
  كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (هــ  1441العام الدراسي  )   -مقررات    (ات البحث ومصادر المعلومات مهار )توزيع منهج مادة 

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ( 11/2ــــ   7/2)  ( 4/2ـــــ   30/1 ) ( 27/1  ـــــ  23/1)  ( 20/1ـــــ    16/1)  ( 13/1ـــــ    9/1)  ( 6/1ـــــ    2/1) 

 المعلومات و أهم أنواعها

  أهمية المعلومات وقيمتها

 أوعية المعلومات

 تعريف المكتبات ونشاتها
  مراكز المعلومات

 مهارة تنظيم أوعية المعلومات

 تنظيم مصادر المعلومات
 تصنيف ديوي العشري

  رسةالفه
 مهارة استخدام المداخل

 السترجاع أوعية المعلومات

 قنية المعلوماتت

 معلوماتلل ا: مصدراإلنترنت

 معلوماتلل ا: مصدراإلنترنت

 محركات البحث اإللكترونية
 أوامر البحث المتقدم

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

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع سبوعاأل الثامن األسبوع السابع األسبوع

 ( 24/3ـــــ  20/3) ( 17/3ـــــ  13/3)  ( 10/3ـــــ  6/3) ( 3/3ــــ   28/2)   ( 25/2ـــــ  21/2)  ( 18/2ـــــ   14/2) 

 المعلومات مصادر
 الموسوعات استخدام مهارة

 المعاجم استخدام مهارة

  دامـــــتخـــاس رةــاــمهـ
 ةــــــاألدل

 كترونيةاإلل المعلومات قواعد
 المحوسبة المكتبات

 الفهارس استخدام مهارة
 المحوسبة اتبللمكت اإللكتروئية
 : العلمي البحثــ 

 ومجاالته أهميته، مفهومه،

 استخدام مهارة
 العلمي البحث جمناه

 المعلومات جمع أدواتمهارة 

 حثبال مراحل تحديد مهارة
 العلمي

 االستطالعية القراءة مهارة

 العلمي البحث خطة إعداد مهارة

 النظري اإلطار إعداد مهارة
  السابقة والدراسات

 (البحث أدبيات)

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 ( 7/5ـــــ  3/5) ( 29/4ـــــ  25/4) ( 22/4ـــــ  18/4) ( 15/4ـــــ  11/4) ( 8/4ـــــ  4/4) ( 1/4ـــــ  27/3) 

 النظري اإلطار إعداد مهارة تابع(
  السابقة والدراسات

 (البحث أدبيات)
 البحث إجراءات تحديد مهارة

 مهارة البحث نتائج عرض مهارة
 البحث خاتمة إعداد

 للبحث النهائي اإلخراج مهارة
  ولختبارات الفصل الدراسي االا ـــــةــــعــــــمــراجـ

 المشرف التربوي: مدير المدرسة :  معلم المادة :  

 



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 

 تم العمل على هذا التوزيع من قبل فريق كتبي المدرسية

 وهو توزيع مبدئي يمكن إستخدامه أو التعديل عليه 

 حسب ما يراه المعلم مناسباً له وذلك بإستخدام ملف الوورد المرفق معه

  ذكر المصدرلنقل مع يسمح ا

 وال نسمح بحذف الحقوق إال لإلستخدام الشخصي فقط
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