ُوِلَد قراَءُة هذا الَخياِر إن آانْت اُألمُّ ال َتِتمُّ ( فيهاْت في الَدْوَلِة التي ُوِلَد3 

 
 )0لتي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة ا ( في دْوَلٍة ُأْخَرى4 

   
 |___|___|___|  .................................................. : ُاذُآْر أيَّ دْوَلٍة

 
  ال َيْعِرُف0 

 
 )45.1ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم  (

 
 

 )0إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم (؟ ت فيها واِلَدُتَك وما هَي ِجنسيَُّتهاما ِهَي الدوَلُة التي ُوِلَد. 44.1
 

       الِجْنِسيَُّة    دوَلُة الميالِد 
               |___|___|___|   ................................    |___|___|___|   ................................ 
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 ما نْوُع هذا الِمْسكُن؟)  عالمًة عْنَد اإلجابِة الصحيحِة دوَن طرِح السؤاِليِتمُّ وضُع(. 45.1
 

  َمْسكٌن مْسَتقٌل ُمخصٌص لسَكِن ُأسرٍة واِحدٍة1 
  َمسَكٌن ألسرٍة واحدٍة ُملَحٌق بمسكٍن آخَر أْو يشتِرُك َمَعُه في الجداِر2 
  مساآٍن10شقٌَّة آبيرٌة أو صغيرٌة في َمبَنى به أقلَّ ِمْن  3 
  مساآٍن أْو أآَثَر10 شقٌَّة آبيرٌة أو صغيرٌة في َمبَنى به 4 
 )الخ... َمْدَرسٌة، َمكتُب، ورشٌة ( مسَكٌن في َمْبَنى ُمَخًصٍص باألساِس إلى أغراٍض ُأخرى 5 
 )آوُخ، بيٌت َمصنوٌع مَن الخِشِب مَن الخشِب، آوٌخ( َمسكٌن من نوٍع آخَر 6 

 
 

 .  أسأُلَك َعْن ظروِف الِمْسَكِن أو الَمكاِن الذي تعيُش فيِهَحَسٌن، اآلَن سوَف
 
 

إْن ما آاَن َيْعِرُف، ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم (  |___|___|___|___|؟  ُمنُذ آْم سنٌة تعيُش في هذا الَمْسَكِن.46.1
0( 

 
 )  أو َسنٌة تاِليٌة2004= إْن آانْت الَسنُة (

 ).0إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم (  |___|___| …………ُمْنُذ أيِّ َشْهرٍَ؟ 
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 )ْسوَف أقوُم بقراَءِة الخياراِت َلَك(: هذا الَمْسَكُن. 47.1
 

 :مْلٌك َلَك
       

 )50.1َقم ِاْنتِقْل إلى السؤاِل َر. ( َمدفوُع ثَمُنُه آاِمًال1 
 )48.1ِاْنتِقْل إلى السؤاِل َرَقم . (َبْعدِمْن ثمِنه  ال تزاَل ُهناَك بعُض المبالِغ التي لم ُتدَفْع 2 
 )55.1ِاْنتِقْل إلى السؤاِل َرَقم . (ِملٌك بالميراِث أو آَهِديٍة 3 

 
 :  أو ُمؤجٌَّر ِمَن الباِطِنمؤجٌَّر

    
 .ي إلى الِقطاِع الخاِص وال يعيُش في الَمْسَكِن ِمَن الماِلِك وهو َشخٌص يْنَتم4 
 . ِمَن الماِلِك وهو َشخٌص يْنَتمي إلى الِقطاِع الخاِص وهَو يعيُش في َنْفِس الَمْسَكِن5 
 . عقاراٍتِمْن شرآِة إيجاراٍت أو ِمن شِرَآة 6 
  ِمْن إحدى الهيئاِت الُحكوميِة7 
 . ِمْن صاِحِب العمِل8 
 . وهَو لْيَس ماِلَك الَمسَكِن آَخَر يعيُش في نْفِس الَمْسَكِنٍن ِمْن ساِآ9 
 . ِمْن أطراٍف ُأخَرى لْيَسْت مذآورٌة أعاله10 

 )52.1ِاْنتِقْل إلى السؤاِل َرَقم (
 

 : تمَّ التناُزُل َعْنُه مجَّانًا
    

 . ِمْن ِقَبِل أَحِد أْفراِد اُألسَرِة الذي تعيُش َمَعُه11 
 .ِل أَحِد األصدقاِء الذي تعيُش َمَعُه ِمْن ِقَب12 
 . ِمْن ِقَبِل أَحِد أْفراِد اُألسَرِة الذي ال تعيُش َمَعُه13 
 . ِمْن ِقَبِل أَحِد األصدقاِء الذي ال تعيُش َمَعُه14 
 .ِمْن ِقَبِل إْحَدى الهيئاِت أو الشِرآاِت 15 
  .ي مَحلِّ الَعَملَتْسُكُن ف/ عاِملٍة يسُكُن /  تعيُش فيِه آعاِمٍل 16 

 )55.1ِاْنتِقْل إلى السؤاِل َرَقم ( 
  
 

 )55.1ِاْنتِقْل إلى السؤاِل َرَقم ( َمَوِقٌف ُأْخَرى 17 
 

 
 ِشراِء ما هَو الَمْبَلُغ اإلجمالّي الذي َتْدفعََُه َشْهِريًا ِمْن أجِل. اآلَن، ِمْن أجِل معِرفِة أسعاِر المساآٍِِن في أسبانيا بَشكٍل أْفَضَل. 48.1

 الَمْسَكِن؟
 

|___|___|___|___|     € 
  ال َيْعِرُف0 

 
 

 ما هو إجمالي السنواِت التي سْوَف يدوُمها ديُنَك وَآْم سنٌة باقيٌة من الَفتَرِة التي سَتْدَفَعُه خالِلها؟. 49.1
 

 |___|___| ………………ُمدَِّة الَقْرِض إْجمالي 
  ال َيْعِرُف0 

 
 ……………  |___|___| فترِة دْفِع القرِض السنواُت الباقيُة ِمْن

  ال َيْعِرُف0 
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 َآْم َبَلَغ إجماليُّ اِلسْعُر الُمَحدَُّد أو الُمتََّفُق عليِه ِمْن أْجِل شراِء هذا الَمْسَكِن؟. 50.1
 ).يِتمُّ أْخُذ المبلِغ باليورو أْو بالبيزيتِة وُيْحَفُظ الَمْبَلُغ وهَو مَحوَُّل إلى اليورو (

 
|___|___|___|___|___|___|___| €   

 
 بيزيتة  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 
  ال َيْعِرُف0 

 
 

 ).0إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم (ما ِهَي الَسَنُة التي ِاشَتريَت فيها الَمسَكَن؟ . 51.1
 

|___|___|___|___|   
 

 )55.1ْنتِقْل إلى السؤاِل َرَقم ِا(
 
 

 يُقْمإن لْم . ُقْم ِبِتسجيِل الَمبلَغ الذي يْذُآرُه الشخُص الذي ُيجرى االستطالُع َمَعُه(ما هَو المبلُغ الذي َتْدَفُعُه آقيمٍة لإليجاِر؟ . 52.1
ْبَلُغ ُيدَفُع في الشهِر أو في اليوِم أو في الساعِة أو ُآلَّ ُأسبوعيِن أو إذا آاَن الَماسأله الفترِة الَزمنيِة، بتحديِد الَشخُص الذي يوََّجُه لُه السؤاَل 

 )آلَّ ُأسبوٍع
 

  في الَشْهِر  € |___|___|___|___|
  في اليوِم € |___|___|___|___|
 في الساعِة  € |___|___|___|___|
 ُآلَّ ُأسبوعيِن  € |___|___|___|___|
 آلَّ ُأسبوٍع € |___|___|___|___|

  ال َيْعِرُف0 
 

 
 ِلَكْم شخصًا يِتمُّ َدفُع هذا اإليجار؟) يتمُّ َطْرُح السؤاِل إْن آاَن يعيُش في المسكِن أآثَر ِمْن شخٍص واِحٍد(. 53.1

  |___|___| 
  ال َيْعِرُف0 

 
 

َلَك اسِتعماَل األماِآِن والَخَدماِت الُمشترآِة َهْل يِحقُّ ) يتمُّ َطْرُح السؤاِل إْن آاَن يعيُش في المسكِن أآثَر ِمْن شخٍص واِحٍد(. 54.1
 ؟.الخ... في الَمْسِكِن، وَذلَك ِمثُل الَمطبخ، قاعُة الُجلوِس الموجودِة 

 
      َنَعٌم1 
  ال6 
  ال َيْعِرُف0 

 
 

 )ِت َلَكَسْوَف أقرُأ الخيارا(ِمْن بيِن الخدماِت التاليِة، ما هَي الخدماُت المتوفرُة في المسَكِن؟ . 55.1
 

  ال6    نعم1    جاٍرماٌء 
  ال6    نعم1    ماٌء حاٌر
  ال6    نعم1    َمْطَبٌخ
  ال6    نعم1    آْهَرباٌء
  ال6    نعم1    تْدِفئٌة

  ال6    نعم1   ِمرحاٌض مسَتِقٌل
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 .طبَخ والمدَخَل والَمَمراِت والُشرفاِتآْم ُغرفًة توجُد في هذا المسَكِن؟ ال َتُقْم باحِتساِب الِمرحاَض والم. 56.1
 

|___|___| 
 
 

 في المسَكِن؟الموجودِة وما عَدُد األمتاِر الُمَربعِة القابلِة لالسِتْعماِل . 57.1
 

|___|___|___| 
  ال يْعِرُف0  

 
 

 )أقرُأ الخياراِت َلَكَسْوَف (ِمْن بيِن المشاآِل التالِيِة، ما ِهَي المشاِآُل التي ُيعاني ِمنها المْسكُن؟ . 58.1
 

  ال6    نعم1     الضوضاُء الخاِرجيَُّة 
  ال6    نعم1  الراِئحُة الكريهُة ِبسَبِب الِصناَعِة، َحَرَآِة المروِر

  ال6    نعم1     الُرطوبُة وَرشُح الماِء
  ال6    نعم1     ُعيوٌب في البناِء

  ال6   م نع1     ِقلَُّة النظافِة في الشواِرِع
  ال6    نعم1    الجريمُة أْو التْخريُب في الِمنطَقِة

  ال6    نعم1    َمتَُّع بوسائٍل جيِّدٍة للمواصالِتال َيَت
  ال6    نعم1     مشاِآٌل مع ِخدمِة البريِد

  ال6    نعم1     الَمسَكُن صغيٌر جدًا
  

، بعْكِس ذِلَك 59.1ِانَتِقْل إلى السؤاِل رَقم " سُكُن في الِمسكِن آعاِمٍل يسُكُن في محلَِّ عملِهي" قْد أجاَب 47.1إْن آاَن في السؤاِل رَقم  (
 )2انَتِقل إلى الِوحدِة َرَقم 

