المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

األهداف العامة للمادة
يهددددددد نمددددددام الملددددددرراة بالمرحدددددددة الثانويددددددة ملددددددى محدددددددا نلدددددددة نو يددددددة دددددد ال عدددددددي الثدددددد انوي ،بأهدا ددددددك وهياسدددددددك ومسددددددالي ك وم ددددددامينك ،ويسددددددعى ملددددددى
تحليق اآلت :
الممدكة العربية السعودية من ال عدي الثانوي ،ومن ذلك
 المساهمة تحليق مرام سياسة ال عدي
 تعزيز العليدة اإلسالمية ال تس لي بها نمرة الطال ة لدكون واإلنسان والحياة الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قي المواطنة واللي االج ما ية لدى الطال ة.
 المساهمة مسساب الم عدماة اللدر المالئ من المعار والمهاراة المفيدة ،و ق تخطيط منهج يرا خصائص الطال اة هذه المرحدة.
 تنمية شخصية الطال ة شموليا ً ؛ وتنويع الخ راة ال عديمية الملدمة لهما.
 تلددددددديص الهدددددددر دددددد الوقددددددك وال كدددددداليي ،وذلددددددك ب لديدددددد حدددددداالة الرسددددددوب وال عثددددددر دددددد الدراسددددددة ومددددددا ي رتدددددد ديهمددددددا مددددددن م ددددددكالة نفسددددددية
واج ما ية واق صادية ،وسذلك دم م ادة العام الدراس سامال.
 تلدي وترسيز دد الملرراة الدراسية ال تدرسها الطال ة الفص الدراس الواحد.
 تنميدددددة قددددددرة الطال دددددة ددددددى اتخددددداذ اللدددددراراة الصدددددحيحة بمسددددد ل دها ،ممدددددا يعمدددددق ثل هدددددا ددددد نفسدددددها ،ويزيدددددد مق الهدددددا ددددددى المدرسدددددة وال عددددددي  ،طالمدددددا
منها تدرس بنا ًء دى اخ يارها وو ق قدراتها ،و المدرسة ال تريدها.
 ر ع المس وى ال حصيد والسدوس من خالل تعويد الطال ة لدجدية والمواظ ة.
 مسسددددداب الطال دددددة المهددددداراة األساسدددددية ال ددددد تمكنهدددددا مدددددن امددددد الا م طد ددددداة الحيددددداة العمديدددددة والمهنيدددددة مدددددن خدددددالل تلددددددي ملدددددرراة مهاريدددددة ي طدددددد
دراس ها من ق جميع الطال اة.
 تحليق م دم ال عدي من مج ال مكن واإلتلان باس خدام اس راتيجياة وطرق تعد م نو ة ت يح لدطال ة رصة ال حث واالب كار وال فكير اإلبدا .
 تنميددددددة المهدددددداراة الحياتيددددددة لدطال ددددددة ،مثدددددد ن الدددددد عد الددددددذات ومهدددددداراة ال عدددددداون وال واصدددددد والعمدددددد الجمددددددا  ،وال فا دددددد مددددددع اآلخددددددرين والحددددددوار
والمناق ة وق ول الرمي اآلخر ،مطار من اللي الم رسة والمصالح العديا لدمج مع والوطن.
 تطوير مهاراة ال عام مع مصادر ال عد المخ دفة و ال لنية الحديثة والمعدوماتية و توظيفها ايجابيا الحياة العمدية
 تنمية االتجاهاة اإليجابية الم عدلة بح العم المهن المن ج ،واإلخالص العم واالل زام بك

األهداف الخاصة للمادة

أوالً :تأصيل االهتمام بالمعلومات والتميز بين أشكالها المطبوعة وإدراك العوامل المؤثرة فيها.
ثانياً :التدريب على إعداد نماذج من أشكال المعلومات.
ثالثاً :اإللمام بأشكال وسائط المعلومات وأنواعها واستخدام المتاح.
رابعاً :التمييز بين أنواع المكتبات ومراكز المعلومات.
خامساً :التعرف على مراكز المعلومات المتوافرة في المملكة العربية السعودية.
سادساً :تزويد المتعلمة بالخبرات الالزمة عن أساليب تنظيم مصادر المعلومات والفهارس المستخدمة.
سابعاً :التدريب على أساليب استرجاع المعلومات باستخدام الفهارس.
ثامناً :االرتقاء بوعي المتعلمة في مفهوم برامج الحاسب اآللي للمكتبات.
تاسعاً :تزويد المتعلمة بالمهارات الالزمة عن شبكات المعلومات باعتبارها مصدراَ من مصادر المعلومات.
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الدروس
المعلومات وأهم أنواعها  -أهمية المعلومات وقيمتها  -أوعية المعلومات
تعريف المكتبات ونشأتها
مراكز المعلومات
تنظيم مصادر المعلومات
تصنيف ديوي العشري
الفهرسة  -مهارة استخدام المداخل السترجاع أوعية المعلومات
تقنية المعلومات
اإلنترنت :مصدراً للمعلومات
محركات البحث اإللكترونية
أوامر البحث المتقدم
خدمات محركات البحث ( ) 1
خدمات محركات البحث ( ) 2
خدمات محركات البحث ( )3
مصادر المعلومات
مهارات استخدام الموسوعات
مهارة استخدام المعاجم
مهارة استخدام األدلة
مهارة استخدام قواعد المعلومات اإللكترونية
مهارة استخدام المكتبات المحوسبة
مهارة استخدام الفهارس اإللكترونية للمكتبات المحوسبة
البحث العلمي
مهارة استخدام مناهج البحث العلمي
مهارة استخدام أدوات جمع المعلومات  -مهارة تحديد مراحل وخطوات البحث العلمي
مهارة القراءة االستطالعية
مهارة إعداد وتصميم خطة البحث
مهارة إعداد اإلطار النظري والدراسات السابقة ( أدبيات البحث )
مهارة تحديد إجراءات البحث
مهارة عرض نتائج البحث ومناقشتها
مهارة إعداد خاتمة البحث  -مهارة اإلخراج النهائي للبحث
مراجعة
اختبارات

