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 احملتويات قائمة

 صـ املوضوع صـ املوضوع

 ٢٧ تقلیب صفحات الكتاب برفق ٩ منھج التربیة المكتبیة

 ٢٨ عدم ثنى صفحات الكتاب ٩ المكتبیة  التربیة منھج مفھوم

توزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف األول  ٩ التعلیمیة  المراحل في المكتبیة للتربیة الحاجة
 ٢٩ ) انيثترم ( االبتدائي 

 ٣٠ الكتاب ٩ المنھج  أھداف

 ٣١ المؤلف ١٠ مجاالت التربیة المكتبیة

 ٣٢ العنوان ١٠ توجیھات عامة لمادة التربیة المكتبیة

 ٣٣ الصفحة ١١ بالمادة خاصة توجیھات

 ٣٤ )ساعة القصة ( أسالیب روایة القصة  ١١ المدرسیة المكتبة في التعلم مصادر

 ٣٥ )المؤلف  -الكتاب ( ما سبق  مراجعة على ١١ الحیاتیة  المھارات

 ٣٦ )الصفحة  –العنوان ( ما سبق  مراجعة على ١٢ المھارات  مع والمتداخلة المرتبطة القیم

 ٣٧ )أسالیب روایة القصة ( ما سبق  مراجعة على ١٢ أھداف التربیة المكتبیة للمرحلة االبتدائیة

 منھج التربیة والمھارات المكتبیة ١٣ یةأھداف التربیة المكتبیة للمرحلة اإلعداد
 ٣٨ ) االبتدائي ثانيالصف ال( 

 ثانيتوزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف ال ١٤ أھداف التربیة المكتبیة للمرحلة الثانویة
 ٣٩ )ترم أول ( االبتدائي 

بمبنى المكتبة  التعریف(  مراجعة على ما سبق دراستھ ١٤ النشاط المصاحب للتربیة المكتبیة
 ٤٠ ) ومحتویاتھا

 ٤١ ) العنایة بالكتب( مراجعة على ما سبق دراستھ  ١٥ الوسائل التعلیمیة

 ٤٢ ) مفردات المكتبة(  مراجعة على ما سبق دراستھ ١٦ للمرحلة االبتدائیة تحضیر التربیة المكتبیة:  أوال

 منھج التربیة والمھارات المكتبیة
 ٤٣ التعرف على أنواع القصص المصورة ١٧ ) الصف األول االبتدائي( 

توزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف األول 
 ٤٤ التعرف على أماكن القصص ١٨ )ترم أول ( االبتدائي 

 ٤٥ وضع األدوات في المكان المخصص ١٩ معرفة مكان المكتبة بالمدرسة

 ٤٦ لمترددینتسجیل االسم في دفتر ا ٢٠ التعرف على محتویات المكتبة

 ٤٧ سحب المقاعد برفق ٢١ التعرف على أخصائي المكتبة

 ثانيتوزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف ال ٢٢ مراجعة على ما سبق دراستھ
 ٤٨ )ثاني ترم ( االبتدائي 

 ٤٩ عدم بل االصابع عند تقلیب صفحات الكتاب ٢٣ المحافظة على نظافة المكتبة

 ٥٠ ال تضع عالمات بالقلم داخل الكتاب ٢٤ مرتفععدم التحدث بصوت 

 ٥١ عدم تمزیق أو ثني الصفحات ٢٥ عدم األكل داخل المكتبة

 ٥٢ عدم كتابة أي تعلیقات داخل الكتاب ٢٦ نظافة االیدى قبل االمساك بالكتاب
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 تابع قائمة احملتويات

 صـ املوضوع صـ املوضوع
 ٨٤ المطویة یذتنف طریقة علي التدریب: تابع  ٥٣ الغالف
 ٨٥ ) بطاقة المؤلف( مراجعة على ما سبق  ٥٤ المؤلف
 ٨٦ )مفردات المكتبة ( مراجعة على ما سبق  ٥٥ الرسام
 ٨٧ )كیفیة إعداد مطویة  (مراجعة على ما سبق  ٥٦ الناشر

 منھج التربیة والمھارات المكتبیة ٥٧ ساعة القصة   
 ٨٨ ) االبتدائي الرابعالصف ( 

توزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف  ٥٨ )بالكتب  العنایة( ما سبق  لىمراجعة ع
 ٨٩ )ترم أول ( االبتدائي  الرابع

تعریف التالمیذ بأرقام (  مراجعة على ما سبق دراستھ ٥٩ )المكتبة  مفردات( ما سبق  مراجعة على
 ٩٠ ) التصنیف واأللوان

 ٩١ )مفردات المكتبة ( مراجعة على ما سبق دراستھ  ٦٠ )ساعة القصة ( ما سبق  مراجعة على
 منھج التربیة والمھارات المكتبیة

 ٩٢ ) بطاقة المؤلف(  مراجعة على ما سبق دراستھ ٦١ ) االبتدائي ثالثالصف ال( 

 ثالثتوزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف ال
 ٩٣ )كیفیة إعداد مطویة  ( مراجعة على ما سبق دراستھ ٦٢ )ترم أول ( االبتدائي 

 ٩٤ التدریب على إخراج الكتاب من فوق الرفوف  ٦٣ ) المصورة القصص( سبق  ما على مراجعة
 ٩٥ التدریب على إعادة الكتاب لمكانھ الصحیح فوق الرفوف   ٦٤ ) المكتبة آداب( سبق  ما على مراجعة

 ٩٦ الكتاب ٦٥ )بالكتب  العنایة( ما سبق  مراجعة على

 ٩٧ الدوریة ٦٦ )المكتبة  مفردات( ما سبق  جعة علىمرا

 ٩٨ والدوریات الكتب بین التمییز ٦٧ تعریف التالمیذ بأرقام التصنیف واأللوان

توزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف  ٦٩ تدریب التالمیذ على الحروف الھجائیة
 ٩٩ ) ثانيترم ( االبتدائي  الرابع