 
 

 َلَك؟َهْل تَتوََّفُر في الَمسَكِن ُغرفًة مسَتِقلًَّة  )يِتمُّ َطْرُح السؤاِل إْن آاَن يعيُش في الَمسَكِن أْآثَر من َشخٍص واحٍد(. 59.1
 

  نعم1 
  ال6 

 
 

 ال َتعوُد ِملِكيَُّتُه لألشخاِص الذيَن ُتْعَمُل لَدْيِهم؟اِل َأَحَد المساِآِن اُألْخَرى التي باإلضافِة إلى هذا الَمسَكن، هْل تقوُم باستعم. 60.1
 

  نعم1 
 )2انَتِقْل إلى الِوحدِة َرقم ( ال 6 

 
 

  المسَكَن اآلَخر؟َآْم يومًا تْقريبًا ِتعيُش في هذا. 61.1
 

  األياِمعدُد  |___|___|___|  
 

 .اآلَن ُأريُد أن أْعِرَف بعُض المْعلوماِت حْوَل األشخاِص الذيَن يعيشوَن عادًة في هذا الَمسكِن اآلَخر
 
 

 دوَن احِتساِبَك أنَت، َآمْْ شخصًا يعيُش في هذا الَمسَكِن؟. 62.1
    

 )2ٍص انَتِقل إلى الِوحدِة َرَقم  شخ0إْن آاَن يعيُش فيه ( |___|___| 
  ال يْعِرُف0  
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 مْن بْيِن هؤالِء األشخاِص، َآْم شخصًا ُوِلُد في نْفِس البلِد الذي ُوِلدَت فيِه أنَت؟. 63.1
 

  ال يْعِرُف0   |___|___|
 

 
 انتِقْل إلى السؤاِل 62.1شاِر إليه في السؤاِل َرَقم  يساوي عَدَد األشخاِص الُم63.1إليِه في السؤاِل رَقم إْن آاَن َعَدُد األشخاِص الُمشاِر (

 )65.1َرَقم 
 
 

 ِمْن بيِن األشخاِص الذيَن َلْم يوَلدوا في ِنفِس البلِد الذي ُوِلدَت فيِه، آْم شخصًا ِمْنُهْم ُوِلَد خاِرُج أسبانيا؟. 64.1
 

  ال يْعِرُف0   |___|___|
 
 

 ذيَن َيْسُكنوَن في الَمسكِن ِمْن أفراِد ُأسَرِتَك؟َآْم شخصًا ِمْن بيِن األشخاِص ال. 65.1
 

  ال يْعِرُف0   |___|___|
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 الِخبرُة فيما يَتَعلَُّق بالهْجَرِة: 2الِوحدُة َرَقم 
 

ِمن . طواِل حياِتَكيها في ماَ يلي َسْوَف أْطَرُح عليَك بعَض األسئلِة فيما يتَعلَُّق بخْبَرِتَك ووضِعَك في ُمْخَتَلِف الدوِل التي ِعْشَت ف. 1.2
ال َتُقم باْحِتساِب الدوِل التي سافرَت .  بأسبانيا مَع االنتهاِءَفضِلَك ُاذآْر لي أوًَّّال اسم ُآلَّ واحدٍة ِمَن الدوِل بدايًة بأوِل دوٍل ساَفرَت إليها

ُآنَت قْد ِعشَت ِخالَل أآثَر ِمْن مرٍَّة في البلِد الذي ُوِلدِت فيه إْن .  أشُهِر3 لُمدٍَّة تقلُّ عنإليها لَقضاِء اإلجازاِت أو الدوِل التي بقيَت فيها 
 .أو في بلٍد آخَر، ُقْم ِبِذآِر َذِلك

  
 )الدوُل التي ِعشُت فيها – 1.2 الَجدَوِل َرَقمُقْم ِبَتْعِبئِة  (
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  الدوُل التي ِعْشَت فيها1.2الجدوُل َرَقم 

 
 الدوُل 1 2 3 4

..................................... 
|__|__|__| 

..................................... 
|__|__|__| 

..................................... 
|__|__|__| 

..................................... 
|__|__|__| 

 ) سافرَت إليهاِاْبدأ بأوِل دولٍة(الدولُة . 1

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

اسُم (.......... في أيِّ سَنٍة َبَدأَت الَعيَش في . 2
إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي () لدولِةا

 ).0َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

 
ِمْن الُمْمِكِن (َمَع َمْن ساَفرَت إلى ّهِذِه الدوَلِة؟ . 3   

 )اإلجابِة بعدٍد ِمْن األجوبِة
 وحيدًا أو َمَع معاِرٍف  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 مَع األسرِة التي ُآنَت تعيُش َمَعها  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 م ُآنَت تعيُش َمَعهمَع بعِض أفراِد األسرِة الذين  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

  ما ُآنَت َتعيُش َمَعُهْممَع بعِض أفراِد األسرِة الذين  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 
ِر إلى هذِه لسَفما هَو السبُب الذي َدَفَعَكَ إلى ا. 4   

 )ِمْن الُمْمِكِن اإلجابِة بعدٍد ِمْن األجوبِة(الدولِة؟ 
 بسبُب اإلحالِة إلى التقاُعِد  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 بسبُب تغييِر مكاِن العمِل ال 6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 بسبُب َعدِم توَُّفِر ُفرصِة َعَمٍل  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 للبحِث َعْن وظيفٍة أفَضَل  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 ألسباٍب سياسيٍَّة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 ألسباٍب دينّيٍة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 ألسباٍب تتعلَُّق باإلعداِد المهنّي أو التعليمّي  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 بسبِب جودِة الحياِة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 )جمُع شمِل األسرِة(تعلُق باألسرِة ألسباٍب ت  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 بسبِب تكِلفِة الحياِة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 بسبِب المناِخ والطقِس  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 بسبِب البقاِء مؤقتًا في دولٍة انتقاليٍة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 بسبِب أسباٍب ُأخَرى  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
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 الدوُل 1 2 3 4
..................................... 

|__|__|__| 
..................................... 

|__|__|__| 
..................................... 

|__|__|__| 
..................................... 

|__|__|__| 
 )ِاْبدأ بأوِل دوٍل سافرَت إليها(الدولُة . 1

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

اسُم (.......... في أيِّ سَنٍة َبَدأَت الَعيَش في . 2
إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي َعلى () الَبَلِد

 ).0َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

 
ِمْن الُمْمِكِن(الدوَلِة؟ َمَع َمْن ساَفرَت إلى ّهِذِه . 3   

 )اإلجابِة بعدٍد ِمْن األجوبِة
 وحيدًا أو َمَع معاِرٍف  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 تي ُآنَت تعيُش َمَعهامَع األسرِة ال  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 مَع بعِض أفراِد األسرِة التي ُآنَت تعيُش َمَعها  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 الذيَن ما ُآنَت َتعيُش َمَعُهْممَع بعِض أفراِد األسرِة   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 
ما هَو السبُب الذي َدَفَعَك للسَفِر إلى هذِه. 4   

 )ِمْن الُمْمِكِن اإلجابِة بعدٍد ِمْن األجوبِة(الدولِة؟ 
 بسبُب اإلحالِة إلى التقاُعِد  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبُب تغييِر مكاِن العمِل  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6       نعم 1 
 بسبُب َعدِم توَُّفِر ُفرصِة َعَمٍل  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 للبحِث َعْن وظيفٍة أفَضَل  ال6        نعم1   ال6        نعم1  ال 6        نعم1   ال6        نعم1 
 ألسباٍب سياسيٍَّة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
  دينّيٍةألسباٍب  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 ألسباٍب تتعلَُّق باإلعداِد المهنّي أو التعليمّي  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب جودِة الحياِة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 )جمُع شمِل األسرِة(ألسباٍب تتعلُق باألسرِة   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب تكِلفِة الحياِة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب المناِخ والطقِس  ال6        نعم1   ال6       نعم 1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب البقاِء مؤقتًا في دولٍة انتقاليٍة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب أسباٍب ُأخَرى  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 الدوُل 5 6 7 8
..................................... 

|__|__|__| 
..................................... 

|__|__|__| 
..................................... 

|__|__|__| 
..................................... 

|__|__|__| 
 ) سافرَت إليها بأوِل دولٍةِاْبدأ(الدولُة . 1

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

اسُم (.......... في أيِّ سَنٍة َبَدأَت الَعيَش في . 2
إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي () لدولِةا

 ).0َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

 
ِمْن الُمْمِكِن(َمَع َمْن ساَفرَت إلى ّهِذِه الدوَلِة؟ . 3   

 )اإلجابِة بعدٍد ِمْن األجوبِة
 وحيدًا أو َمَع معاِرٍف  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 مَع األسرِة التي ُآنَت تعيُش َمَعها  ال6       عم ن1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 ْم ُآنَت تعيُش َمَعُهمَع بعِض أفراِد األسرِة الذيَن  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 مَع بعِض أفراِد األسرِة الذيَن ما ُآنَت َتعيُش َمَعُهْم  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 
ما هَو السبُب الذي َدَفَعَك للسَفِر إلى هذِه. 4   

 )ِمْن الُمْمِكِن اإلجابِة بعدٍد ِمْن األجوبِة(الدولِة؟ 
 سبُب اإلحالِة إلى التقاُعِدب  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبُب تغييِر مكاِن العمِل  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبُب َعدِم توَُّفِر ُفرصِة َعَمٍل  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 للبحِث َعْن وظيفٍة أفَضَل  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6       نعم 1 
 ألسباٍب سياسيٍَّة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 ألسباٍب دينّيٍة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 ألسباٍب تتعلَُّق باإلعداِد المهنّي أو التعليمّي  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
  جودِة الحياِةبسبِب  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 )جمُع شمِل األسرِة(ألسباٍب تتعلُق باألسرِة   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب تكِلفِة الحياِة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب المناِخ والطقِس  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب البقاِء مؤقتًا في دولٍة انتقاليٍة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب أسباٍب ُأخَرى  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
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 الدوُل 9 10 11 12
..................................... 

|__|__|__| 
..................................... 

|__|__|__| 
..................................... 

|__|__|__| 
..................................... 

|__|__|__| 
 ) سافرَت إليهاِاْبدأ بأوِل دولٍة(الدولُة . 1

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

اسُم (.......... في أيِّ سَنٍة َبَدأَت الَعيَش في . 2
إْن ما آاَن َيْعِرُف ُقْم ِبَتْعِبئِة الخانِة التي () لدولِةا

