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 : كم الثمن؟ 2استطالع ما قبل الحصة الدراسية رقم 

 :يعتمد هذا االستطالع على التجارب الموضحة في الكتب التالية

Haidt, Jonathan (2012). The Righteous Mind: Why Good People are Divided by 

Politics and Religion.New York: Pantheon Books (see especially Chapter 7); Graham, 

Jesse, Jonathan Haidt and Brian A. Nosek (2009). Liberals and conservatives rely on 

different sets of moral foundations. Journal of Personality and Social Psychology, 

vol. 96, pp.1029-1046.  

م ينبغي لشخخ أ أي يدفل لأل ألءاك كل من السخخلوكيات التالية؟ افتنه أيج سخخيجنع الدفل لأل سخخنان وأيج لن  كوي ك

 0قخايوييخة أو رينهخا من العواقخب الوخيمخة التي  لحف مخأل فيمخا معخدت أجخب مكتخامخة رقم من   ثمخة أع عواقخب اجتمخاعيخة أو

  حت كل سلوك، حيث إي: 4إلى  

 

 سأفعل ذلأل مجاينا  ،ءوالر  0=  0

 ءوالر  100= 1

 ءوالر  10,000=  2

 ءوالر  1,000,000=  3

 = لم أكن ألفعل ذلأل مقامل أع مبلغ من المال 4

 

  

مجخايخب كخل سخخخخلوك    4أو    3أو    2أو    1أو    0اكتخب   

 لإلشارة إلى المبلغ الذع يجب ءفعج ألءاك كل سلوكت

  أل مدموسكفّ  ُشأّل    تأ1 

   شأل كّف طفل ال  عنفج مدموس  تب1

 

 

 



: الجامعية الوحدات التعليميةسلسلة  (E4Jالتعليم من أجل العدالة )

 النزاهة واألخالق 

 : األخالقيات السلوكية8 التعليمية الوحدة

 
 

United Nations Office on Drugs and Crime │ Vienna International Centre │ PO Box 500 │ 1400 Vienna │ Austria 

 Tel.: (+43-1) 26060-0 │ Email: e4j@unodc.org | www.unodc.org/e4j 

 

 

مجخايخب كخل سخخخخلوك    4أو    3أو    2أو    1أو    0اكتخب    

 لإلشارة إلى المبلغ الذع يجب ءفعج ألءاك كل سلوكت

 ُوافف على أخذ  لفاز مشاشة مالزما ينرب صديقأل    تأ2

علم أي صخخخديقأل حصخخخل على     وأيتفي إعطائأل إياهت  

نعة إلى   التلفاز قبل عام عندما أرسخخلتج الشخخنكة المصخخّ

 ومدوي مقاملتصديقأل عن طنيف ال طأ  

 

 ُوافف على أخخذ  لفخاز مشخخخخاشخخخخة مالزمخا ينرخب    تب2 

أي صخديقأل اشختن   علم   وأيتصخديقأل في إعطائأل إياهت  

 هذا التلفاز من لأ قد سنقج من أسنة ثنيّةت

 

 

 

مجخايخب كخل سخخخخلوك    4أو    3أو    2أو    1أو    0اكتخب    

 لإلشارة إلى المبلغ الذع يجب ءفعج ألءاك كل سلوكت

ا    تأ3 عن وطنخأل ) عتقخد أيخج صخخخخحي (    حنجخا قول أمنن

أثناك اال صخخال، ءوي الكشخخف عن هويتأل، في منيام  

 حوارع إذاعي في ملدكت

 

ا    تب3  عن وطنأل ) عتقد أيج صخخحي (    حنجا قول أمنن

أثناك اال صخخال، ءوي الكشخخف عن هويتأل، في منيام  

 حوارع إذاعي في ملد أجنبيت
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مجخايخب كخل سخخخخلوك    4أو    3أو    2أو    1أو    0اكتخب    

 لإلشارة إلى المبلغ الذع يجب ءفعج ألءاك كل سلوكت

على وجهج )مموافقتج( كجزك من   لأل   صخفل صخديقنا  تأ4

 مسنحية هزلية كوميديةت

 

 صخخخفل والدك على وجهج )مموافقتج( كجزك من   تب4 

 مسنحية هزلية كوميديةت

 

 

 

مجخايخب كخل سخخخخلوك   4أو    3أو    2أو    1أو    0اكتخب    

 لإلشارة إلى المبلغ الذع يجب ءفعج ألءاك كل سلوكت

 حضخن مسخنحية قصخينة ممسخنط الطالئل يتصخن     تأ5

ءقيقخة، ممخا في ذلخأل    30فيهخا الممثلوي كخالحمقى لمخدة  

الفشخخل في حل المشخخكالت البسخخيطة والسخخقوط المتكنر 

 على خشبة المسنطت

 

 حضخخخن مسخخخنحية قصخخخينة ممسخخخنط الطالئل    تب5 

ءقيقة، مما   30يتصخن  فيها الممثلوي كالحيوايات لمدة  

بخة المسخخخخنط مجنءين من  في ذلخأل الزحف حول خشخخخخ

 يصدروي أصوات ش ين مثل الشمبايزعتوالمالمس  

 

 

  