 ١٠٠ بطاقة العنوان ٧٠ لون والحروف الھجائیة السم المؤلفترتیب الكتب حسب ال
 ١٠١ العنوان ٧١ إعادة الكتاب إلى الدوالب الخاص بھ

 ١٠٢ الناشر ٧٢ الغالف
 ١٠٣ تاریخ النشر ٧٣ صفحة العنوان

 ١٠٤ مكان النشر ٧٤ قائمة المحتویات
 ١٠٥ وأھمیتھ األلبوم مفھوم ٧٥ نص الكتاب

 ثالثلمھارات المكتبیة للصف التوزیع منھج التربیة وا
 ١٠٦ األلبوم أجزاء ٧٦ )ثاني ترم ( االبتدائي 

 ١٠٧ األلبوم إعداد خطوات ٧٧ بطاقة المؤلف
 ١٠٨ النھائي شكلھ في األلبوم إخراج ٧٨ الناشر

 ١٠٩ ومحتویاتھا األولي الرئیسیة والبوابة المعرفة بنك تعریف ٧٩ تاریخ النشر

 ومشاھدة بھا التسجیل وطریقة األطفال ابةبو تعریف ٨٠ مكان النشر
 ١١٠ البرامج

 ١١١  ) العنوان بطاقة( سبق  ما على مراجعة ٨١ المطویة علي التعرف
 ١١٢ )مفردات المكتبة ( مراجعة على ما سبق  ٨٢ المطویة إعداد كیفیة علي التعرف
 ١١٣ )األلبوم  ( مراجعة على ما سبق  ٨٣ المطویة تنفیذ طریقة علي التدریب
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 تابع قائمة احملتويات

 صـ املوضوع صـ املوضوع
 منھج التربیة والمھارات المكتبیة 

 منھج التربیة والمھارات المكتبیة ١١٤ ) االبتدائي الخامسالصف ( 
 ١٤٠ ) االبتدائي السادسالصف ( 

 الخامستوزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف 
یع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف توز ١١٥ )ترم أول ( االبتدائي 

 ١٤١ )ترم أول ( االبتدائي  السادس

 من الكتاب إخراج على التدریب(  مراجعة على ما سبق دراستھ
 الفھارس صندوق وظیفة(  مراجعة على ما سبق دراستھ ١١٦ )مكانھ  الى الرف وإعادتھ

 ١٤٢ ) الفھارس وأنواع
 مراجعة على ما سبق دراستھ 

البیانات المدونة في بطاقة ( مراجعة على ما سبق دراستھ  ١١٧ ) الدوریة   -الكتاب ( دات المكتبة مفر
 ١٤٣ ) العنوانمؤلف وال

 ١٤٤ )األطالس وأھمیتھا  ( مراجعة على ما سبق دراستھ ١١٨ )بطاقة العنوان (  مراجعة على ما سبق دراستھ

كیفیة إعداد ملخصات  ( اجعة على ما سبق دراستھمر ١١٩ )األلبوم (  مراجعة على ما سبق دراستھ
 ١٤٥ )الكتب 

 ١٤٦ دوائر المعارف ١٢٠ وظیفة صندوق الفھارس

القوامیس وكیفیة ترتیب محتواھا وكیفیة البحث عن معاني  ١٢١ التعرف على أنواع الفھارس
 ١٤٧ الكلمات

 ١٤٨   كتب التراجم ١٢٢ الفھرسة ببطاقة التعریف علي التأكید

 ١٤٩ التراجم ومعاجم اللغویة القوامیس على مراجعة ١٢٣ الفھرس صندوق داخل البطاقات ترتیب طریقة على رفالتع

 ١٥٠ الكتب ١٢٤ الكتب

 ١٥١ الصحف ١٢٥ الصحف

 ١٥٢ المجالت ١٢٦ المجالت
 الخامستوزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف 

 ١٥٣ المراجع ١٢٧ ) ثانيترم ( االبتدائي 

 ١٥٤ )بنك المعرفة ( شبكة اإلنترنت  ١٢٨ لبیانات المدونة في بطاقة المؤلفا

 ١٥٥ جمع المعلومات حول موضوع معین من مصادر متعددة ١٢٩ البیانات المدونة في بطاقة العنوان

 توزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف ١٣٠ التعرف علي الفرق بین بطاقة المؤلف وبطاقة العنوان  
 ١٥٦ ) ثانيترم ( االبتدائي  السادس

 ١٥٧ المحاضرات ١٣١ واستخداماتھا األطالس

 ١٥٨ الندوات ١٣٢ األطالس وأنواعھا أھمیة
 علي التعرف(  والقصص الكتب ملخصات إعداد كیفیة

 ١٥٩ المناظرات ١٣٣  ) التلخیص

 ١٦٠ الحائط صحیفة علي التعرف ١٣٤ والقصص الكتب تلخیص كیفیة علي التعرف

 ١٦١ الحائط صحیفة إعداد كیفیة ١٣٥ ومحتویاتھا األولي الرئیسیة والبوابة المعرفة بنك تعریف

 ١٦٢ الحائط لصحیفة الفني االخراج معاییر ١٣٦ البرامج ومشاھدة بھا التسجیل وطریقة األطفال بوابة تعریف
 المؤلف بطاقة في المدونة البیانات(  سبق ما على مراجعة

 ١٦٣ الحائط صحیفة محتویات ١٣٧ ) انوبطاقة العنو

 ١٦٤ طریقة إعداد وإخراج صحیفة الحائط و أنواعھا ١٣٨ ) وأھمیتھا  األطالس(  سبق ما على مراجعة

 ١٦٥ ومحتویاتھا األولي الرئیسیة والبوابة المعرفة بنك تعریف ١٣٩ ) الكتب ملخصات إعداد كیفیة(  سبق ما على مراجعة
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 تابع قائمة احملتويات
 صـ املوضوع صـ املوضوع

 ١٩٢ مفھوم مجلة الحائط ومعاییر اخراجھا ١٦٦ البرامج ومشاھدة بھا التسجیل وطریقة األطفال بوابة تعریف