 ).0َعلى َشكِل ُمْشط ِبأرقاِم 

 
ِمْن الُمْمِكِن(َمَع َمْن ساَفرَت إلى ّهِذِه الدوَلِة؟ . 3   

 )اإلجابِة بعدٍد ِمْن األجوبِة
 وحيدًا أو َمَع معاِرٍف  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 مَع األسرِة التي ُآنَت تعيُش َمَعها  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 ْم ُآنَت تعيُش َمَعُهمَع بعِض أفراِد األسرِة الذيَن  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 مَع بعِض أفراِد األسرِة الذيَن ما ُآنَت َتعيُش َمَعُهْم  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 

 
ما هَو السبُب الذي َدَفَعَك للسَفِر إلى هذِه. 4   

 )ِمْن الُمْمِكِن اإلجابِة بعدٍد ِمْن األجوبِة(الدولِة؟ 
 بسبُب اإلحالِة إلى التقاُعِد  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبُب تغييِر مكاِن العمِل  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بُب َعدِم توَُّفِر ُفرصِة َعَمٍلبس  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 للبحِث َعْن وظيفٍة أفَضَل  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 ألسباٍب سياسيٍَّة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 ألسباٍب دينّيٍة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 ألسباٍب تتعلَُّق باإلعداِد المهنّي أو التعليمّي  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب جودِة الحياِة  ال6        نعم1   ال6       م نع1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 )جمُع شمِل األسرِة(ألسباٍب تتعلُق باألسرِة   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب تكِلفِة الحياِة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب المناِخ والطقِس  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب البقاِء مؤقتًا في دولٍة انتقاليٍة  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1 
 بسبِب أسباٍب ُأخَرى  ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6        نعم1   ال6       عم ن1 
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، الذيَن هاَجروا إلى إحَدى )الزوجُة أو شريُك الحياِة/  واإلخواِن األبناُء و الزوُج والداِنال(َمْن ُهْم أْقَرب أفراِد اُألسرِة . 2.2
 . لي أوًَّال اسَم ُآلِّ واِحٍد ِمْن ُهمالدوِل؟ ِمْن َفضِلَك، اذُآْر

 
 ما َهَي الدولُة التي ساَفَر إليها   ما هَي ِعالَقُة هذا الَشْخص َمَعَك                  االسُم

 ي الِبدايِة                                                                                                                       ف
...................................      ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................      ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................      ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................      ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................      ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................      ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................     ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
....................................      ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................      ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................      ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................       ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................       ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................       ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................       ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................      ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................       ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................       ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 

 
...................................       ..........................…… |___|___| .............................  |___|___|___| 
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  التي ُخِرَج ِمنها قبَل المجيِء إلى أسبانياِة الظروُف في الدوِل:3الِوحدُة رقُم 
 

الدولُة التي ُخِرَج ِمنها هي (). الدولةُُ التي َخرَج ِمنها(... ِمعِرفَة بْعض األشياِء اُألخَرى عن وضِعَك في َنْحُن ُمهتموَن باآلَن 
 والتي لْم توضْع أماَمها 1.2تي تمَّْت اإلشارِة إليها في الجدوِل رَقم الدولُة الُمباِشرُة الساِبقُة على آخِر وصوٍل إلى أسبانيا وال

، أو البلُد الذي ُوِلَد فيِه إذا آاَنْت تْظَهُر في الَجدوِل "للبقاِء فيها مؤقتًا آدولٍة انتقاليٍة"إشارَة أن السبَب االنتقاِل إليها آاَن عائدًا 
 ). أسبانيا َفَقط1.2رَقم 

 
 ولُةالد(...... ...األسئلُة التاليُة تشيُر إلى آخِر مرٍة بقيَت فيها في ) َي أْآَثَر ِمْن مرٍة في الدولِة التي َخَرَج ِمنهاإن آاَن َقْد بَق (

 ).التي َخَرَج ِمنها
 
 

 )الدولُة التي َخَرَج ِمنها(؟ ......................َهْل آاَن يتوََّفُر لَك مسكٌن خاُص ِبَك في . 1.3
 

  نعم1   
  ال6 

  ال يْعِرُف0   
  

 
 دوَن أْن َتْحَتِسَب نْفَسكَم، َآْم شخصًا آاَن يعيُش َمَعَك؟. 2.3

 
|___|___| 

  ال يْعِرُف0 
 
 

 بالنسبِة لألبناِء واإلخواِن يتمُّ) (َسْوَف أقرُأ الخياراِت َلَك(أْيَن آاَن يعيُش أقرَب أفراِد عائَلِتَك لْحَظَة سَفِرَك إلى أسبانيا؟ . 3.3
 ).السؤاُل عْن َعَدِد آلٍّ َمنُهم في ُآِل خانٍة

 
  ال0

  يْعِرُف
  في دولٍة6

 ُأخرى
  في5

 أسبانيا
  نفُس 4

 الدولِة
 نفُس 3

 الِمنَطَقُة
 نفُس المجلِس 2

 البلدّي
  َنفُس1

 عضُو األسرِة الَمْسَكِن

 لوالُدا       
 اُألمُّ       

زوجُة ال/ الزوُج        
 شريُك الحياِة/ 

 األبناُء |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

 اإلخواُن |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
 
 

َسْوَف أقرُأ (َلْحَظَة خروِجُك ِمنها؟  )الدولُة التي َخَرَج ِمنها( .................في أيٍّ مَن األوضاِع التاليِة ُآنَت تتواجُد في . 4.3
ْن ُفرصِة يدِرُس ويعَمُل أو يبحُث َع: ثاِلفي عدٍد مَن خياراِت األجوبِة، عَلى سبيِل الِم" نَعم"ُيْمِكُن اإلجابُة بـ ). (الخياراِت َلَك
 )عمٍل ويُعَمُل

 
  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1     أْعَمُل

  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1    أْبَحُث َعْن ُفرَصِة َعَمٍل
  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1     أدُرُس

  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1   ُمحاُل إلى المَعاِش/ ُمتقاِعٌد 
  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1   ُمَكرِّسًا نفسي لألعماِل المنزليِة

  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1   ى العمِل لألبِدغيَر قادٍر عل
  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1     أوضاٌع ُأخرى
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 6.3 اْنَتِقْل إلى السؤاِل رقم ،"َنَعم"بـ " أعمُل"إْن أجاب في خياِر اإلجابِة 

 
 

هْل ُآنَت قْد )  سنواٍت أو أآَثَر ساعَة وصوِله إلى أسبانيا6الُعمِر يِتمُّ طرُح هذا السؤاِل في حالِة ما إذا آاَن يبُلُغ من (. 5.3
 ؟)الدولُة التي َخَرَج ِمنها(............... َعَملَت ُمسَبقًا في 

 
 

   َنعٌم1 
  )4انَتِقْل على الِوحدِة رَقم (  ال6 
 )4انَتِقْل على الِوحدِة رَقم ( ال يعِرُف 12 

 
 

في نفِس إن ُآنِت َتعَمُل في أآثَر ِمْن وظيَفٍة . ْن آِخِر َعَمٍل ُآنَت تْعَمُل فيِه قبَل سَفِرَك إلى أسبانيافي ما يلي سوَف أسأُلَك ع
 . ُنشيُر إلى وظيَفِتَك األساسيِة نحُنالوقِت
 

 
إْن لْم يعِرْف ." الخ ....  شعٍر حالَقِةمطعٌم، بنُك، محلُّ: " ألمثلُةتِتمُّ قراَءُة ا(ما هَو قطاُع النشاُط الذي ٌآنَت تعَمُل فيه؟ . 6.3

 )0اإلجابَة على الرْغِم ِمْن ذِلَك، ُقم بتعبئِة الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 
 

..........................................   |___|___|___| 
 

 
عاِمُل صباغٍة، ميكانيكيٌّ، عاِمُل بناٍء، سائُق : "راَءُة األمثلُةتِتمُّ ق(ما آاَنْت وظيَفُتَك أو نْوُع الَعَمِل الذي ٌآنَت تقوُم ِبِه؟ . 7.3

 )0إْن لْم يعِرْف اإلجابَة على الرْغِم ِمْن ذِلَك، ُقم بتعبئِة الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم ." ." الخ.... حاِفلٍة، 
 

..........................................   |___|___|___| 
 
 

في ّهِذِه إذا أجاَب الشْخُص الذي يتمُّ استطالُعُه بأنُه ال يعِرُف، تتمُّ . ال تتمُّ قراءُة الخياراِت(آيَف آاَن وضُعَك العمليُّ؟ . 8.3
 )إْن لْم يعِرْف اإلجابَة على الرْغِم ِمْن ذِلَك، يتمُّ وْضُع إشارٍة عنَد هذا الخياِر.  قراءُة الخياراِتالحالِة

 
 )9.3انتِقْل إلى السؤال رَقم (طاِع الحكومّي  أجيٌر في الق1 
 )9.3انتِقْل إلى السؤال رَقم ( أجيٌر في القطاِع الخاِص 2 
 )10.3انتِقْل إلى السؤال رَقم (أجرًا  أشخاٌص يتلقوَن عامٌل ُمستقلٌّ أو ربُّ عمٍل ال يوجُد لديِه 3 
 )10.3 إلى السؤال رَقم انتِقْل (أشخاٌص يتلقوَن أجرًا ربُّ عمٍل يعمُل لديِه 4 
 )10.3انتِقْل إلى السؤال رَقم ( عضٌو في إحَدى الجمعياِت التعاونيِة 5 
 )10.3انتِقْل إلى السؤال رَقم ( مساعدٌة أسريٌة 6 
 )10.3انتِقْل إلى السؤال رَقم ( وضٌع آخَر 7 
 )10.3انتِقْل إلى السؤال رَقم ( ال يعِرُف 0 

 
 

إذا أجاَب الشْخُص الذي يتمُّ استطالُعُه بأنُه ال . ال تتمُّ قراءُة الخياراِت( ُة عقِد الَعَمِل أو ُمدُة اتفاِق الَعَمِل؟ َآْم آانْت ُمدَّ. 9.3
 )إْن لْم يعِرْف اإلجابَة على الرْغِم ِمْن ذِلَك، يتمُّ وْضُع إشارٍة عنَد هذا الخياِر.  قراءُة الخياراِتفي َهِذِه الحالِةيعِرُف، تتمُّ 

 
  ألجٍل غيَر مَحدٍَّد1  
  عقٌد أو اتفاٌق مؤقُت2  

  ال يعِرُف0  
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 ما َعَدُد الساعاِت التي آُُنَت تعَمُلها في األسبوِع عادٍة؟. 10.3
 

  ال يعِرُف0     الساعاُت |___|___|___|
 
 

