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األهداف العامة للمادة
يهددددددد نمدددددددام المةددددددررا بالمرحادددددددة الثانويددددددة الدددددددى احدددددددا نةادددددددة نو يددددددة ددددددد ال عاددددددي الثدددددددانوي ،بأهدا ددددددك وهياسادددددددك ويسدددددداليإك وم دددددددامينك ،ويسددددددعى الدددددددى
تحةيق اآلت :
المماكة العربية السعودية من ال عاي الثانوي ،ومن ذلك
 المساهمة تحةيق مرام سياسة ال عاي
 تعزيز العةيدة اإلسالمية ال تس ةي بها نمرة الطالإة لاكون واإلنسان والحياة الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قي المواطنة والةي االج ما ية لدى الطالإة.
هذه المرحاة.
 المساهمة اسساب الم عاما الةدر المالئ من المعار والمهارا المفيدة ،و ق تخطيط منهج يرا خصائص الطالإا
 تنمية شخصية الطالإة شمولياً ؛ وتنويع الخإرا ال عايمية المةدمة لهما.
 تةاددددددديص الهددددددددر ددددددد الوقدددددددا وال كدددددددالي  ،وذلدددددددك ب ةايدددددددر حددددددداال الرسدددددددوب وال عثدددددددر ددددددد الدراسدددددددة ومدددددددا ي رتددددددد ايهمدددددددا مدددددددن م دددددددكال نفسدددددددية
واج ما ية واق صادية ،وسذلك دم ا ادة العام الدراس سامال.
 تةاير وترسيز دد المةررا الدراسية ال ت درسها الطالإة الفصر الدراس الواحد.
 تنميدددددة قددددددرة الطالإدددددة ادددددى اتخددددداذ الةدددددرارا الصدددددحيحة بمسددددد ةإاها ،ممدددددا يعمدددددق ثة هدددددا ددددد نفسدددددها ،ويزيدددددد اقإالهدددددا ادددددى المدرسدددددة وال عادددددي  ،طالمدددددا
بناء اى اخ يارها وو ق قدراتها ،و المدرسة ال تريدها.
ينها تدرس ً
 ر ع المس وى ال حصيا والساوس من خالل تعويد الطالإة لاجدية والمواظإة.
 اسسدددددداب الطالإددددددة المهددددددارا األساسددددددية ال دددددد تمكنهددددددا مددددددن امدددددد الح م طاإددددددا الحيدددددداة العمايددددددة والمهنيددددددة مددددددن خددددددالل تةدددددددي مةددددددررا مهاريددددددة ي طادددددد
دراس ها من قإر جميع الطالإا .
 تحةيق مإدي ال عاي من يجر ال مكن واإلتةان باس خدام اس راتيجيا وطرق تعا م نو ة ت يح لاطالإة رصة الإحث واالب كار وال فكير اإلبدا .
 تنميددددددة المهدددددددارا الحياتيددددددة لاطالإدددددددة ،مثدددددددرا الدددددد عا الدددددددذات ومهدددددددارا ال عدددددداون وال واصدددددددر والعمددددددر الجمدددددددا  ،وال فا دددددددر مددددددع اآلخدددددددرين والحدددددددوار
والمناق ة وقإول الريي اآلخر ،اطار من الةي الم رسة والمصالح العايا لامج مع والوطن.
 تطوير مهارا ال عامر مع مصادر ال عا ال مخ افة و ال ةنية الحديثة والمعاوماتية و توظيفها ايجابيا الحياة العماية
 تنمية االتجاها اإليجابية الم عاةة بح العمر المهن المن ج ،واإلخالص العمر واالل زام بك

األهداف الخاصة للمادة

أوالً :تأصيل االهتمام بالمعلومات والتميز بين أشكالها الم طبوعة 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.

توزيع منهج مادة ( البحث ومصادر المعلومات ) ( نظام المقررات )
األسإوع

ال اريخ

الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

المعلومات وأهم أنواعها  -أهمية المعلومات وقيمتها  -أوعية المعلومات

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

تعريف المكتبات ونشأتها  -مراكز ا لمعلومات  -تنظيم مصادر المعلومات  -تصنيف ديوي العشري

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

تقنية المعلومات اإلنترنت :مصدر اً للمعلومات  -محركات البحث اإللكترونية  -أوامر البحث المتقدم

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

خدمات محركات البحث (  - ) 1خدمات محركات البحث (  - ) 2خدمات محركات البحث ( ) 3

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

اجازة من ص الفصر من 1443/6/3هـ ح ى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

مصادر المعلومات مهارات استخدام الموسوعات  -مهارة استخدام المعاجم
مهارة استخدام األدلة  -مهارة استخدام قواعد المعلومات اإللكترونية

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

الفهرسة  -مهارة استخدام المداخل السترجاع أوعية المعلومات
االحد اجازة مطولة

مهارة استخدام المكتبات المحوسبة مهارة استخدام الفهارس اإللكترونية للمكتبات المحوسبة  -مهارة
استخدام مناهج البحث العلمي
مهارة استخد ام أدوات جمع المعلومات  -مهارة تحديد مراحل وخطوات البحث العلمي
األربعاء والخميس اجازة مطولك
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
األربعاء والخميس اجازة مطولك
االخ إارا

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة لاطالب لافصر الدراس الثان
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
اجازة من ص الفصر الدراس الثان
1443/06/13هـ 2022/01/16-م
بداية الدراسة بعد اجازة من ص الفصر الدراس الثان
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية اجازة الفصر الدراس الثان

من

الى

مالحما

المادة
موضوع الدرس
التمهيد

مهارات البحث ومصادر المعلومات

نظام المقررات

المعلومات وأهم أنواعها
ما المعلومات ؟

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الوسائل
المساعدة
اجراءا ال عاي وال عا