 ١٩٣ طریقة اعداد مجلة الحائط ١٦٧ )المحاضرات ( سبق  ما على مراجعة

 ١٩٤ طریقة إعداد االلبومات ١٦٨ )الندوات ( سبق  ما على مراجعة

 ١٩٥ طریقة أعداد المطویات    ١٦٩ )المناظرات ( سبق  ما لىع مراجعة

 ١٩٦ ومحتویاتھا األولي الرئیسیة والبوابة المعرفة بنك تعریف ١٧٠ )حائط  صحیفة إعداد كیفیة( سبق  ما على مراجعة

 ١٩٧ األطفال ببوابة التسجیل طریقة مراجعھ ١٧١ یةدداإلعللمرحلة ا تحضیرالتربیة المكتبیة: ثانیا 

 منھج التربیة والمھارات المكتبیة
 التسجیل وطریقة والمعلمون الطالب وبوابة القراء بوابة ١٧٢ ) الصف األول اإلعدادي( 

 ١٩٨ بھما

توزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف األول  
 ١٩٩ الكتاب تاریخ : سبق ما على مراجعة ١٧٣ )ترم أول ( االعدادى 

 ھما سبق دراست مراجعة
 ٢٠٠ الحائط صحیفة : سبق ما على مراجعة ١٧٤ )أھدافھا ، وظائفھا (  المدرسیة المكتبة
 ما سبق دراستھ مراجعة

 ٢٠٣ األلبومات : سبق ما على مراجعة ١٧٥ )أنشطتھا ، أھمیتھا ( المكتبة المدرسیة 

 ٢٠٥ المطویات : سبق ما على مراجعة ١٧٦ آداب المكتبة 

 منھج التربیة والمھارات المكتبیة ١٧٧ كتبأخالقیات التعامل مع ال
 ٢٠٦ ) الصف الثاني اإلعدادي( 

 ثانيتوزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف ال ١٧٨ آداب ارتیاد المكتبة
 ٢٠٧ )ترم أول ( االعدادى 

، التعریف بنشاط المكتبة : ( مراجعة على ما سبق دراستھ  ١٧٩ مكتبة المدرسة 
 ٢٠٨ )واد المكتبة ترتیب وتنظیم م

 ٢٠٩ أنواع المكتبات : مراجعة على ما سبق دراستھ  ١٨٠ الفھارس 

التمییز بین الرقم العام : مراجعة على ما سبق دراستھ  ١٨١ التصنیف
 ٢١٠ والخاص 

التمییز بین الملخص : مراجعة على ما سبق دراستھ  ١٨٢ نظم االستعارة  
 ٢١١ والبحث 

ة للبیانات الواردة على صفحة عنوان دراسة التفاصیل الكامل
 ٢١٢ كیفیة إعداد بحث علمي: مراجعة على ما سبق دراستھ  ١٨٣ } العنوان { الكتاب 

دراسة التفاصیل الكاملة للبیانات الواردة على صفحة عنوان 
 ٢١٣ أجزاء الكتاب الرئیسیة ١٨٤ }المؤلف { الكتاب 

لى صفحة عنوان دراسة التفاصیل الكاملة للبیانات الواردة ع
 ٢١٤ أجزاء الكتاب الفرعیة  ١٨٥ }الرسام { الكتاب 

دراسة التفاصیل الكاملة للبیانات الواردة على صفحة عنوان 
 ٢١٥ القوامیس اللغویة المختلفة  ١٨٦ }الناشر { الكتاب 

توزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف األول  
 ٢١٦ تراجممعاجم ال ١٨٧ )ترم ثاني ( االعدادى 

 ٢١٧ التاریخ العام للدوریات ١٨٨ التاریخ العام للكتاب فى العصور القدیمة

 ٢١٨ أھمیة الدوریات والفرق بینھا وبین الكتب ١٨٩ التاریخ العام للكتاب فى العصور الوسطى 

 ٢١٩ تاریخ الصحف والمجالت ١٩٠ التاریخ العام للكتاب فى العصر الحدیث 

 ٢٢٠ الصحافة االلكترونیة ١٩١ ب آخر المستجداتالتاریخ العام للكتا
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 تابع قائمة احملتويات
 صـ املوضوع صـ املوضوع

 ثانيتوزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف ال
 ٢٤٧ التصنیف بأھمیة التعرف ٢٢١ ) ثانيترم ( االعدادى 

 ٢٤٨ التصنیف تاریخ مختصر ٢٢٢ والفھرس، التأكید على مفھومي الفھرسة 

 ٢٤٩ العشرى دیوى بتصنیف التعریف ٢٢٣ أنواع الفھارس

 ٢٥٠ العشرى دیوى لتصنیف العشرة األصول ٢٢٤ بیانات بطاقات الفھارس

توزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف الثالث  ٢٢٥ التعرف على مفھوم أرشیف المعلومات 
 ٢٥١ ) ثانيترم ( اإلعدادي 

 ٢٥٢ المراجع وأھم أنواعھا ٢٢٦ معلومات التعرف على أھمیة أرشیف ال

 ٢٥٣ الببلیوجرافیات ٢٢٧ التعرف على محتویات أرشیف المعلومات 

 ٢٥٤ الكشافات ٢٢٨ التعرف على طریقة إعداد أرشیف المعلومات  

 ٢٥٥ أنواع المكتبات   ٢٢٩ ومحتویاتھا األولي الرئیسیة والبوابة المعرفة بنك تعریف

 ٢٥٦ مفھوم المقال و أھمیتھ ٢٣٠ األطفال ببوابة یلالتسج طریقة مراجعھ
 التسجیل وطریقة والمعلمون الطالب وبوابة القراء بوابة
 ٢٥٧ أنواع المقال ٢٣١ بھما

 ٢٥٨ أجزاء المقال ٢٣٢ الفھرس بطاقة وبیانات الفھارس: سبق  ما على مراجعة

 ٢٥٩ عداد المقالكیفیة إ ٢٣٣ ) الفھارس أشكال ( الفھارس: سبق  ما على مراجعة

 ٢٦٠ ومحتویاتھا األولي الرئیسیة والبوابة المعرفة بنك تعریف ٢٣٤ ترتیبھ وطرق أنواعھ و األرشیف: سبق  ما على مراجعة
أرشیف  وتنفیذ إعداد طریقة: سبق  ما على مراجعة