 ما هَو التاريُخ الذي انتهى فيِه هذا الَعمُل؟. 11.3
 

 |___|___|___|___|السنُة  |___|___|الشهُر  
 

  لْم ينَتِه العمُل بعْد1 
  ال يعِرُف0  



 34

 الوصوُل إلى أسبانيا: 4الوحدُة رَقٌم 
 

 )5 انتِقْل إلى الِوحدِة رَقم 1990إْن آاَن قْد وَصَل إلى أسبانيا قبَل سنِة  (
 

 .اآلَن نحُن في حاجٍة لمعرفِة بعَض المظاهِر الخاصِة بسفِرَك إلى أسبانيا
 

ال تتمُّ قراءُة الخياراِت، يتمُّ وضُع إشارٍة ِعنَد إجابٍة ( لُة السفِر التي استخدمَتها للوصوِل إلى أسبانيا؟ي هَي وسما.  1.4
 ).واحدٍة من إجاباِت الشخِص الذي ُيجَرى االستطالُع َمَعُه

  
  السيارُة1 
  حافلُة خطوِط السفِر االعتياديِة2 
  حافلٌة خاصٌة3 
  الطائرُة4 
  الباخرُة5 
  القطاُر6 
  المراآُب المطاطيََّة أو الخشبيُة الصغيرُة أو ما شابهها7 
  مشيًا على األقداِم8 
  وسائُل ُأخَرى9 

 
 

 )0ْن ما آاَن يعِرْف اإلجابَة ُقم بتعبئِة الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم إ(؟ منها  َكما هَي الدولُة التي بدأَت مسارََ. 2.4
 

....................................... |___|___|___| 
 

 
، أو الدولُة التي 1.2هَي نفِس الدولِة السابقِة على أسبانيا التي تظَهُر في الجدوِل َرَقم ِمنها التي بدَأ المساَر إْن آاَنْت الدولُة (

 )4.4، ِانَتِقْل إلى السؤاِل َرَقم 1.2ُوِلَد فيها في حالِة ما إذا لم يْظَهْر ِسوى أسبانيا في الجدوِل َرَقم 
 
 

 ما هَي الُمدَُّة التي قضيَتها في هِذِه الدولِة؟. 3.4
 

 أياٍم |___|___|  أشهٍر  |___|___|
 

  ال يعِرُف0  
 

   
 َهْل ُآنَت تعِرُف شخصًا ما ِلتْذهََّب إليِه عندما وَصلَت إلى أسبانيا؟. 4.4

  
 )ِن اإلجابِة بعدٍد ِمْن األجوبِةِمْن الُمْمِك(َمْن؟  ← نَعٌم 1  

 
   ال6   َنعٌم1     من األسرِة أفراٌد 

   ال6   َنعٌم1   أرباُب عمٍل أو وآالٌء قانونيوَن
   ال6   َنعٌم1   وسطاٌء أو أشخاٍص غيَر موثوٍق فيُهْم

   ال6   َنعٌم1      أصدقاٌء
   ال6   َنعٌم1      معارٌف

   ال6   َنعٌم1     أشخاٌص آخروَن
 

  ال6 
  ال يعرُف0 
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قيمَة : ما إجمالي المبلِغ الذي اضَطَررَت لدفِعِه من أجِل الوصوِل إلى أسبانيا؟ ِمْن فضِلَك، ُقْم باحِتساِب ما يلي. 5.4
يتمُّ التسجيِل بالُعملِة ( التذَآَرِة، قيمَة الطعاِم، قيمَة آيِس السفِر، قيمَة التأشيراِت، قيمَة التصاريِح وآلِّ أنواِع المصروفاِت

إن ما آاِن الشخُص الذي تمَّ اختياِرِه قد َدَفَع ) (التي قام بدفِعها بها وتتمُّ اإلشارِة إلى هِذِه العملِة إن آانْت تختِلُف عن اليورو
 )5 وينتمُّ االنتقاِل إلى الِوحدِة رقم 0شيئًا يتم تسجيُل الرقَم 

 
|___|___|___|___|___|   €   

 
 

 بيزيتة  |___|___|___|___|___|___|___|
   

 ..………………...… )يتمُّ التحديُد(ُعملٌة ُأخَرى  
 

|___|___|___|___|___|___|___| 
 

 )5انتِقْل إلى الَوحدِة رقم ( ال يعرُف 0 
 

 
 ِلَكْم شخصًا ُدِفَع هذا المبلُغ؟. 6.4

 
  |___|___| 

 
 

 آيَف ُقمَت بدفِعِه؟. 7.4
    

 )8.4ْل إلى السؤاِل رَقم انتِق( نقدًا 1 
 )9.4انتِقْل إلى السؤاِل رَقم ( على شْكِل أقساٍط 2 

  
 

 َهْل آاَن يتوفُر آلُّ المبلِغ لَديَك أْم اضطررَت لطلِب قرٍض؟. 8.4
 

 )5انتِقْل إلى الِوحدِة رَقم ( نعٌم آاَن يتوََّفُر لديَّ آلَّ المبلِغ 1 
  )9.4ْل إلى السؤاِل رَقم انتِق( ال، اضطَرْرُت لطلِب قرٍض 2 

  
 

 )ِمْن الُمْمِكِن اإلجابِة بعدٍد ِمْن األجوبِة( )َسْوَف أقرُأ الخياراِت َلَك(؟ َمْن هَو الشخُص الذي طَلبَت منُه النقوَد. 9.4
 

 
   ال6   َنعٌم1   أحُد البنوِك أْو هيئُة تمويٍل رسميٍَّة استلفَته ِمْن 

  ال6   َنعٌم1    األسرِةأحُد أفراِد استلفَتُه ِمْن  
   ال6   َنعٌم1   أَحُد األشخاِص الذيَن يقدموَن ُسَلفًااسَتَلفَتُه ِمْن 

   ال6   َنعٌم1    حلَةاستلفَتُه من الوسيِط الذي نظََّم الِر
   ال6   َنعٌم1     استلفتُه ِمن أشخاٍص آخريَن

 
 ال يعرُف0 
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 مليُّ في أسبانياالتاريُخ الع: 5الِوحدُة رقُم 
 

سْوَف أُطًرُح عليَك بعَض األسئلِة حوَل العمِل عندما وَصلَت إلى . أَحُد أهَّمِّ الموضوعاِت بالنسبِة للُمهاجريَن هو العمُل
 .إن ُآنَت تعمُل في أآثَر مْن وظيفٍة واحدٍة نشيُر إلى عمِلَك الرئيسّي. اسبانيا وحوَل وْضِعَك العملّي في هذه اللحَظِة

 
 

ُيْمِكُن اإلجابُة ). (َسْوَف أقرُأ الخياراِت َلَك( الذي ُآنَت فيِه األسبوِع الماضي؟ مْن بيِن األوضاِع التاليِة، ما هَو الوضُع. 1.5
 )يدِرُس ويعَمُل أو يبحُث عْن ُفرصِة عمٍل ويُعَمُل: في عدٍد مَن خياراِت األجوبِة، عَلى سبيِل الِمثاِل" نَعم"بـ 
 

 
  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1     أْعَمُل

  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1    أْبَحُث َعْن ُفرَصِة َعَمٍل
  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1     أدُرُس

  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1   ُمحاُل إلى المَعاِش/ ُمتقاِعٌد 
  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1   ُمَكرِّسًا نفسي لألعماِل المنزليِة

  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1   غيَر قادٍر على العمِل لألبِد
  ال يعِرُف12    ال6   َنعٌم1     أوضاٌع ُأخرى

             
 

 .11.5، انتِقْل إلى السؤاِل رَقم "ال يعِرُف"أو " ال"بـ " أعمُل"إْن آاَن قْد أجاَب في 
 

 
 َر ِمْن وظيفٍة واِحدٍة؟َهْل َتْعَمُل في أْآَث. 2.5

 
 |___| ما َعَدُد الوظاِئِف التي ُتمارُسها؟  ← نَعٌم 1 
  ال6 
  ال يعرُف0 

 
 

إْن لْم يعِرْف ." الخ.... مطعٌم، بنُك، محلُّ حالَقِة شعٍر، : " تِتمُّ قراَءُة األمثلُة(ما هَو قطاُع النشاُط الذي تعَمُل فيه؟ . 3.5
 )0 ذِلَك، ُقم بتعبئِة الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم اإلجابَة على الرْغِم ِمْن

 
..........................................   |___|___|___| 

 
 
 

 حاِفلٍة، عاِمُل صباغٍة، ميكانيكيٌّ، عاِمُل بناٍء، سائُق: "تِتمُّ قراَءُة األمثلُة(ما ِهَي وظيَفُتَك أو نْوُع الَعَمِل الذي تقوُم ِبِه؟ . 4.5
 )0إْن لْم يعِرْف اإلجابَة على الرْغِم ِمْن ذِلَك، ُقم بتعبئِة الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم ." ." الخ.... 

 
..........................................   |___|___|___| 
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الشْخُص الذي يتمُّ استطالُعُه بأنُه ال يعِرُف، تتمُّ في ّهِذِه إذا أجاَب . ال تتمُّ قراءُة الخياراِت(ما ُهَو وضُعَك العمليُّ؟ . 5.5
 )إْن لْم يعِرْف اإلجابَة على الرْغِم ِمْن ذِلَك، يتمُّ وْضُع إشارٍة عنَد هذا الخياِر. الحالِة قراءُة الخياراِت

 
 )6.5انتِقْل إلى السؤال رَقم ( أجيٌر في القطاِع الحكومّي 1 
 )6.5انتِقْل إلى السؤال رَقم (الخاِص  أجيٌر في القطاِع 2 
 )8.5انتِقْل إلى السؤال رَقم  (شخاٌص يتلقوَن أجرًا عامٌل ُمستقلٌّ أو ربُّ عمٍل ال يوجُد لديِه أ3 
 )8.5انتِقْل إلى السؤال رَقم  ( ربُّ عمٍل يعمُل لديِه أشخاٌص يتلقوَن أجرًا4 
 )8.5ْل إلى السؤال رَقم انتِق( عضٌو في إحَدى الجمعياِت التعاونيِة 5 
 )8.5انتِقْل إلى السؤال رَقم ( مساعدٌة أسريٌة 6 
 )8.5انتِقْل إلى السؤال رَقم ( وضٌع آخَر 7 
 )8.5انتِقْل إلى السؤال رَقم ( ال يعِرُف 0 

 
 

َب الشْخُص الذي يتمُّ استطالُعُه بأنُه ال يعِرُف، إذا أجا. ال تتمُّ قراءُة الخياراِت( ما ُمدَُّة عقِد الَعَمِل أو ُمدُة اتفاِق الَعَمِل؟ . 6.5
 )إْن لْم يعِرْف اإلجابَة على الرْغِم ِمْن ذِلَك، يتمُّ وْضُع إشارٍة عنَد هذا الخياِر. تتمُّ في َهِذِه الحالِة قراءُة الخياراِت

