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 التعليمات
(Instructions) 

يا  عورِك في األلقد ُرزقِت بطفل مؤخًرا، ولذلك نود أن تعرف كيف تشعرين اآلن. يُرجى وضع خط تحت واحدة من اإلجابات التي تعبر بطريقة أدق عن كيفية ش

 الماضية، وليس شعورِك اليو  فحسب. إليِك مثاًًل قد تمت اإلجابة عنه بالفعل:( 7السبعة )

 

 لقد شعرت بأنني سعيدة

 نعم كل األوقات

 نعم معظم األوقات 

 كال، ليس في أحوال كثيرة

 كال أبًدا

 

 .لقد شعرت بأنني سعيدة معظم الوقت خالل األسبوع الماضي""يعني: وهذا 

 األخرى بالطريقة ذاتها.يرجى أن تكملي األسئلة 

ا تحت أحد األجوبة التالية(: ( الماضية7خالل األيام السبعة )  )نرجو أن تضعي خط ًّ

((In the Past 7 days (Choose ONE) 
 لقد كنت قادرة على الضحك ورؤية الجانب المشرق من األشياء: .1
 

 بالمقدار نفسه الذي استطعته من قبلُ 

 اآلنليس تماًما بالمقدار نفسه 

 قطًعا ليس بالمقدار نفسه اآلن

 كال، مطقًا

 لقد تطلعت إلى األمور بتمتع .2
 

 بالمقدار نفسه مثل أي وقت مضى

 أقل نوًعا ما مما اعتدته

 قطًعا أقل مما اعتدته

 نادًرا. أبًدا

 لقد لمت نفسي دون داٍع عندما سارت األمور على غير ما يرا : .3
 

 نعم في معظم األحيان

 األحياننعم في بعض 

 ليس في أحوال كثيرة

 كال، أبًدا

 لقد كنت قلقة ومشغولة البال دون سبب وجيه .4
 

 كال، أبًدا

 نادًرا

 نعم في بعض األحيان

 نعم في أحوال كثيرة

 لقد شعرت بالخوف والذعر دون سبب وجيه .5
 

 نعم، أكثر األحيان

 نعم، في بعض األحيان

 كال، ليس كثيًرا

 كال، أبًدا
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ا تحت أحد األجوبة التالية(:( الماضية 7خالل األيام السبعة )  )مستمر( )نرجو أن تضعي خط ًّ

((In the Past 7 days Continued (Choose ONE) 
 تراكمت األعمال علّي، فلم أستطع القيا  بها كلها: .6
 

 نعم، في معظم األحيان لم أستطع القيا  بها

 نعم، في بعض األحيان لم أستطع القيا  بها كالمعتاد

 القيا  بها في بعض األحيانكال، لقد استطعت 

 كال، لقد استطعت القيا  بها كالمعتاد

 لقد كنت غير سعيدة لدرجة أنه كانت لدّي صعوبة في النو  .7
 

 نعم، في معظم األحيان

 نعم، في بعض األحيان

 ليس كثيًرا

 كال، أبًدا

 لقد شعرت بأنني لست سعيدة أو بائسة: .8
 

 نعم، في معظم األحيان

 نعم، أكثر األحيان

 كال، ليس أكثر األحيان

 كال، أبًدا

 لقد كنت غير سعيدة وشعرت بألم مرير لدرجة أنني كنت أبكي: .9
 

 نعم، في معظم األحيان

 نعم، أكثر األحيان

 فقط من وقت إلى آخر

 كال، أبًدا

 لقد خطرت لي فكرة إلحاق األذى بنفسي: .10
 

 نعم، أكثر األحيان

 نعم، في بعض األحيان

 نادًرا

 كال، مطلقًا
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