االثنين

الثالثاء األربعاء

الك اب  +الاوحا الورقية  +السإورة +
الإروجك ور.
ال ةوي

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□
إستراتيجية التعليم
االكتشاف□ التلقين
المح وى ال عايم
األهدا الساوسية
 مفهوم المعلومات :
لغة  :مشتقة من كلمة علم أي أدرك طبيعة األمور.
واصطالح ا ،
 أ تناقش مع الطالبات حول المةصود بالمعاوما ل غة
ً
اصطالحا ً  :الحقائق والبيانات التي تغير من الحال ِة
ي مددر اددى تومدديح م ددمون الفكددرة لاطالإددا ب ددكر مإسددط ،ثدد
يسددمح لهددن بطددرع مجمو ددة مددن األسددضاة حددول المومددوع ،ومددن
المعرفية للشخص في موضوع معين .
خدالل ال فا در بدين الطالإدا د محاولدة اإلجابدة ادى تادك األسددضاة
 أنواع المعلومات :
ي وصان ل كوين مفهوم شامر ن الفكرة محر النةاش.
 أ وز ع ط ال ب ا ات الفصدر اددى ثدال مجمو ددا بحيدث ت ددمر سددر
تعدد المعلومات التي يتلقاها الفرد في حياته ومن
أن توضح الطالبة مفهوم
مجمو ة نفس العدد من الطالإدا الم فوقدا والم وسدطا دراسدياً،
أهمها :
ث يطا من سر مجمو ة ال عاون يما بينها ل رع وتومديح يندواع
المعلومات
أن تذكر الطالبة أنواع
المعلومات
أن تعدد الطالبة أشكال
المعلومات المطبوعة
 أشكال المعلومات المطبوعة :
 - 1المعلومات النصية
 - 2المعلومات الرقمية
 - 3المعلومات البيانية
 - 4المعلومات المصورة
الواجب

المعاوما بحيث تةوم سر مجمو ة باخ يار طالإة تعإدر دن رييهدا،
ويقوم ب حية المجمو ا الثال اى ن اطهن.
 أ كلف الطالبات بعمر بحث بسيط ال يزيد ن صفحة حول الف رق
بين المعاومدا ييدر المطإو دة ،والمعاومدا المطإو دة ،وذلدك مدن
خددالل االس د عانة بالمك إددة المدرسددية يو ال ددإكة العنكإوتيددة ويقددوم
ب ةيي األبحا واخ يار بحثين ومناق ه مع الطالإا .
 أطلب من الط الب ات تص مي م خر ي طة مفاهي م ت وض ح يش كال
المعاومدا المطإو دة ،ت عدداون الطالإدا يمدا بيددنهن بهدد تحديددد
تصمي مناس لاخريطة والعمر اى تنفيدذها بحيدث تخدرا بال دكر
الالئق.
 أوزع على الطالبات ورقة العمر الخاصة بالدرس ،يسافهن بة ر اءة
الورقدة ب رسيددز ومددن ث د محاولددة حاهددا ب ددكر جدداد بغددر تةددوي
تحديد نةاط الةدوة و نةداط
الطالإا ل حصياهن ب كر رقم يسه
ال ع والعمر اى تال يها.

حل أسئلة الكتاب

الخميس

وضحي مفهوم المعلومات
اذكري أنواع المعلومات
عددي أشكال المعلومات
المطبوعة

األخوة المعامين و المعاما
السالم ايك ورحمة هللا وبرساتك
يسر مؤسسة ال حامير الحديثة
www.mta.sa
ين تةدم سر ما يخص تحامير مناهج المةررا
لافصر الدراس الثان  1443هـ

ينواع ال حامير
وحدا م روع الماك إدهللا  +االس را تيجيا الحديثة  +ال عا الن ط  +الطريةة الإنائية  +المسرد

المر ةا
رو

بوربوينا لجميع دروس المادة

+
يوراق مـــر خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

+
الك اب االلك رون
+
سجر م ابعة
+
حر اسضاة الك اب
+
خرائط ومفاهي
+
شرع م ميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجر انجاز معامة

ال وصير لاريا
لمن ه خارا مدينة الريا

والخرا مجانا

ي ا قيمة االرسالية  50لاير لافيدسس

)من  48سا ة الى  72سا ة (

ويمكنك سذالك تسجير الطا
الك رونيا ً ن طريق الرابط
www.mta.sa/c
سذلك يمكننا ال وصير ن اال يمير او الفيدسس لجميع مدن المماكة
حس طاإك ) س دي _ طإا ة ماونة _ طإا ة ادية (
ايمير المإيعا
T@mta.sa
سعر المادة اى س دي  50لاير
سعر المادة ن طريق االيمير  20لاير
سعر المادة مع الس دي طإا ة ادية  80لاير
سعر المادة مع الس دي طإا ة ماونة  120لاير
لمن ه خارا مدينة الريا
ا مال منصة مدرس

ي ا قيمة االرسالية  50لاير لافيدسس المس عجر
االسإوع الواحد  60لاير سإعة اسابيع  400لاير

وهنا يرقام حسابا المؤسسة لامعامين
–———————————————————

حسابا بنوح بإس " سعد إدالرحمن الع يإ "
==========================
الراجح
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------الإنك األها
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامإا
8001852539
اي بان

SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الريا
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------الإنك السعودي الفرنس
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك الإالد
900127883010006
اي بان

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------الإنك السعودي لإلس ثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان

SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنك طا دوسيك ال ح ير الخاص بالمادة ب عار الرؤية والوزارة بةيمة  50لاير
لا واصر إر الواتس يو االتصال تايفونيا اى احدي االرقام ال الية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