 
  ألجٍل غيَر مَحدٍَّد1  
  عقٌد أو اتفاٌق مؤقُت2  

  ال يعِرُف0  
 
 

 التاريُخ الذي َبدَأ فيِه َعقَد العمِل أو العالَقَة العمليَة الحاليَة؟ حتى ولْو قاموا بتجديِد عقِد العمِل لك، اذُآْر لي ما ما هَو. 7.5
 )0ْن ما آاَن يعِرْف اإلجابَة ُقم بتعبئِة الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم إ(. هَي السنُة التي بدأَت فيها العَمَل

 
 |___|___|___|___|السنُة 

 ) أو سنٌة تاليٌة2004إْن آانْت السنُة هي سنُة (
 

 |___|___| …………في أيِّ شهٍر؟ 
 
 

 ما َعَدُد الساعاِت التي تعَمُلها في األسبوِع عادٍة في عَمِلَك الرئيسّي؟. 8.5
 

  ال يعِرُف0     الساعاُت |___|___|___|
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  مقاِبَل عَمِلك؟ما هَو المبَلُغ الذي تتقاضاُه شهريًا. 5.9
يتمُّ إدراُج الجزَء الِنسبّي الشهرّي الذي يُخصُّ . َتِتمُّ اإلشارُة إلى مّتَوِسِط الدْخِل الصافي الشهرّي ُمقابَل عمِلِه الرئيسّي(

 ).الرواتَب اإلضافيَة واألنواَع اُألْخَرى ِمْن الدخِل غيَر العادّي التي يتمُّ تقاضيها بشكٍل دورّي
َسْوَف أقوُل َلَك بعَض الحدوِد لكّي تقوَل لي المبَلَغ الذي "نَّه ال يعِرُف أو لْم يذُآُر مبلغًا مَحددًا، ُقْم بقراءِة إذا أجاَب أ(

 ) على الرغِم مْن َذِلَك أنَُّه ال يعِرْف، يتمُّ وْضُع إشارٍة عنَد هذا الخياِرإْن أجاَب ". تتقاضاُه شهريًا
 

  يورو |___|___|___|___|:  ا ّذَآَر مْبلغًاإذا م
 

 :ِعْنَدما يشيُر إلى أحِد الحدوِد
  

  يورو250 أقلَّ من 1 
  يورو499 إَلى 250 مْن 2 
  يورو999 َإلى 500 مْن 3 
  يورو1499 إلى 1000 مْن  4 
  يورو1999 إلى 1500 مْن 5 
  يورو2999 إلى 2000 مْن 6 
  يورو4999 إلى 3000 مْن 7 
  يورو9999 إلى 5000 مْن 8 
  يورو وأآثَر10000 9 
  ال َيتَلقَّى َدخًال نقديًَّا10 
  ال يْعِرُف 0 

 
  

 َهِذِه هَي أوَُّل وظيفٍة َلَك ِعنِد المجيء إلى أسبانيا؟آانْت َهْل . 10.5
 

 )17.5انَتِقْل إلى السؤاِل َرَقم ( نَعٌم 1 
 )12.5انَتِقْل إلى السؤاِل َرَقم ( ال 6 

 
 

 َملَت في الساِبِق في أسبانيا؟َهْل َع. 11.5
 

  نَعٌم 1 
 )6انَتِقْل إلى الوحدِة َرَقم ( ال 6 

 
 

مطعٌم، بنُك، محلُّ حالَقِة : " تِتمُّ قراَءُة األمثلُة(ما هَو قطاُع النشاُط الذي َعَملَت فيه في أوَِّل وظيفٍة َلَك في أسبانيا؟ . 12.5
 )0لى الرْغِم ِمْن ذِلَك، ُقم بتعبئِة الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم إْن لْم يعِرْف اإلجابَة ع." الخ .... شعٍر

 
..........................................   |___|___|___| 

 
 

ِمُل صباغٍة، عا: "تِتمُّ قراَءُة األمثلُة(ما ِهَي الوظيَفُة التي ُقمَت بُممارَسَتها أو نْوُع الَعَمِل الذي ُآنَت تقوُم ِبِه؟ . 13.5
إْن لْم يعِرْف اإلجابَة على الرْغِم ِمْن ذِلَك، ُقم بتعبئِة الخانِة التي عَلى شكِل ." ." الخ.... ميكانيكيٌّ، عاِمُل بناٍء، سائُق حاِفلٍة، 

 )0ُمشط باألرقاِم 
 

..........................................   |___|___|___| 
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إذا أجاَب الشْخُص الذي يتمُّ استطالُعُه بأنُه ال يعِرُف، تتمُّ في ّهِذِه . ال تتمُّ قراءُة الخياراِت( لعمليُّ؟ آيَف آاَن وضُعَك ا. 14.5
 )إْن لْم يعِرْف اإلجابَة على الرْغِم ِمْن ذِلَك، يتمُّ وْضُع إشارٍة عنَد هذا الخياِر. الحالِة قراءُة الخياراِت

 
 )15.5تِقْل إلى السؤال رَقم ان( أجيٌر في القطاِع الحكومّي 1 
 )15.5انتِقْل إلى السؤال رَقم ( أجيٌر في القطاِع الخاِص 2 
 )16.5انتِقْل إلى السؤال رَقم  (شخاٌص يتلقوَن أجرًا عامٌل ُمستقلٌّ أو ربُّ عمٍل ال يوجُد لديِه أ3 
 )16.5رَقم ْل إلى السؤال انَتقِِ(شخاٌص يتلقوَن أجرُا  ربُّ عمٍل يعمُل لديِه ُأ4 
 )16.5انتِقْل إلى السؤال رَقم ( عضٌو في إحَدى الجمعياِت التعاونيِة 5 
 )16.5انتِقْل إلى السؤال رَقم ( مساعدٌة أسريٌة 6 
 )16.5انتِقْل إلى السؤال رَقم ( وضٌع آخَر 7 
 )16.5انتِقْل إلى السؤال رَقم ( ال يعِرُف 0 

 
 
 

إذا أجاَب الشْخُص الذي يتمُّ استطالُعُه بأنُه ال . ال تتمُّ قراءُة الخياراِت(َعَمِل أو ُمدُة اتفاِق الَعَمِل؟  آانْت ُمدَُّة عقِد الَآْم. 15.5
 )إْن لْم يعِرْف اإلجابَة على الرْغِم ِمْن ذِلَك، يتمُّ وْضُع إشارٍة عنَد هذا الخياِر. يعِرُف، تتمُّ في َهِذِه الحالِة قراءُة الخياراِت

 
  غيَر مَحدٍَّد ألجٍل1  
  عقٌد أو اتفاٌق مؤقُت2  

  ال يعِرُف0  
 

 
 ما َعَدُد الساعاِت التي آُُنَت تعَمُلها في األسبوِع عادٍة؟. 16.5

 
  ال يعِرُف0     الساعاُت |___|___|___|

 
 

َهْل آاَن ِعنَدَك ) 19.5 إلى السؤاِل رَقم  ِانَتِقْلواٍت ِعنَدما َوَصَل إلى أسبانيا، سن6إْن آاَن يبٌلُغ مْن العمِر أقلَّ ِمْن . (17.5
 عْرُض َعمٍل قبَل السفِر إلى أسبانيا؟

 
    َنَعٌم1 
  ال6 
  ال َيْعِرُف0 

 )19.5ِاْنَتِقْل إَلى السؤاِل َرَقم ( 
 

 
 َهْل آاَن عرُض العمِل عقدًا ُمسَبقًا أو التزاٌم شفهيٌّ. 18.5

 
  عقُد عمٍل ٌمسبٍق1 
  التزاٌم شفهي2ٌّ 
  إجابٌة مختِلفٌة عن اإلجابتيِن السابقتيِن3 

 
 

ما هَو الوقُت الذي استغرْقَتُه ) ال يِتمُّ طرُح هذا السؤاِل في حالِة ما إذا آاَن ِعْنَدُه عرُض عمٍل قبَل سفِرِه إلى أسبانيا(. 19.5
 في العثوِر على أوَِّل عمٍل ُمْنُذ أن بدأَت تبحُث عْنُه؟ 

 
 سنواٌت |___|___|أشهٌر         |___|___|  أسابيٌع          |___|___|    أياٌم |___|___|

 
  ال يعِرُف0  
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إذا أجاَب الشْخُص . ال تتمُّ قراءُة الخياراِت( )ِمْن الُمْمِكِن اإلجابِة بعدٍد ِمْن األجوبِة( آيَف َحَصْلَت على هِذا العمِل؟ . 20.5
إْن لْم يعِرْف اإلجابَة على الرْغِم ِمْن ذِلَك، يتمُّ وْضُع . تمُّ في َهِذِه الحالِة قراءُة الخياراِتالذي يتمُّ استطالُعُه بأنُه ال يعِرُف، ت

 )إشارٍة عنَد هذا الخياِر
 

   ال6   َنعٌم1   بأحِد المكاتِب الحكوميِة للعمِل ِمْن خالِل االتصاِل 
  بأحِد المكاتِب الخاصِة للعمِلِمْن خالِل االتصاِل 

  ال6   َنعٌم1     خالِل التسجيِل في قائَمِة فرِص عمٍلأو ِمْن
 ِمْن خالِل طلِب العمِل ِمْن أحِد أرباِب العَمِل مباشرًة أو ِمْن

   ال6   َنعٌم1     خالِل إرساِل السيرِة الشخصيِة
  ال6   َنعٌم1     ِمْن خالِل أحِد األصدقاِء أو المعاِرِف

  ال6   َنعٌم1     ِت الُعماليِةِمْن خالِل إْحَدى النقابا
  ال6   َنعٌم1   ِمْن خالِل إعالِن أو عْرِض عمٍل بما في َذِلَك َشَبكِة إنترنْت
  ال6   َنعٌم1   مٍِن خالِل القياِم بمعامالٍت ِمْن أجِل تكويِن عمِلَك الخاِص

  ال6   َنعٌم1     ِمْن خالِل إجراِء اختباراٍت أو مقابالٍت
  ال6   َنعٌم1     خالِل إحَدى المنَظماِت غير الحكوميِةِمْن

  ال6   َنعٌم1       أنواٌع ُأخَرى
 

  ال يعِرُف0  
 
 

 َهْل ُآنَت تعَمُل في وظائٍف ُأخرى إلى جاِنِب عمِلَك األوَِّل؟. 21.5
        

 |___| ما َعَدُد الوظاِئِف التي ُآنَت ُتمارُسها؟  ← نَعٌم 1 
  ال6 
  ال يعرُف0 

 
 

 ما هَو إجمالي عقوِد أو اتفاقاِت العمِل الُمختِلفِة التي حصلَت عليها منُذ وصوِلكََ إلى اسبانيا؟. 22.5
 