 ٢٦١ األطفال ببوابة التسجیل طریقة مراجعھ ٢٣٥ المعلومات

 تبیةمنھج التربیة والمھارات المك
 التسجیل وطریقة والمعلمون الطالب وبوابة القراء بوابة ٢٣٦ ) الصف الثالث اإلعدادي( 

 ٢٦٢ بھما

توزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف الثالث 
 ٢٦٣ الببلیوجرافیات: سبق  ما على مراجعة ٢٣٧ )ترم أول ( اإلعدادي 

 ٢٦٤ الكشافات وأنواعھا: سبق  ما على راجعةم ٢٣٨ الكتاب أجزاء: مراجعة على ما سبق دراستھ 
 ومعاجم اللغویة القوامیس: مراجعة على ما سبق دراستھ 

 ٢٦٥ المقال: سبق  ما على مراجعة ٢٣٩ التراجم
 للدوریات العام التاریخ: مراجعة على ما سبق دراستھ 

 ٢٦٦ یةانولثللمرحلة ا تحضیرالتربیة المكتبیة: ثالثا  ٢٤٠ الكتب بینھا وبین والفرق

 بطاقة وبیانات الفھارس: مراجعة على ما سبق دراستھ 
 منھج التربیة والمھارات المكتبیة ٢٤١ الفھرس

 ٢٦٧ ) يلثانوالصف األول ا( 

أرشیف  وتنفیذ إعداد طریقة: مراجعة على ما سبق دراستھ 
توزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف األول  ٢٤٢ المعلومات

 ٢٦٨ )ترم أول (  يلثانوا

 مراجعھ ما سبق دراستھ ٢٤٣ والبصریة السمعیة األوعیة تاریخ على التعرف
 ٢٦٩ )المكتبة وأھداف المكتبة المدرسیة ( 

 ٢٧٠ العشري دیوي تصنیف ٢٤٤ السمعبصریة االوعیة تاریخ على التعرف

 ٢٧١ التصنیف تعریف ٢٤٥ " المصرى المعرفة بنك " على التعرف

 ٢٧٢ الصناعي التصنیف ٢٤٦ "المصرى المعرفة بنك" من  دةاإلستفا كیفیة
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٦

٦

 تابع قائمة احملتويات
 صـ املوضوع صـ املوضوع

 ٣٠١  ) التصنیف(  دراستھ سبق ما على مراجعة ٢٧٣ الطبیعي التصنیف

 ٣٠٢ ) الفھارس(  دراستھ سبق ما على مراجعة ٢٧٤ فھرس المؤلف

 للمصغرات العام التاریخ(  ستھدرا سبق ما على مراجعة ٢٧٥ فھرس العنوان
 ٣٠٣ ) واستخداماتھا  وفوائدھا الفیلمیة

 ٣٠٤ الجغرافیة المعاجم ٢٧٦ فھرس الموضوعات

 ٣٠٥ الجغرافیة المعاجم أنواع ٢٧٧ فھرس المصنفال

 ٣٠٦ وأشكالھا الببلوجرافیا أسس - الببلیوجرافیا ٢٧٨ فھرس االلكترونيال

 المعلومات نظم - المعلومات ألوعیة ىالببلوجراف اإلعداد ٢٧٩ المعاجم
 ٣٠٧ الببلیوجرافیة

 ٣٠٨ الببلیوجرافى الوصف - الببلیوجرافیة القوائم ٢٨٠ أھمیتھا – أنواعھا – تعریفھا : المعاجم

 ٣٠٩ الببلیوجرافیات إعداد كیفیة ٢٨١ اللغویة المعاجم

 ٣١٠ كترونیةاالل للحاسبات العام التاریخ ٢٨٢ اللغویة ) القوامیس  (المعاجم
توزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف األول 

 ٣١١ االلكترونیة الحاسبات ٢٨٣ ) ثانيترم (  يلثانوا

 ) واسترجاعھا المعلومات تخزین ( البیانات ملفات ٢٨٤ الفیلمیة للمصغرات العام التاریخ
 ٣١٢ واستخداماتھا

 ٣١٣ المعلومات بنوك ٢٨٥ )استخدامھا  بأسبا - مفھومھا - نشأتھا ( الفیلمیة المصغرات

 ثانيتوزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف ال ٢٨٦ وأشكالھا الفیلمیة المصغرات إستخدام وممیزات فوائد
 ٣١٤ ) ثانيترم (  يلثانوا

 ٣١٥ االرشادیة الموجزات ٢٨٧ البحث إعداد دراسة

 ٣١٦ المستخلصات ٢٨٩ النظري البحث

 ٣١٧ الكشافات ٢٩٠ التطبیقي العلمي والبحث النظري العلمي البحث بین الفرق

 ٣١٨ في المجتمع ودورھا العامة المكتبات ٢٩١ النظري البحث إعداد مراحل أو خطوات

 ٣١٩ المیداني البحث إعداد ٢٩٢ ومحتویاتھا األولي الرئیسیة والبوابة المعرفة بنك تعریف

 ٣٢١ المیداني البحث إعداد دراسة ٢٩٣ لاألطفا ببوابة التسجیل طریقة مراجعھ

 ٣٢٢ المقروء الكتاب وعرض نقد ٢٩٤ بھما التسجیل وطریقة والمعلمون الطالب وبوابة القراء بوابة

 ٣٢٣ المقروء الكتاب ) تقویم ( تقییم أسس ٢٩٥ التصنیف: سبق  ما على مراجعة

 ٣٢٥ ومحتویاتھا األولي الرئیسیة بوابةوال المعرفة بنك تعریف ٢٩٦ الفھـــارس: سبق  ما على مراجعة

 التسجیل وطریقة والمعلمون الطالب وبوابة القراء بوابة ٢٩٧ المعـــاجـــم: سبق  ما على مراجعة
 ٣٢٦ بھما

