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I.  البیانات الشخصیةالمحور األول خاص :  
 ذكر          أنثى       : الجنس .1

  
        31من  اكبر           31- 25من          25- 19من         19من : السن  .2

  

II.  خاص بالتفاعل مع االنترنت الثاني المحور 
 هل تستخدم شبكة االنترنت؟ .1

    نعم                   ال 
  

 :تستخدم شبكة االنترنت منذ .2
  سنتان           ثالث سنوات      أربع سنوات        أكثر من ذلك          سنة

  

 :تستخدم شبكة االنترنت  .3

  في المنزل      في الجامعة      صدیق       مكان أخر     

 المعدل األسبوعي للساعات التي تقضیها في استخدام االنترنت؟ .4

  ساعة 15 – 11من         10 - 6ن ساعات        م 5 - 1اقل من ساعة      من 

     أكثر من ذلك          25 - 21من             20 – 16من 

 :مهارتك في استخدام االنترنت  .5

  منعدمة         ضعیفة         متوسطة         جیدة        

  

 



  ؟ الجزائر في   االنترنت شبكة مستقبل هو ما رأیك، حسب .6

.................................................................................................
.............................................................................................  

............................................................................................. 

III. خاص بأنماط المصادر المفضلة الثالث المحور: 
  

  :أهم المواقع التي تتردد علیها في استخدامك لشبكة اإلنترنت.15
  اسم الموقع نوعه:  

  دیني            ثقافي           تقني               ترفیهي         ریاضيعلمي          

قائمة بما تقدمه شبكة اإلنترنت من خدمات بین مدى استخدامك لهذه فیما یلي  .7
 :الخدمات

 خدمة التسوق اإللكتروني : 
  دائما      غالبا       أحیانا      نادرا         ال استخدمها 

 خدمة البرید اإللكتروني:  

       تخدمهادائما      غالبا        أحیانا         نادرا          ال اس  

 الشبكات االجتماعیة: 

  دائما      غالبا         أحیانا          نادرا         ال استخدمها

  خدمة تصفح المعلومات: 

  دائما      غالبا         أحیانا          نادرا         ال استخدمها

 



 خدمة الشبكة العنكبوتیة العالمیة: 
    دائما      غالبا          أحیانا         نادرا         ال استخدمها  

 خدمة البحث اآللي في العناوین: 

 دائما      غالبا          أحیانا         نادرا         ال استخدمها   

 خدمة االتصال السمعي والبصري: 

 درا         ال استخدمهادائما       غالبا          أحیانا         نا   

 خدمة المنتدیات: 
 

         ال استخدمها         نادرا         أحیانا       غالبا     دائما 
 

IV.  خاص بالقراءة في بیئة االنترنتالرابع المحور: 
  : هل تقرأ على االنترنت  .8

  نعم          ال 

  للقراءة؟ تجلس كم القراءة محبي من كنت إذا.10
  مرة یومیا       مرة في األسبوع         مرة في الشهر

  :إلى یعود ذلك في فالسبب اإلنترنت على تقرأ تكن لم إذا.11
  وشبكة لدي دائم آلي حاسب جهاز توفر عدم
  اإلنترنت وشبكة اآللي الحاسب مع التعامل في مهاراتي قلة

  الخاصة لسماتها المطبوعة المصادر خالل من القراءة أفضل
  اإللكترونیة للمفاجئات تجنبا

  لي بالنسبة وفهماً  تركیزاً  أكثر المطبوع الكتاب من القراءة

  



 أكثر؟ تقرأها المصادر فأي القراءة محبي من كنت إذا. 12
  صحف مجالت            كتب

 فیها؟تتصفح  التي المجاالت فأي تصفحال محبي من كنت إذا. 13
  

     الشعر  والعالمیة     القصص والروایات األدبیة      العربیة العلمي    األحداث الخیال       العلوم
 العامة        السیاسة الثقافة     الریاضة    الجغرافیا      التاریخ

العامة        الصحة        الفنیة  والموضة     الموضوعات األزیاء الدین             االقتصاد
والمرأة       الرجل المنزل     قضایا دیكور الجرائم         األسریة المشكالت      االجتماعیة   القضایا
  األطفال    واإلنترنت       تربیة الحاسب تربویة     /تعلیمیة      المجتمع أخبار      نفسیة

  
V. االنترنت كوسیلة معرفیةب لخامس خاصالمحور ا 

هل یعتبر االنترنت مصدرك األول في الحصول  االنترنت كنت تستخدمإذا . 14
 على المعلومات ؟

  نعم                 ال 
 هل تساهم في نشر المعلومات التي تعرفها على االنترنت ؟.15

    نعم              ال
 اإلنترنت وسیلة لزیادة المعرفة و الثقافة ؟هل .16

  نعم             ال
 مامدى استفادتك من االنترنت في زیادة ثقافتك و تطویر ذلك ؟.17

  ضعیف       مقبول      جید        ممتاز
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