  ال يعرُف0  |___|___|
  

  
 ْن عمٍل؟ُمنُذ أْن وصْلَت إلى أسبانيا، هْل َبقيَت في إحدى الُمناسباِت بدوِن عمٍل لُمدِة شهٍر أو أآثَر وأنَت تبَحُث ع. 23.5

 
 )6انَتِقْل إلى الوْحَدِة َرَقم (  ال6   َنعٌم1 

 
 

 ما ُهَو إجماليُّ المراِت التي وَجدَت نفَسَك في هذا الموِقِف؟. 24.5
 

  مرٌة واحدٌة1 
  مرتاِن2 
  ِمْن ثالِث إلى خمِس مراٍت3 
  من سٍت إلى عشِر مراٍت4 
  أآثَر ِمْن عشِر مراٍت5 
  ال يعرُف0 

 
 ِمْن بيِن هِذِه المراِت، َآْم آانْت أْطَوَل ُمدٍَّة؟. 25.5

 
 أياٌم |___|___|  شهوٌر |___|___| سنواٌت |___|___|

  ال يعرُف0 
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 تاريُخ اإلقامِة في أسبانيا: 6الِوحدُة رَقُم 
 

األسئلُة التاليُة . ِة الُمهاجريَنإلى جانِب العمِل والَمْسكِن هذا الموضوُع موضوٌع أساسيُّ ِمن أجِل معِرَفِة وضِع وظروِف حيا
ال تأُخْذ بعيِن االعتباِر المساِآَن أو . تدوُر ْحوَل مسكِنَك أو المكاِن الذي تسُكُن فيِه في أسبانيا ُمْنُذ وصوِلَك إلى هذِه اللحَظِة

 . شهٍراألماِآَن التي َسَكْنَت فيها خالَل فترِة اإلجازاِت أو التي بَقْيَت فيها لُمدٍَّة تقلُّ ِعْن
  
 

 ُمْنُذ تعيُش في أسبانيا، هْل ُقْمَت في إحَدى الُمناسباِت بتغيير مكاِن سَكِنَك أو َمسَكِنَك؟. 1.6
 

 )0إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم  (|___|___|َآْم مرًَّة  ← نَعٌم 1  
 )7انَتِقْل إلى الوْحَدِة َرَقم (  ال6 

 
 

 َآْم َمرًَّة َحَدَث ذِلَك في أوَِّل سنٍة ِمن سنواِت بقائَك في أسبانيا؟. 2.6
 

  |___|___| 
  ال يعرُف0 

 
 

 َهْل الَمْسكُن الذي نتواجُد فيِه هَو أوُل مكاِن سكٍن لَََك في أسبانيا؟. 3.6
 

 )14.6انَتِقْل إلى السؤاِل َرَقم ( نَعٌم 1  
  ال6 

  
 

 : بالنسبِة إلى أوَِّل مسَكٍن ِعْشَت فيِه ِعنَد وصوِلَك إلى أسبانياُاذُآْر لي . 4.6
 

 في أيِّ مْجِلٍس بلديٍّ آاَن يوجُد هذا المسَكُن األوَُّل؟ 
 

.........................................   |___|___|___| 
 
  

 في أيِّ ُمحافَظٍة؟  
 

.........................................   |___|___| 
 
 

 )َسْوَف أقرُأ الخياراِت َلَك(ما َنوُع مكاِن الَسَكِن الذي ُآنَت تعيُش فيِه؟ . 5.6
 

  َمْسكٌن مْسَتقٌل ُمخصٌص لسَكِن ُأسرٍة واِحدٍة1 
  َمسَكٌن ألسرٍة واحدٍة ُملَحٌق بمسكٍن آخَر أْو يشتِرُك َمَعُه في الجداِر2 
 شقٌَّة آبيرٌة أو صغيرٌة  3 
 )الخ... َمْدَرسٌة، َمكتُب، ورشٌة (ٌن في َمْبَنى ُمَخًصٍص باألساِس إلى أغراٍض ُأخرى  مسَك4 
 )آوٌخ مَن الخشِب، آوُخ، بيٌت َمصنوٌع مَن الخِشِب( َمسكٌن رئيسٌي من نوٍع آخَر 5 
 )12.6انتقْل إلى السؤاِل َرَقم ( فندٌق أو هوستاٌل أو بنسيون 6 
انتِقْل إلى السؤال رَقم ) (الخ... مساِآُن الُطالِب المالِجئ، المدارُس الداخليُة، ( السكِن أنواٌع أخرى ِمْن أماِآِن 7 

12.6( 
 )12.6انتِقْل إلى السؤال رَقم ) (الخ... في الشارِع، في المساحاِت العامَِّة ( أنواٌع ُأْخَرى 8 
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 )ِت َلَكَسوَف أقرُأ الخيارا ... (مكاُن السكِن هذا أو الَمسَكُن آان. 6.6

 
 

 :مْلٌك َلَك
       

 )10.6ِاْنتِقْل إلى السؤاِل َرَقم . ( َمدفوُع ثَمُنُه آاِمًال1 
 )7.6ِاْنتِقْل إلى السؤاِل َرَقم . (ِمْن ثمِنه  ال تزاَل ُهناَك بعُض المبالِغ التي لم ُتدَفْع َبْعد2 
 )10.6م ِاْنتِقْل إلى السؤاِل َرَق. (ِملٌك بالميراِث أو آَهِديٍة 3 

 
 
 : مؤجٌَّر أو ُمؤجٌَّر ِمَن الباِطِن

    
 . ِمَن الماِلِك وهو َشخٌص يْنَتمي إلى الِقطاِع الخاِص وال يعيُش في الَمْسَكِن4 
 . ِمَن الماِلِك وهو َشخٌص يْنَتمي إلى الِقطاِع الخاِص وهَو يعيُش في َنْفِس الَمْسَكِن5 

 . عقاراٍتِةِمْن شرآِة إيجاراٍت أو ِمن شِرآ 6  
  ِمْن إحدى الهيئاِت الُحكوميِة7 
 . ِمْن صاِحِب العمِل8 
 . وهَو لْيَس ماِلَك الَمسَكِنٍن آَخَر يعيُش في نْفِس الَمْسكِن ِمْن ساِآ9 
 . ِمْن أطراٍف ُأخَرى لْيَسْت مذآورٌة أعاله10 

 )8.6ِاْنتِقْل إلى السؤاِل َرَقم (
 

    
 : انًاتمَّ التناُزُل َعْنُه مجَّ

    
 . ِمْن ِقَبِل أَحِد أْفراِد اُألسَرِة الذي تعيُش َمَعُه11 
 . ِمْن ِقَبِل أَحِد األصدقاِء الذي تعيُش َمَعُه12 
 . ِمْن ِقَبِل أَحِد أْفراِد اُألسَرِة الذي ال تعيُش َمَعُه13 
 . ِمْن ِقَبِل أَحِد األصدقاِء الذي ال تعيُش َمَعُه14 
 .ِل إْحَدى الهيئاِت أو الشِرآاِتِمْن ِقَب 15 
  .َتْسُكُن في مَحلِّ الَعَمل/ عاِملٍة يسُكُن /  تعيُش فيِه آعاِمٍل 16 

 )10.6ِاْنتِقْل إلى السؤاِل َرَقم ( 
  

 )10.6ِاْنتِقْل إلى السؤاِل َرَقم ( َمَوِقٌف ُأْخَرى 17 
 
 

 اِبَل شراِء المسكِن؟ما هَو المبلُغ اإلجماليُّ الذي آاَن ُيْدَفُع ُمق. 7.6
 

|___|___|___|___| €   
 

 بيزيتة  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
 

  ال َيْعِرُف0 
 

 )10.6انَتِقْل إلى السؤاِل رقم  (
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 الذي ُيجرى االستطالُع ُقْم ِبِتسجيِل الَمبلَغ الذي يْذُآرُه الشخُص(؟  المسكِنإليجاِر ُآنَت َتْدَفُعُه آقيمٍة ما هَو المبلُغ الذي. 8.6
إذا آاَن الَمْبَلُغ ُيدَفُع في الشهِر أو في اليوِم أو في اسأله  الفترِة الَزمنيِة،  بتحديِد الَشخُص الذي يوََّجُه لُه السؤاَليُقْمإن لْم . َمَعُه

 )الساعِة أو ُآلَّ ُأسبوعيِن أو آلَّ ُأسبوٍع
 

 بيزيتُة في الشِهر |___|___|___|___|___|___|   في الَشْهِر  € |___|___|___|___|
 بيزيتُة في اليوِم |___|___|___|___|___|___|   في اليوِم € |___|___|___|___|
 بيزيتُة في الساعِة |___|___|___|___|___|___|  في الساعِة  € |___|___|___|___|
 زيتة ُآلُّ اسبوعيِنبي |___|___|___|___|___|___| ُآلَّ ُأسبوعيِن  € |___|___|___|___|
 بيزيتة في األسبوِع |___|___|___|___|___|___|  آلَّ ُأسبوٍع € |___|___|___|___|

  ال َيْعِرُف0 
 
 

 َدفُع هذا اإليجار؟ُي آاَنَآْم شخصًا َعْنِ  . 9.6
  |___|___| 

  ال َيْعِرُف0 
 
 

 )المدَخَل والَمَمراِت والُشرفاِتاِب الِمرحاَض والمطبَخ وال َتُقْم باحِتس( رفُة آانْت ُهناَك في المسكِن؟َآْم ُغ. 10.6
 

  ال يْعِرُف0    |___|___|
  

 
 في المسَكِن؟ الموجودُة  وما عَدُد األمتاِر الُمَربعِة القابلِة لالسِتْعماِل .11.6

 
  ال يْعِرُف0    |___|___|

 
 

 ا المكاِن؟آْم َشخصًا، بما في ذِلَك أنَت، آانوا يعيشوَن في هذ. 12.6
 

  ال يْعِرُف0    |___|___|
 
  

إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط ( في أيِّ سنٍة بدأَت العيَش في هذا المسَكِن أو مكاِن السكِن؟. 13.6
 )0باألرقاِم 

 
 |___|___|     الشهُر  )ْنذََالية إ أو سنٌة ت2006انْت السنُة سنةَُ إذا آ( |___|___|___|___|السنُة  

 
 

 ما هَي الُمدَُّة التي ِعشَتها ُهناك؟. 14.6
 

 ُشهوٌر |___|___| سًَنواٌت  |___|___|
 
  ال يْعِرُف0  

 
 

ْذُآْر لي ُا. فيما يلي َسْوَف أْطَرُح َعَلْيَك بعُض األسِئَلِة حوَل المجاِلِس البَلِديَِّة التي ِعْشَت فيها ُمْنُذ وصوِلَك إلى أسبانيا. 15.6
في المجاِل األوَِّل اسَم ُآلَّ واحٍد من َهِذِه المجاِلِس الَبَلِديَِّة والُمحاَفَظَة التي يْنَتمي إليها، بدايًة بأوِل مجِلٍس بلديٍّ ِعشَت فيه 