التاریخ العام للمصغرات الفیلمیة : سبق  ما على مراجعة
 ٣٢٧ ومحتویاتھا الباحثین بوابة ٢٩٨ وفوائدھا واستخداماتھا 

 ربیة والمھارات المكتبیةمنھج الت
 ٣٢٨ الثانیة الرئیسیة البوابة على التعرف ٢٩٩ ) يلثانوا ثانيالصف ال( 

 ثانيتوزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف ال
 - الجغرافیا - التاریخ ( منھج ببلیوجرافیة على مراجعة ٣٠٠ )ترم أول (  يلثانوا

 ٣٢٩  ) الخ...... العلوم
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٧

٧

 حملتوياتتابع قائمة ا
 صـ املوضوع صـ املوضوع

 ٣٦٣ عدواني طالب حالة دراسة ٣٣٠ المكتبات أنواع: سبق  ما على مراجعة

 ٣٦٥ ومحتویاتھا األولي الرئیسیة والبوابة المعرفة بنك تعریف ٣٣١ البحوث أنواع: سبق  ما على مراجعة
 والكتاب االلكتروني الكتاب بین الفرق: سبق  ما على مراجعة

 التسجیل وطریقة والمعلمون الطالب وبوابة القراء بوابة ٣٣٢ يالورق
 ٣٦٦ بھما

 منھج التربیة والمھارات المكتبیة
 ٣٦٧ ومحتویاتھا الباحثین بوابة ٣٣٣ ) يلثانوا ثالثالصف ال( 

 ثالثتوزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف ال
 ٣٦٨ الثانیة یسیةالرئ البوابة على التعرف ٣٣٤ )ترم أول (  يلثانوا

 ٣٦٩ المواد السمعیة والبصریة: سبق  ما على مراجعة ٣٣٥ )الببلیوجرافیات  (مراجعة على ما سبق دراستھ 

 ٣٧١ فوائد أقراص اللیزر وخصائصھا: سبق  ما على مراجعة ٣٣٦ الكتب السنویة

 ٣٧٢ إعداد بحث دراسة حالة: سبق  ما على مراجعة ٣٣٧ الموجزات اإلرشادیة

 ٣٧٣ تحضیرات أخرى: رابعا  ٣٣٨ لمستخلصاتا

 ٣٧٤ المكتبیة والمھارات المكتبة ألنشطة موجز وتوضیح شرح ٣٣٩ الكشافات و األدلة

 ٣٧٥ ومكوناتھا المكتبة مكان على التعرف ٣٤٠ الفھارس أنواع على التعرف

 ٣٧٦ المكتبة إلى الجدد الطالب اصطحاب ٣٤١ الفھارس أنواعتابع 

 ٣٧٧ واستخدامھ المكتبة أثاث ٣٤٢ جامعیةال المكتبات
 والباحثین العلماء مجتمع في خدمة ودورھا الجامعیة المكتبات
 ٣٧٩ بالكتب االستمتاع ٣٤٣ والطالب

 ٣٨٠ المكتبة وترتیب تنظیم ٣٤٤ الكتب

 ٣٨١ األرفف على الكتب ترتیب ٣٤٥ الدوریات

 ٣٨٢ ھمیتھاوأ اإلرشادیة الالفتات ٣٤٦ والبصریة السمعیة المواد

 ٣٨٣ أنواعھا و أھمیتھا : القراءة ٣٤٨ المعلومات وبنوك اآللیة البیانات ملفات

 ٣٨٥ والفلسفة العامة المعارف قسمي تفریعات ٣٤٩ بنك المعرفة
 ثالثتوزیع منھج التربیة والمھارات المكتبیة للصف ال

 ٣٨٦ اعیةاالجتم والعلوم الدیانات قسمي تفریعات ٣٥٠ ) ثانيترم (  يلثانوا

 ٣٨٧ البحتة والعلوم اللغات قسمي تفریعات ٣٥١ اللیزر ألقراص العام التاریخ
واستخداماتھا في مجال اختزان المعلومات  اللیزر أقراص

 ٣٨٨  ) اللغات أدب ( المعرفة فروع بأحد التعریف ٣٥٢ واسترجاعھا

 ٣٨٩ والتراجم والتاریخ الجغرافیا لفرعي یقالدق التعریف ٣٥٤ مھااالتعریف باألقراص المدمجة وأنواعھا واستخد

 – قصة – نثر – شعر(  للغات األدبیة األشكال توضیح ٣٥٦ وخصائصھا فوائد االقراص اللیزریة
 ٣٩٠  ) خطاب

 ٣٩١ الكتاب من أخرى بأجزاء التعریف ٣٥٨ حالة دراسة بحث إعداد

 – معدلة طبعة – ةمنقح طبعة – المالحق ( مفاھیم توضیح ٣٥٩ الحالة دراسة خطوات
 ٣٩٢  ) حواشي

 ٣٩٣ المكتبة مفردات و الكتاب أجزاء على عامة مراجعة ٣٦١ تربویة حالة دراسة كیفیة



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٨

٨

 تابع قائمة احملتويات
 صـ املوضوع صـ املوضوع

 ٤٢٥ المراجع استخدام على التدریب ٣٩٤ المطلوبة الكتب إلى الوصول سرعة على التدریب

 ٤٢٧ للمراجع اخرى بأنواع التعریف ٣٩٥ كتاب موضوع دتحدی كیفیة على التدریب

 وكتب واألطالس التراجم وكتب األعالم بمعاجم التعریف ٣٩٦ تصنیفھ رقم ومعرفة الكتاب موضوع تحدید على التدریب
 ٤٢٨ البلدان