مالحماة

المادة
موضوع الدرس
التمهيد

مهارات البحث ومصادر المعلومات

نظام المقررات

المعلومات وأهم أنواعها
ما المعلومات ؟

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الوسائل
المساعدة
مجراءاة ال عدي وال عد

االثنين

الثالثاء األربعاء

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□
إستراتيجية التعليم
االكتشاف□ التلقين
المح وى ال عديم
األهدا السدوسية
 مفهوم المعلومات :
لغة  :مشتقة من كلمة علم أي أدرك طبيعة األمور.
واصدطالحا،
 أتناقش مع ل طا بعا حدول الملصدود بالمعدومداة ل دة
ً
اصطالحا ً  :الحقائق والبيانات التي تغير من الحال ِة
م م د دددى تومدديح م ددمون الفكددرة لدطال دداة ب ددك م سددط ،ثدد
مسددمح لهددن بطددرع مجمو ددة مددن األسددضدة حددول المومددوع ،ومددن
المعرفية للشخص في موضوع معين .
خدالل ال فا د بدين الطال داة د محاولدة اإلجابدة ددى تددك األسددضدة
 أنواع المعلومات :
ي وصدن ل كوين مفهوم شام ن الفكرة مح النلاش.
تعدد المعلومات التي يتلقاها الفرد في حياته ومن  أوزع طا بعععا الفصددد ددددى ثدددال مجمو ددداة بحيدددث ت دددم سددد
أن توضح الطالبة مفهوم
مجمو ة نفس العدد من الطال اة الم فوقاة والم وسطاة دراسدياً،
:
أهمها
ث مطد من س مجمو ة ال عاون يما بينها ل رع وتوميح مندواع
المعلومات
أن تذكر الطالبة أنواع
المعلومات
أن تعدد الطالبة أشكال
المعلومات المطبوعة
 أشكال المعلومات المطبوعة :
 -1المعلومات النصية
 -2المعلومات الرقمية
 -3المعلومات البيانية
 -4المعلومات المصورة
الواجب

الك اب  +الدوحاة الورقية  +الس ورة +
ال روجك ور.
ال لوي

المعدوماة بحيث تلوم س مجمو ة باخ يار طال ة تع در دن رميهدا،
ومقوم ب حية المجمو اة الثال دى ن اطهن.
 أكلف ل طا با بعمد بحدث بسديط ال يزيدد دن صدفحة حدول الفدرق
بين المعدوماة غير المط و دة ،والمعدومداة المط و دة ،وذلدك مدن
خددالل االسدد عانة بالمك ددة المدرسددية مو ال دد كة العنك وتيددة ومقددوم
ب ليي األبحا واخ يار بحثين ومناق ه مع الطال اة.
 أطلععم مععط ل طا بععا ترععم م اهيطععو م ععا م تو عع مشددكال
المعدومدداة المط و ددة ،ت عدداون الطال دداة يمددا بيددنهن بهددد تحديددد
تصمي مناس لدخريطة والعم دى تنفيدذها بحيدث تخدرا بال دك
الالئق.
 أوزع على ل طا با ورقة العم الخاصة بالدرس ،مسدفهدن بلدراءة
الورقددة ب رسيددز ومددن ث د محاولددة حدهددا ب ددك جدداد ب ددر تلددوي
تحديد نلاط اللوة ونلداط
الطال اة ل حصيدهن ب ك رقم يسه
ال عي والعم دى تال يها.

حل أسئلة الكتاب

الخميس

وضحي مفهوم المعلومات
اذكري أنواع المعلومات
عددي أشكال المعلومات
المطبوعة

األخوة المعدمين و المعدماة
السالم ديك ورحمة هللا وبرساتك
يسر مؤسسة ال حامير الحديثة
www.mta.sa
من تلدم س ما يخص تحامير مناهج الملرراة
لدعام الدرس  1442هـ

منواع ال حامير
وحداة م روع المدك

دهللا  +االس راتيجياة الحديثة  +ال عد الن ط  +الطريلة ال نائية  +المسرد

المر لاة
رو

بوربوينك لجميع دروس المادة

+
موراق مـــ خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الك اب االلك رون

+
سج م ابعة
+
ح اسضدة الك اب
+
خرائط ومفاهي
+
شرع م ميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سج انجاز معدمة

ال وصي لدريا

والخرا مجانا

)من  48سا ة الى  72سا ة(لمن ه خارا مدينة الريا

ي ا

قيمة االرسالية  50لاير لدفيدسس

ويمكنك سذالك تسجي الطد
ملك رونيا ً ن طريق الرابط
www.mta.sa/c
سذلك يمكننا ال وصي

ن االيمي او الفيدسس لجميع مدن الممدكة

)س دي _ ط ا ة مدونة _ ط ا ة ادية ( حس طد ك
ايمي الم يعاة

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة دى س دي
لاير 20سعر المادة ن طريق االيمي
لاير 80سعر المادة مع الس دي ط ا ة ادية
لاير 120سعر المادة مع الس دي ط ا ة مدونة
لمن ه خارا مدينة الريا

ي ا

قيمة االرسالية  50لاير لدفيدسس المس عج

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا مرقام حساباة المؤسسة لدمعدمين
–———————————————————
”حساباة بنوا بإس “مؤسسة ال حامير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________

”حساباة بنوا بإس “سعد دالرحمن الع ي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001

____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