يها اإلجازاِت أو فترٍة تقلُّ عْن ال تُقْم بإدراِج المجاِلس البَلديِة التي قضيَت ف). المْجِلُس البلديُّ الذي يتواجُد فيه(.... ونهايًة بـ 
 . ِمن شهٍر

 
 الُمحافظاُت التي عاَش فيها– .1.6الجدوِل َرَقم  تتمُّ تعبئُة
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  االنِتقاُل بيَن المجاِلِس البلديِة–. 1.6الَجْدَوُل رَقم 
 
 
 
 

 المجاِلُس البلديَُّة  1 2 3 4
………………………… 

 
|___|___|___| 

………………………… 
 

|___|___|___| 

………………………… 
 

|___|___|___| 

………………………… 
 

|___|___|___| 

ابدأ بأوَِّل َمْجِلٍس بلدّي  (المْجِلُس البِلديُّ. 1
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة () عاَش فيِه

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة ( لُمحافَظةا

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
اسُم  (....في أّي سنٍة بدأت تعيُش في . 2

إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة () المْجِلِس البلدي
 )0الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

اسُم المْجِلِس ( ....َآْم ِمْن الوقِت بقيَت في . 3
 ؟)البلدي
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ابدأ بأوَِّل َمْجِلٍس بلدّي  (المْجِلُس البِلديُّ. 1
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة () عاَش فيِه

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة ( لُمحافَظةا

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
اسُم  (....في أّي سنٍة بدأت تعيُش في . 2

إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة () المْجِلِس البلدي
 )0الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

اسُم المْجِلِس ( ....َآْم ِمْن الوقِت بقيَت في . 3
 ؟)البلدي
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|___|___|___| 
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|___|___|___| 
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|___|___|___| 

ابدأ بأوَِّل َمْجِلٍس بلدّي  (المْجِلُس البِلديُّ. 1
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة () عاَش فيِه

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة ( لُمحافَظةا

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
اسُم  (....في أّي سنٍة بدأت تعيُش في . 2

إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة () المْجِلِس البلدي
 )0الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

اسُم المْجِلِس ( ....َآْم ِمْن الوقِت بقيَت في . 3
 ؟)البلدي
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|___|___|___| 
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|___|___|___| 

ابدأ بأوَِّل َمْجِلٍس بلدّي  (المْجِلُس البِلديُّ. 1
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة () عاَش فيِه

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة ( لُمحافَظةا

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
اسُم  (....في أّي سنٍة بدأت تعيُش في . 2

إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة () المْجِلِس البلدي
 )0الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

اسُم المْجِلِس ( ....َآْم ِمْن الوقِت بقيَت في . 3
 ؟)البلدي
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|___|___|___| 
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|___|___|___| 

ابدأ بأوَِّل َمْجِلٍس بلدّي  (المْجِلُس البِلديُّ. 1
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة () عاَش فيِه

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة ( لُمحافَظةا

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
اسُم  (....في أّي سنٍة بدأت تعيُش في . 2

إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة () المْجِلِس البلدي
 )0الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

اسُم المْجِلِس ( ....َآْم ِمْن الوقِت بقيَت في . 3
 ؟)البلدي
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|___|___|___| 

ابدأ بأوَِّل َمْجِلٍس بلدّي  (المْجِلُس البِلديُّ. 1
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة () عاَش فيِه

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة ( لُمحافَظةا

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
اسُم  (....في أّي سنٍة بدأت تعيُش في . 2

إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة () المْجِلِس البلدي
 )0الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

اسُم المْجِلِس ( ....َآْم ِمْن الوقِت بقيَت في . 3
 ؟)البلدي
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|___|___|___| 
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|___|___|___| 
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|___|___|___| 

ابدأ بأوَِّل َمْجِلٍس بلدّي  (المْجِلُس البِلديُّ. 1
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة () عاَش فيِه

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة ( لُمحافَظةا

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
اسُم  (....في أّي سنٍة بدأت تعيُش في . 2

إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة () المْجِلِس البلدي
 )0الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

اسُم المْجِلِس ( ....َآْم ِمْن الوقِت بقيَت في . 3
 ؟)البلدي
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|___|___|___| 
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|___|___|___| 

ابدأ بأوَِّل َمْجِلٍس بلدّي  (المْجِلُس البِلديُّ. 1
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة () عاَش فيِه

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة ( لُمحافَظةا

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
اسُم  (....في أّي سنٍة بدأت تعيُش في . 2

إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة () المْجِلِس البلدي
 )0الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

اسُم المْجِلِس ( ....َآْم ِمْن الوقِت بقيَت في . 3
 ؟)البلدي
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ابدأ بأوَِّل َمْجِلٍس بلدّي  (المْجِلُس البِلديُّ. 1
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة () عاَش فيِه

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة ( لُمحافَظةا

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
اسُم  (....في أّي سنٍة بدأت تعيُش في . 2

إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة () المْجِلِس البلدي
 )0الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

 ُف ال يْعِر0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

اسُم المْجِلِس ( ....َآْم ِمْن الوقِت بقيَت في . 3
 ؟)البلدي

 المجاِلُس البلديَُّة  1 2 3 4
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|___|___|___| 
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|___|___|___| 
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|___|___|___| 
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|___|___|___| 

ابدأ بأوَِّل َمْجِلٍس بلدّي  (المْجِلُس البِلديُّ. 1
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة () عاَش فيِه

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة ( لُمحافَظةا

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
اسُم  (....في أّي سنٍة بدأت تعيُش في . 2

إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة () المْجِلِس البلدي
 )0الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

 ُف ال يْعِر0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

اسُم المْجِلِس ( ....َآْم ِمْن الوقِت بقيَت في . 3
 ؟)البلدي

 المجاِلُس البلديَُّة  9 10 11 12
………………………… 

 
|___|___|___| 

………………………… 
 

|___|___|___| 

………………………… 
 

|___|___|___| 

………………………… 
 

|___|___|___| 

ابدأ بأوَِّل َمْجِلٍس بلدّي  (المْجِلُس البِلديُّ. 1
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة () عاَش فيِه

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
................................. 

|___|___| 
إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة الخانِة ( لُمحافَظةا

 )0التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 
اسُم  (....في أّي سنٍة بدأت تعيُش في . 2

إْن ما آاَن يعِرْف، ُقم بتعبئِة () المْجِلِس البلدي
 )0الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم 

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

 يْعِرُف ال 0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

 
 السنواُت |___|___|

 
 األشُهُر |___|___|

  ال يْعِرُف0  

اسُم المْجِلِس ( ....َآْم ِمْن الوقِت بقيَت في . 3
 ؟)البلدي
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 الِعالَقُة َمَع الدولِة التي ُوِلَد فيها: 7الِوحدُة َرقم 
 

ِمْن أجِل معِرفِة وضُع المهاجريِن في أسبانيا بشكٍل .  فيها الُمهاجروَن على ظروِف َحياِتِهم مع الدولِة التي ُوِلدُتؤثُر العالقاُت
 .دوَلِة التي ُوِلدَت فيهاحوَل عالقاِتَك مع الَعَلْيَك أفَضَل، أحتاُج لطْرِح بْعِض األسِئلِة 

 
 

 ؟على قراِرَك بالمجيِء إلى أسبانيا   الذي آاَن قْد هاَجَر إلى أسبانيا ُوِلدَت فيهاهْل أثََّر َأَحُد المعاِرِف من الدوَلِة التي. 1.7
 

 )ِمْن الُمْمِكِن اإلجابِة بعدٍد ِمْن األجوبِة( ؟يَكَمْن هَو الَشْخُص الذي أثََّر َعَل ← نَعٌم 1 
   

  ال6   َنعٌم1    أَحُد أفراِد األسرِة
  ال6  َنعٌم 1   أحُد األصدقاِء أو الجيراِن

  ال6   َنعٌم1    شخٌص آَخَر
  

   ال6 
 
 

 ؟)الدولُة التي ُوِلَد فيها(................... َهْل ُتقيُم عالقاٍت مع أفراِد ُأسرِتَك ومع أصدقاِئَك في . 2.7
 

    َنَعٌم1 
  ال6 
 . لْيَس لُه أقاِرٌب أو أصدقاٌء في الدولِة التي ُوِلَد فيها2 

 )4.7ْل إَلى السؤاِل َرَقم ِاْنَتِق( 
 
 

 مٍِْن بيِن الوساِئِل التاليِة، ما هَي الوسيلُة التي تسَتْخِدُمها لالتصاِل َمَعُهم؟. 3.7
ما ِهَي . َبْعَد ذِلَك وبالنسبِة لكلِّ واحدٍة ِمنها ُقْم ِبطرِح السؤاِل التالي. ِعنَد الوسيلِة أو الوسائِل الُمختارُةُقْم بوضِع عالمٍة  (
 :وُقْم بتسجيِل الرقِم الكوديِّ الذي َيُخصُّ اإلجابِة؟ .... لدوريُة التي تسَتْخِدُم فيها ا

 ) أقلُّ ِمْن مرٍَّة في السنِة– 6 ُآلُّ سنٍة، – 5ُآلُّ شْهٍر  – 4 ُآلٌّ أسبوعيِن، – 3 ُآلُّ ُأسبوٍع، – 2 ُآلُّ يوٍم، – 1
      

  |___|      بالهاِتِف 
 |___|       بالرساِئِل

 |___| "التشات"الحديُث عبَر شبكِة إنترِنْت / البريِد اإللكترونّي  
 |___|    ِمْن خالِل أشخاٍص آخريَن 
 |___|     ِمْن خالِل وسائٍل ُأْخَرى 

 
 

 لَت إلى أسبانيا؟ُمْنُذ أْن وَص، )الدولُة التي ُوِلَد فيها(، ................ بزيارِة  فيها  ُقمَتما عدُد المراِت التي. 4.7
 

 )8.7في أيِّ مرٍة انتِقْل إلى السؤاِل رَقم إْن ما قاَم بزيارتها ( |___|___|  
  ال يعِرُف0 
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إْن ما آانَ (َبْعَد وصوِلَك إلى أسبانيا؟ ، )الدولُة التي ُوِلَد فيها(.......................... ما هَي آخَر مرٍَّة ُقمَت فيها بزيارِة . 5.7
)0، ُقم بتعبئِة الخانِة التي عَلى شكِل ُمشط باألرقاِم يعِرْف  

 
 |___|___|___|___| السنُة 

 
      ) أو سنٌة تالية إذََْن2006إذا آانْت السنُة سنةَُ (

 |___|___| الشهُر 
 
 