 ٤٢٩ الجماعي والبحث الفردي البحث بین التمییز ٣٩٧ الطباعة ) قصة ( تاریخ

 ٤٣٠ المصنف والفھرس العنوان فھرس وأھمیة جرافیاالببلیو ٣٩٨ الطباعة

 ٤٣١ الفیزیاء منھج لخدمة ببلیوجرافیة قائمة إعداد ٣٩٩ المعارض

 ٤٣٢ الجغرافیا منھج لخدمة ببلیوجرافیة قائمة إعداد ٤٠٠ المدرسیة المعارض

 ٤٣٣ المحتویات قائمة ٤٠١ واألنشطة الكتب معارض

 ٤٣٤ المحتویات قائمة تنظیم ٤٠٢ ؟ قصیرة قصة تكتب كیف

بین قائمة المحتویات وقائمة المصادر وقائمة  التمییز ٤٠٣  ) التصنیف رقم ( الخاص والرقم العام الرقم بین التمییز
 ٤٣٥ المراجع 

كیفیة جمع المعلومات حول موضوع معین من مصادر  ٤٠٤ المكتبة أصدقاء جماعة تشكیل
 ٤٣٦ متعددة

 ٤٣٧ الھوامش ٤٠٥ الفھرسة أنواع

 ٤٣٨ كیفیة البحث في المعجم الوسیط والقاموس المحیط ٤٠٦ والفھرسة التصنیف أھمیة

 ٤٣٩ كیفیة البحث في مختار الصحاح والمصباح المنیر ٤٠٧ الفھارس واستخدام الفھرسة على عامة مراجعة

 ٤٤٠ واإلحصاءات األدلة ٤٠٨ الكتاب على الحصول سرعة في الفھرس من اإلستفادة كیفیة

 ٤٤١ والخرائط البیانیة الرسوم ٤٠٩ طـاقـات الفھـرسـة و أنـواعھـا ب

 ٤٤٢ الملخص إعداد ٤١٠ اإلحالة ببطاقة التعریف

 ٤٤٣ المحیطة البیئة وخدمة المكتبة ٤١١ والھیئات األشخاص : البطاقات مداخل

 ٤٤٤ إذاعي برنامج ٤١٣ الفھرسة بطاقة في توجد التي الترقیم عالمات

 ٤٤٥ للمكتبة إذاعي برنامج تنفیذ ٤١٥ الوصفیة الفھرسة في المستخدمة اراتاالختص بعض

 ٤٤٦ المكتبیة المصطلحات بعض ٤١٦ الموضوعیة الفھرسة

   ٤١٨ والالورقیة الورقیة المعلومات مصادر بین التمییز

   ٤١٩ بالمكتبة المتاحة الكمبیوتر برامج استخدام على التدریب

   ٤٢٠ المكتبات فى اآللى حاسبوال اإلنترنت استخدامات

   ٤٢١ الخارجیة االستعارة

   ٤٢٣ الفرق بین اإلستعارة الداخلیة واإلستعارة الخارجیة

   ٤٢٤ الخارجیة االستعارة على عامة مراجعة
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٩

٩

 املكتبية الرتبية منهج
 

  : متهيد

              . 

                   

        . 

                    

                 

                  

         . 

 : املكتبية الرتبية منهج مفهوم

                 

                  

                   

             . 

 : التعليمية املراحل يف املكتبية للرتبية احلاجة

                   

                 

                    

. 

                  

                  

 : املنهج أهداف

 : العامة األهداف  :أوال

       . 

   . 

   . 

     . 

    . 

       . 

          . 

              . 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٠

١٠

          . 

 : اخلاصة األهداف : ثانيا

          . 

          . 

         . 

    . 

        . 

          . 

     . 

      . 

           . 

                   . 

 : الوجدانية األهداف : ثالثا

     . 

          . 

       . 

            

 املكتبية الرتبية جماالت
 

                  

                

                     

                   

                    

 . 

                   

                  

                 

   . 

 املكتبية الرتبية مادة يف عامة توجيهات
 

 

                   

    .
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١١

١١

               

                

   . 

             . 

        . 

        . 

 باملادة خاصة توجيهات
 

   : 

                  . 

              . 

 : 

      )       

    ....

 املدرسية املكتبة يف التعلم مصادر
 

 

                 

   : 

. 

. 

  .

    .

 . 

 . 

                    

                 

 : احلياتية املهارات

   . 

  . 

  . 

. 

. 

 . 
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١٢

١٢

 . 

  . 

. 

 : املهارات مع واملتداخلة املرتبطة القيم

. 

. 

. 

. 

. 

. 

  . 

 . 

 . 

. 

. 

. 

 االبتدائية للمرحلة املكتبية الرتبية أهداف
  

 )          (  : 

 -    . 

 -    . 

-     . 

-         

 -    . 

 -         . 

 )               ( 

 -         . 

 -   . 

-    .

 -         . 

-    . 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٣

١٣

 )                 

  : 

-      . 

-     . 

-         . 

-            . 

-          

 عداديةإلا للمرحلة املكتبية الرتبية أهداف
 

 )           (  : 

 -    . 

 -    . 

 -       . 

-    . 

-       

 -    . 

 -    . 

 )                

-      . 

-    . 

-         . 

-   . 

 )                 

  : 

-      . 

-   . 

-     . 

-     . 

 -        . 

-          .







 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٤

١٤

 الثانوية للمرحلة املكتبية الرتبية أهداف
 

 )          (  : 

-     . 

-    . 

-     . 

-        . 

 -    . 

 -    . 

 -     . 

 -    . 

 )               ( 

-       . 

-        . 

-   . 

-    . 

-     . 

 )                 

  : 

-      . 

-   .

-     . 

-        . 

-          . 

 -       .

 املصاحب للرتبية املكتبية النشاط 
 



 

 









 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٥

١٥

















 

 الوسائل التعليمية
 

–



CD'sDVD's 

––––––

–––––––

––––

––––



–––

–––––

–

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٦

١٦

 
 
 
 
 
 
 

 أوال

 حتضري 
 الرتبية املكتبية

 للمرحلة االبتدائية
 

 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٧

١٧

 كتبية منهج الرتبية واملهارات امل
 الصف األول االبتدائي

 
 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 


 

 

  

  

  

   



  

  

  

 

 

 
 

  

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٨

١٨

 واملهارات املكتبية توزيع منهج الرتبية 
 )ترم أول ( االبتدائي للصف األول 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 


 

 

  

  

  

   



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٩

١٩

 معرفة مكان املكتبة باملدرسة
 األهداف

 املعرفية

 يةالوجدان

 املهارية



  ––

 . 

