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   استبیان

  
اللغة العربیة الیوم بمكانة متمیزة مھمة في عالم تتزاید فیھ الرغبة في التوجھ إلى تعمیق االتصال تحظى 

ة اللغة سااالھتمام بدرتعاظم  حالةالمتخصصون رصد من ھنا یو ..وفھم اآلخر ودراستھ بعمق وعن كثب
أبناء الجالیات أبناء الجالیات العربیة ومن ثلما نرصد اھتماما جدیا  م..وغیرھم العربیة من األوروبیین

وبغیة دراسة ھذه الظاھرة ..  متنوعة مختلفة بكل ما تنطوي علیھ من أھدافبقضیة تعّلم العربیة األخرى
فریق نَّ  إ. التي ستساعد في قراءة المتطلبات المؤملة وآلیة تلبیتھاألسئلةبدقة وموضوعیة نضع عددا من ا

طة العمل یتطلع لدراسة االستبیان ووضعھ بین یدي الباحثین والمعنیین من جھة وكذلك اإلفادة منھ في خ
العربیة  دریستالذي یعمل على عمل مؤسسة بصدد اإلنشاء ھي المعھد األوروبي لدراسات العربیة 

 ..واستخدامھا في شؤون الحیاة الیومیة وتفاصیلھا الرسمیة وغیر الرسمیةمجموع الراغبین في تعّلمھا ل
   ومن ذلك اللقاء المكین مع المكتبة؛ وآدابھا العربیةالدراسات البحثیة في مجال علومتفعیل على و

موضوعي بكنوز المخطوطات واألعمال واآلثار العربیة وإیجاد میدان للحوار العلمي ال  الثرة األوروبیة
 والمستشرقین ومساعدتھم على تحسین لغتھم بحسب الستشراق ل المعاصرخطابال مع ویرينالتو

بالتأكید فإن المعھد یسعى لتعلیم تأسیسي لألبجدیة العربیة بمستویاتھا  و..الحاجات والتوجھات المطلوبة
 لھذا المستوى  وتوجیھ االھتمام الكافي بتفرعاتھ األكادیمیة النظریة واألدائیة العملیةاألولىاالبتدائیة 

ة مع خالص حصائیة االستبیانیدعم ھذه القراءة اإلل تعاونكم ھنا  آملین  ...التأسیسي لمختلف الفئات العمریة
  ... للجمیعالشكر والتقدیر

  )اختیاري                  (                                                                                              :           االسم
                             .                                                                                                           ::المھنة
                .                                                                      :                                                    العمر

                  .                :                                                                                                       الجنس
                       .      :    األبناء        ):                                                  أعزب أم متزوج(االجتماعیة الحالة 

       .                                                                                                                   :دولة اإلقامة والمدینة
    )اختیاري(          ).                                       :  (     اإلیمیل  )             (                   رقم الھاتف: التصالل

                    .                                                                                                         :الجنسیة األصلیة
        .                                                                                                                              :اللغة األم

                      .                                                                                      :التي یتحدث بھا) اللغات(اللغة 
         .                                                                                          :اللغة المرغوب استخدامھا في الدرس

                   .                                                   :                    كم عدد المفردات العربیة التي تعرفھا تقریبا
                      .                                                  :                        واي مستوىھل تملك شھادة مدرسیة  

             .                                                             :                              ةھل كانت دراستك باللغة العربی
       .                                (          )    الجامعة                 (         )       المدرسة:  أي بلد كانت دراستكفي 

  
  لماذا ترغب في دراسة العربیة؟

    ).   ( دینيدافع . ـ ھ.   ) (مھني دافع .  د .(     ) اجتماعيافع  د. ج(      ) عائلي فع اد. ب   )    (   رغبة ذاتیة. أ
                 .                                                                          :           أیة دوافع أخرى تذكر تفصیال رجاَءَ  . و
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  تحتاج تعلمھ أكثر؟ماذا 
           ).   ( زیادة الثروة المعجمیة\ جدیدةمفردات  .ج           ).  ( التحدث والنطق \ الكالم .ب           ).  (  مالءاإل. أ
    ).      (           كتابة الرسائل الرسمیة  .و         ).    (          تحسین األسلوب . ھـ             ).    (    النحو.د 
   (    ).بالغیة  دروس .                           ح    ).       (   كتابة المقال  .ز
         .                                                                                                   : حاجات أخرى تذكر أیة .ط
 

                .                 :                                                   بء ذكر التخصص المرغو الرجاعلیالاللدراسات 
               .                           :                  والعالقات األوروبیة العربیة، ذكر المجال المطلوب البحثیةللدراسات 

        .:                      محددفي فصل أو صف دراسي بمبنى التقلیدیة بالطرق الدراسة ھل ترغب في أداء أو إنجاز 
 

              .معرفتك باستخدامھ                    ما درجة                              :              تمتلك جھاز كومبیوترھل 
           .:                   )التعلیم األلكتروني(غرف األنترنتفي ة لحدیثابالطرق الدراسة ھل ترغب في أداء أو إنجاز 

       .  :                                                                             تعوِّل على وجود كتاب في المقرر الدراسيھل 
     .                                  :                          إلنجاز الدرس ) CD(تعوِّل على وجود األقراص المدمجة ھل 
       .                          :          إلنجاز المرحلة الدراسیةة أفضلین الطرق التقلیدیة والحدیثة صیغالدمج بتجد ھل 
             .:                                          نترنت المباشر في الفصل أو في غرفة اإلتھتم بالمحاضرة أو الدرسھل 
                   .    :                                                                              تھتم بمختبر الصوتیات اللغویةھل 

  :توفیر] وجوبا[ھل تنتظر من المعھد 
  [[..........]]                                                                                           ...   لمعاجم اللغویةا .1
 [[..........]]                                                                                         ...   ..الكتب الدراسیة .2
 [[..........]]                                                                    ...   ...الكتب العامة والمصادر البحثیة .3
 [[..........]]                                                                                       ...   ..مكتبة أألكترونیة .4
 [[..........]]                                                                            ...   ..الدوریات العلمیة واألدبیة .5
 [[..........]]                                                                                     ...   ..األقراص المدمجة .6
 [[..........]]                                                                                   ...   ..المختبرات الصوتیة .7
 [[..........]]                                                                                   ...   ..المحاضرین األكفاء .8
 [[..........]]                                                                                       ...   ...أیة أمور أخرى .9
  

  :الطلب الذي ترغب في استكمالھ بالمعھد
  " أمام الطلب الذي ترغب في استكمالھ]]مطلوب[[اكتب كلمة                "

  ]]مطلوب [[   )للناطقین بالعربیة ولغیر الناطقین بھا فصول مستقلة (.المستوى االبتدائي األولي : مثال                   
  ]على وفق الفئات العمریةمستقلة فصول [: تعّلم اللغة العربیة .1

 [[..........]]) للناطقین بالعربیة ولغیر الناطقین بھا فصول مستقلة(... توى االبتدائي األوليالمس   . أ
 [[..........]] )ولغیر الناطقین بھا فصول مستقلةللناطقین بالعربیة (  ...         المستوى المتوسط  . ب
    [[..........]] )للناطقین بالعربیة ولغیر الناطقین بھا فصول مستقلة (...لمستوى المدرسي الثانويا  . ت

 [[..........]]                                    ...   األوليالمستوى الجامعي.. دراسة علوم اللغة العربیة وآدابھا .2
 [[..........]]               ...والماجستیر والدكتوراه في علوم العربیة وآدابھابحوث ودراسات الدبلوم العالي  .3
  [[..........]]                                                                      ...  دراسات في االستشراق والعربیة .4
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