 )جوبِةِن اإلجابِة بعدٍد من األِمْن الُمْمِك) (َسْوَف أقرُأ الخياراِت َلك(ما هَي األسباُب التي أدَّْت إلى هِذِه الزيارِة؟ . 6.7
 

  ال6   َنعٌم1         لَقضاِء اإلجازاِت
  ال6   َنعٌم1     أو األصِدقاِء/ لزيارِة اُألسرِة و

  ال6   َنعٌم1      ِلحلِّ بْعِض المسائِل الماِليِة
  ال6   َنعٌم1  إلتماِم ُمعامالِت بعِض الوثائِق للُحصوِل على إقامٍة شرعيٍة

  ال6   َنعٌم1    َد فيهاترٍة دوريٍة في الدولِة التي ُوِللقضاٍء ف
  ال6   َنعٌم1      ألسباٍب تتَعلَُّق بالعمِل

  ال6   َنعٌم1       ألسباٍب ُأخرى
 
 

 َآْم ِمْن الوقِت قضيِت في دولِتِك خالَل الرحلِة؟. 7.7
 

  أياٌم|___|___| شهوٌر  |___|___| 
 

  ال يعِرُف0 
 
 

 َهْل ُترِسُل نقودًا إلى خاِرِج أسبانيا؟. 8.7
 

   َنعٌم1 
 )13.7انَتِقْل إلى السؤاِل رَقم ( ال 6 

 
 

 )َسْوَف أقرُأ الخياراِت َلك(ما دوريَُّة قياِمَك ِبَذِلَك؟ . 9.7
 

  مرٌَّة على األقلِّ ُآلِّ أسبوٍع1 
  مرٌَّة على األقلِّ ُآلِّ َشْهٍر2 
 ألقلِّ ُآلِّ ثالثِة أشُهٍر مرٌَّة على ا3 
  مرٌَّة على األقلِّ ُآلِّ َسَنٍة4 
  أَقلُّ ِمن مرٌَّة ُآلِّ َسَنٍة5 
 .الخ...  ِمن حيٍن آلخٍر، على سبيِل المثاِل ِعنَدما تستطيُع، ِعْنَد الحاجِة إلى النقوِد 6 

 
 

 ما هَو إجمالي المبلِغ الذي ُقمَت بإرسالِه السنِة الماضيِة؟. 10.7
 

  |___|___|___|___|___|   € 
  ال يعِرُف0 
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 )ِمْن الُمْمِكِن اإلجابِة بعدٍد من األجوبِة (ِلَمْن ُترِسُل النقوَد؟ . 11.7
 

  ال6   َنعٌم1    الزوجُة أو شريُك الحياِة/ الزوُج 
  ال6   َنعٌم1       الوالداِن
    ال6   َنعٌم1       األبناُء

  ال6   َنعٌم1       اإلخواُن 
  ال6   َنعٌم1    أفراٌد آخروَن ِمْن أفراِد األسرِة

    ال6   َنعٌم1  أشخاٌص آخروَن ليسوا ِمْن أفراِد األسرِة أو هيئاٌت
  
 

 )َسْوَف أقرُأ الخياراِت َلك(ما هَي الوسيلُة التي تستخِدُمها عادًة إلرساِل النقوِد؟ . 12.7
  

  البريديُة الحوالُة1 
 ُةيك الحوالُة البن2 
 )الخ... محلُّ المكالماِت الهاتفيِة، شرآاِت تحويِل النقوِد ( الوآاالُت الوسيطُة 3 
  ِمْن خالِل أشخاٍص آخريَن4 
  ِمْن خالِل وسائٍل ُأْخَرى5 

  
 

).  َسْوَف أقرُأ الخياراِت َلك(، )دولُة التي ُوِلَد فيهاال(................... َهْل ِتْمُلُك في الوقِت الحالي أَحَد هذِه الُمْمِتِلكاِت في . 13.7
 )ِمْن الُمْمِكِن اإلجابِة بعدٍد من األجوبِة(

 
   ال6   َنعٌم1       َمْسكٌن

   ال6   َنعٌم1      أرٌض زراعيُة
   ال6   َنعٌم1       ماشيٌة

   ال6   َنعٌم1   نشاٌط تجاريٌّ يُخُصَك} أومحالٌت أو محلٌّ تجارٌي
   ال6   َنعٌم1    سيارٌة أو شاحنٌة صغيرٌة أو شاحنٌة

   
  

َسْوَف أقرُأ الخياراِت (، )الدولُة التي ُوِلَد فيها(...................  َهْل ُقْمَت ببيِع أَحَد هذِه الُمْمِتِلكاِت ِعندما ساَفْرَت ِمْن . 14.7
 )جوبِةِمْن الُمْمِكِن اإلجابِة بعدٍد من األ).  (َلك

 
   ال6   َنعٌم1       َمْسكٌن

   ال6   َنعٌم1      أرٌض زراعيُة
   ال6   َنعٌم1       ماشيٌة

   ال6   َنعٌم1   محالٌت أو محلٌّ تجارٌي نشاٌط تجاريٌّ يُخُصَك
   ال6   َنعٌم1    سيارٌة أو شاحنٌة صغيرٌة أو شاحنٌة

 
 

 )َسْوَف أقرُأ الخياراِت َلك(راِت التاليِة في أسبانيا؟ َهْل ُقمَت بأحِد االستثما. 15.7
 

  ال6   َنعٌم1      شراُء المسكِن االعتياديُّ
  ال6   َنعٌم1  )مثُل شراِء المسكِن الثاني(أنواٌع ُأخرى مْن االستثماراِت العقاريِة 

  ال6   َنعٌم1      نشاٌط تجارٌي خاٌص ِبَك
  ال6   َنعٌم1      الِتجاريِةأنوٌع ُأخرى مْن األنشطِة

  ال6   َنعٌم1      ودائٌع استثماريٌة أو البورصُة
  ال6   َنعٌم1     ألشخاٍص آخريَنمنُح قروٍض شخِصيٍة
 ال6   َنعٌم1      شراُء قَطِع األراضي
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 المشارآُة االجتماعيُة والوضُع ِمْن حيِث الوثائِق في أسبانيا: 8الوحدُة رقُم 
 

أجِوبُتَك ُمِهمَّة جدًا لَمعِرفِة . َن ِمْن أجِل االنتهاِء سوَف أْطَرُح عليَك بعَض األسئلِة حوَل مشارآِتَك االجتماعيِة في أسبانيااآل
 ظروِف حياِة المهاجريَن في اسبانيا؟

 
 

ِمْن ).  ( أقرُأ الخياراِت َلكَسْوَف( هْل تشارُك في أحِد المجموعاِت أو الجمعياِت الموجََّهِة خصيصًا إلى األجانِب؟ . 1.8
 )الُمْمِكِن اإلجابِة بعدٍد من األجوبِة

 
  ال6   َنعٌم1      ُمساَعَدِة الُمهاجريَنُمَنظَّماِت 

  ال6   َنعٌم1      جمعياٌت أو نوادي رياضيٌة
  ال6   َنعٌم1      مجموعاٌت تعليميٌة وثقافيٌة
  ال6   َنعٌم1      هيئاٌت ومجموعاٌت دينيٌة

  ال6   َنعٌم1     مجموعاٌت ُأخرى ذاَت طابٍع اجتماعيٍّ
 
 

َسْوَف أقرُأ الخياراِت (َهْل ُتشاِرٌك في أحِد المجموعاِت أو الجمعياِت التاليِة التي ليسْت موجهٌة ِخصيصًا للُمهاجريَن؟ . 2.8
 )ِمْن الُمْمِكِن اإلجابِة بعدٍد من األجوبِة).  (َلك

 
   ال6   َنعٌم1      َر حكوميٌةُمنظَّماٌت غي

  ال6   َنعٌم1    أنِشطٌة سياسيٌة أو نقابيٌة أو لسكاِن المنَطقِة
  ال6   َنعٌم1      هيئاٌت ومجموعاٌت دينيٌة
  ال6   َنعٌم1      مجموعاٌت تعليميٌة وثقافيٌة
  ال6   َنعٌم1      جمعياٌت أو نوادي رياضيٌة

  ال6   َنعٌم1      طابٍع اجتماعيٍّمجموعاٌت ُأخرى ذاَت
 
 

هْل شارْآَت في إحَدى الُمناسباِت في االنتخاباِت البلديِة )  سنة18ال يتمُّ طرَح السؤاِل إن آاَن الشخُص عمرُه أقلَّ ِمْن (. 3.8
 في أسبانيا؟

 
  نَعٌم 1 
  ال6 
  ال يعرُف0 

 
 

 َسْوَف أقرُأ الخياراِت َلك( ما هَي خَطُطَك للسنواِت الخمِس القادمِة؟. 4.8
 

  العودُة إلى الدولِة التي ُوِلدُت فيها1 
  البقاُء في أسبانيا2 
  السَفُر إلى دولٍة ُأخَرى3 
  ال يعرُف0 

 
 

 هْل تْنوي إحضاَر أحِد أفراِد ُأسَرِتَك إلى أسبانيا؟. 5.8
 

  نَعٌم 1 
  ال6 
  ليَس َلُه أقاِرٌب خارَج أسبانيا2 
  يعرُف ال0 
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 ) وليختينستاين وإيسالندا والنرويج وسويسرا، اْنَتهى االستطالُع25بالنسبِة لمواطني دوِل االتحاِد األوروبي الـ  (

 
 

تِتمُّ قراءُة الخياراِت الواِحدُة بعَد اُألْخرى إلى أْن يجيَب (ِمْن بيِن الوثائِق التاليِة ما هَي الوثائُق الموجودُة لديَك اآلن؟ . 6.8
 )الشخُص الذي ُيجَرى االستطالُع َمَعُه باإليجاِب على واحدٍة ِمنها

 
  تصريُح إقامٍة دائٍم1 
  تصريُح إقامٍة مؤقٍت2 
  بطاقُة إقامِة مواطني االتحاِد األوروبّي3 
 تمَّ تقديَمُهقْد  طَلُب إقامٍة 4 
  لْم يِتمُّ تقديُم طَلَب اإلقامِة َبْعْد5 
 سياسّي وضُع اللجوِء ال6 
  طالُب لجوٍء سياسّي7 
  بطاقُة طالٍب8 
  بدوَن أيٍّ من الوثائِق الساِبقِة9 
  ال يعرُف0 

   
 ُمْنُذ أيِّ تاريٍخ تتواجُد في هذا الوضِع؟. 7.8

 
 |___|___|___|___|السنُة  |___|___|الشهُر  

 
  ال يعِرُف0  

 