 

 

*        

*   :                 

  . 

*     

١      . 

٢          . 

٣      . 

*                    

       . 

:         

 :

 :     



 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٠

٢٠

 املكتبةالتعرف على حمتويات 
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :   . 

  ––

 . 

 :        

  

              

)      ... ( . 

     )         ... ( . 

        )     ... ( . 

           . 

         . 

:          

 

  :   ............  ............  ............ 

  :        

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢١

٢١

 التعرف على أخصائي املكتبة
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

   . 

  ––

 . 

 :         

 

         )      ...  

                   . 

           . 

 

 :       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٢

٢٢

 مراجعة على ما سبق دراسته  
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

   . 

  ––

 . 

 :       

 

         : 

    . 

        )    ( 

     . 

             . 

:        

 

  :     

  :        

   

   

   

    

  :        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٣

٢٣

 احملافظة على نظافة املكتبة
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :           

 







 

  . 

   . 

         . 

  

 

 



√

 .



 .





 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٤

٢٤

 عدم التحدث بصوت مرتفع
 األهداف

 ملعرفيةا

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :      

 



 . 

  

 

  

  

  



√

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٥

٢٥

 عدم األكل داخل املكتبة
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :           

 



  

 

 

 



√





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٦

٢٦

 نظافة االيدى قبل االمساك بالكتاب
 دافاأله

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :      

 



  

  .

  

  

 







 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٧

٢٧

 تقليب صفحات الكتاب برفق
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :          

 



 

  .

  

 

  











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٨

٢٨

 عدم ثىن صفحات الكتاب
 األهداف

 املعرفية

 لوجدانيةا

 املهارية



  ––

 . 

 :      

 



 

  

  .

 

  



√





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٩

٢٩

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية 
 ) ثانيترم ( للصف األول االبتدائي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



  

  

  

 

 

 
 

  

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٠

٣٠

 الكتـــــاب
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :  

 

 :-   

 :  

     

     

 

  

   

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣١

٣١

 املـــــؤلــــف      
 األهداف

 املعرفية

 جدانيةالو

 املهارية



  ––

 . 

 :  

 







––

––





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٢

٣٢

 العنــــوان         
 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 



 

    

 



 

 



 

Modern Dictionary 





 

 





  

 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٣

٣٣

 الصفحـــــة
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 



 

      .

 



 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٤

٣٤

 )لقصة ساعة ا( أساليب رواية القصة 
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

      

  ––

 . 

 :     

 



 

 



 



–

 



––

––

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٥

٣٥

 مراجعة على ما سبق      

 )ف ــؤلــامل –اب ــالكت( 
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية




 املهارية




–

  ––

 . 

 :  

 

 :-   

 

  

   

 





––

––







 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٦

٣٦

 مراجعة على ما سبق       

 ) الصفحـــــة - العنــــوان( 
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية




–

  ––

 . 

 :     

 



 





      .

 



 

 

 

 

 







 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٧

٣٧

 مراجعة على ما سبق      

 ة ــة القصــيب روايــأسال
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :    . 

  ––

 . 

 :     

 



 -:  

. 

. 

  

. 

. 

. 



 



––

––

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٨

٣٨

 منهج الرتبية واملهارات املكتبية 
 الصف الثاني االبتدائي

 

 

  

 

 

  

  

  
 

  

 


 

 

  

  

  

   





  

  

  

 


 ––– 

 

 
 

  

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٩

٣٩

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية 
 )ترم أول ( االبتدائي  ثانيللصف ال

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

  

  

  
 

  

 


 

 

  

  

  

   



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٤٠

٤٠

 مراجعة على ما سبق دراسته

 التعريف مببىن املكتبة وحمتوياتها                                                            
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية




 :    . 

  ––

 . 

 :       

 

          

       .

 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٤١

٤١

 مراجعة على ما سبق دراسته

 العناية بالكتب                                                                             
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية




 :   - 

  ––

 . 

 :       

 

              : 

      . 

       . 

      . 

     . 

      . 

     . 

:            

: 

 :      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٤٢

٤٢

 مراجعة على ما سبق دراسته

 مفردات املكتبة
 األهداف

    املعرفية

     الوجدانية

      املهارية

 :    . 

  ––

 . 

 :      

 

            : 

 /  /  /  . 

                   . 

      . 

 :

 :       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٤٣

٤٣

 التعرف على أنواع القصص املصورة
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :   . 

  ––

 . 

 :   

 











 

–––

 :

 :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٤٤

٤٤

 التعرف على أماكن القصص
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :   . 

  ––

 . 

 :    

 



       









































 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٤٥

٤٥

 وضع األدوات يف املكان املخصص
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 اريةامله



  ––

 . 

 :           

 



 

  . 

  . 

:           

: 

 :      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٤٦

٤٦

 تسجيل االسم يف دفرت املرتددين
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية




 املهارية






  ––

 . 

 :  

 





 

 

  

 

 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٤٧

٤٧

 سحب املقاعد برفق
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :           

 



 

 

  

  

:           

: 

 :      







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٤٨

٤٨

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية    
 ) ثانيترم ( االبتدائي  ثانيللصف ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

  

  

 


 ––– 

 

 
 

  

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٤٩

٤٩

 عدم بل األصابع عند تقليب صفحات الكتاب
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :          

 



 

 

: 

 :      











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٥٠

٥٠

 ال تضع عالمات بالقلم داخل الكتاب
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :         

 



 

 

: 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٥١

٥١

 عدم متزيق أو ثني الصفحات
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :         

 



 

 Book Mark 

 

 

: 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٥٢

٥٢

 عليقات داخل الكتابعدم كتابة أي ت
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :         

 



 

 

  

: 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٥٣

٥٣

 الغـــــالف    
 األهداف

 املعرفية

 دانيةالوج

 املهارية



  ––

 . 

