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Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED) 
Child Version – (To be filled out by child) 

Age 11-17 
 

 ختبار االضطرابات المتعلقة بالقلق عند األوالدمقياس ال
 

________________: الملف رقم____________________         : االسم  
 

___________________: التاريخ  
 

صحيحة  "، أو "غير صحيحة أو بالكاد صحيحة" اقرا كل جملة و قرر اذا كانت . أدناه الئحة عبارات تصف كيفية شعور الناس: االرشادات

خالل األشهر صفك الذي يلجوابك و  في الفراع المالئم ×لكل جملة ضع عالمة ". ، صحيحة غالباصحيحة" أو " ما أو صحيحة أحيانا" نوعا

. الثالث الماضية  

2 
صحيح، صحيح 

 "غالبا

1 
ما " نوعا صحيح

 "أو صحيح أحيانا

0 
أو بالكاد   غير صحيح

صحيح  

 
 

 .عندما أشعر بالخىف، يصعب علي التنّفس .1   
 .أكىن في المدرسة ابأالم في الرأس عندم صابأ .2   
 ".شخاص ال أعرفوم جيداأال أحب أن أتىاجد مع  .3   
 .المنزل خارجأشعر بالخىف اذا نمت  .4   
 .نىيحبني اآلخر ال من أن أقلق  .5   
 .كأنن سييمم عليّ ى ا أشعر بالخىف، أشعر معند .6   
 .انني متىتر .7   
 .أتبع أمي أى أبي حيثما يذهبان .8   
 .يقىل لي الناس انني أبدى متىتر .9   
 ".أشعر بالتىتر برفقة أشخاص ال أعرفوم جيدا .10   
 .رسةعندما أكىن في المد معدةبأالم في ال أصاب .11   
 .عندما أشعر بالخىف، أشعر ى كأنني أفقد صىابي.12   
 .لىحدي من النىم أقلق .13   
 .أقل جدارة من األىالد اآلخرين كىنيمن  أقلق.14   
عندما أشعر بالخىف، أشعر بأن األشياء غير . 15   

 .حقيقية
. بمكرىه من اصابة ىالديّ كىابيس  تنتابني.16   
. الم المدرسةمن الذهاب  أقلق. 17   
.  يخفق قلبي بسرعةعندما أشعر بالخىف، . 18   
أرتجف . 19   
. لمكرىهفيوا  تنتابني كىابيس أتعّرض. 20   
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.  تتعرقل أمىري من أن أقلق .21   
"  عندما أشعر بالخىف، أتعّرق كثيرا.22   
. قلقأ أنا .23   
". بدىن سبب اطالقا أشعر بالخىف الشديد. 24   
. لىحدي في المنزل بقمأن أمن أخاف . 25   
. "يصعب علّي التحدث مع أشخاص ال أعرفوم جيدا. 26   
. عندما أشعر بالخىف، أشعر ى كأنني أختنق .27   
". يقىل لي الناس انني أقلق كثيرا. 28   
. عن عائلتي" ال أحب أن أكىن بعيدا. 29   
. هلعقلق أى أخاف من أن تصيبني نىبات . 30   
من أن يحصل مكرىه لىالدّي  أقلق. 31   
عند تىاجدي مع أشخاص ال أعرفوم  أشعر بالخجل. 32   

  ".جيدا
أقلق مّما سيحصل في المستقبل .33   
.  بأنني سىف أتقّيأ أشعر  عندما أخاف.34   
.  أن ال أقىم باألشياء بشكل جيدأقلق . 35   
من الذهاب الم المدرسة  فأخا.36   
حصلت   قدرتقلقني أمى. 37   
. أشعر بالدىارعندما أشعر بالخىف، . 38   
أشعر بالتىتر عندما أكىن برفقة األىالد أى الكبار . 39   

": مثال) ى علي القيام بشيء بينما براقبىننياآلخرين 
  (، القيام بالرياضةعباللّ  التكلّم،القراءة بصىت عالي،

أذهب الم حفالت أى أي مكان أشعر بالتىتر عندما . 40   
". أشخاص ال أعرفوم جيدا هيتىاجد في

.  أنني خجىل. 41   
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