 :  

 

 :





: 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٥٤

٥٤

 املـــــؤلــــف    
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :  

 



––

––

 :



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٥٥

٥٥

 رســــامــال      
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :  

 











 :









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٥٦

٥٦

 النــاشــــر     
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :  

 









–––––

 :





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٥٧

٥٧

 ة ــة القصــساع
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية




     

  ––

 . 

 :  

 



 



 



 

 

 

–



 -: 

. 

.   . 

. . 

 

––

––









 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٥٨

٥٨

 مراجعة على ما سبق       

 ) بالكتب العناية( 
 األهداف

     املعرفية

     الوجدانية

      املهارية

 

  ––

 . 

 :     

 

         :  









    

: 

 :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٥٩

٥٩

 مراجعة على ما سبق        

 )املكتبة  مفردات(  
 األهداف

    املعرفية

     الوجدانية

      املهارية

  -    

  ––

 . 

 :     )   -(  

 

               : 

 :          . 

 :        . 

 :               .

 :           .

:

 :   )     )( 

 

   

     

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٦٠

٦٠

 مراجعة على ما سبق        

 )ة ــة القصــساع(  
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية




     

  ––

 . 

 :  

 

 





 

 



 



 





 

 

 



 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٦١

٦١

 هج الرتبية واملهارات املكتبية من
 الصف الثالث االبتدائي

 

  

  

  

  

   

  

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

   



  

  

  

 

 

 
 

  

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٦٢

٦٢

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية 
 )ترم أول ( االبتدائي  ثالثللصف ال

 
 
 
 

 

  

  

  

  

   

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

   



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٦٣

٦٣

 مراجعة على ما سبق دراسته

 )القصص املصورة (                                                                         
 األهداف

    املعرفية

    الوجدانية

     املهارية

      . 

  ––

 . 

 :         

 

        

            .         

       . 

                   

   . 

                   . 

       . 

-:            

: 

 :       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٦٤

٦٤

 مراجعة على ما سبق دراسته

 )آداب املكتبة (  
 األهداف

   املعرفية

    الوجدانية

    املهارية

    . 

  ––

 . 

 :         

 

        :  

           . 

      . 

    . 

               . 

:          .  

: 

 :       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٦٥

٦٥

 مراجعة على ما سبق دراسته

 )بالكتب  العناية( 
 األهداف

     املعرفية

     الوجدانية

      املهارية

  

  ––

 . 

 :     

 

         :  









    

: 

 :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٦٦

٦٦

 مراجعة على ما سبق دراسته

 )املكتبة  مفردات(  
 األهداف

    املعرفية

     الوجدانية

      املهارية

     . 

  ––

 . 

 :     )   -(  

 

               : 

 :          . 

 :        . 

 :               .

 :           .

:

 :   )     )( 

 

   

     

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٦٧

٦٧

 تعريف التالميذ بأرقام التصنيف واأللوان
 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية




 املهارية




  – 

  ––

 . 

 :  

 

*   :                 . 

*          
 

 رقام التصنیفأ
 الموضوعات اللون

 الى من
 كتب الحقائق العامة والقصص متعددة الموضوعات األبیض ٠٩٩ ٠٠٠
 كتب الحقائق السلوكیة وقصص السلوك واألخالق األصفر ١٩٩ ١٠٠
 كتب الحقائق الدینیة والقصص الدینیة األخضر ٢٩٩ ٢٠٠
 األساطیركتب الحقائق االجتماعیة والقصص االجتماعیة و البرتقالي ٣٩٩ ٣٠٠
 كتب الحقائق اللغویة والقصص اللغویة األزرق ٤٩٩ ٤٠٠
 كتب الحقائق العلمیة والقصص العلمیة والخیال العلمي أحمر غامق ٥٩٩ ٥٠٠
 كتب االختراعات والصناعات وقصص االختراعات والصناعات أحمر فاتح ٦٩٩ ٦٠٠
 كتب حقائق الفنون واأللعاب الریاضیة وقصصھا أسود ٧٩٩ ٧٠٠
 كتب الحقائق األدبیة والشعر والقصص الفكاھیة والخیالیة الرمادي ٨٩٩ ٨٠٠















 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٦٨

٦٨







 



























 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٦٩

٦٩

 تدريب التالميذ على احلروف اهلجائية 
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

  . 

  ––

 . 

 :   )   -  

 







–––––––







)







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٧٠

٧٠

 ترتيب الكتب حسب اللون واحلروف اهلجائية السم املؤلف
 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية

 املهارية

 –   –

  ––

 . 

 :   

 





















–––––







 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٧١

٧١

 اخلاص به إعادة الكتاب إىل الدوالب 
 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية

 املهارية

 –



  ––

 . 

 :   

 







    :























 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٧٢

٧٢

 الغـــــالف     
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 يةاملهار



  ––

 . 

 :  

 

 :





: 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٧٣

٧٣

 صفحة العنوان       
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :   

 

          



:    

 :   

  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٧٤

٧٤

  قائمة احملتويات    
 األهداف

  املعرفية

 الوجدانية

  املهارية

 

  ––

 . 

 :   

 

:  

               . 

 

   

  .





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٧٥

٧٥

 نص الكتاب      
 األهداف

  املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :   

 

 :             . 

 :  

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٧٦

٧٦

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية     
 ) ثانيترم ( االبتدائي  ثالثللصف ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

  

 

 

 
 

  

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٧٧

٧٧

 بطاقة املؤلف       
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

      –      

  ––

 . 

 :  

 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٧٨

٧٨

 رـــاشـــالن      
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 . 

  ––

 . 

 :  

 





:  .





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٧٩

٧٩

 مكان النشر   
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 . 

  ––

 . 

 :  

 

: 

.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٨٠

٨٠

 تاريخ النشر      
 األهداف

 املعرفية

 وجدانيةال

 املهارية

 . 

  ––

 . 

 :  

 

  .

:  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٨١

٨١

 التعرف علي املطوية       
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 . 

  ––

 . 

 :  

 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٨٢

٨٢

 التعرف علي كيفية إعداد املطوية   
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 . 

  :    – 

 :  

 













½













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٨٣

٨٣

 التدريب علي طريقة تنفيذ املطوية   
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

ی املهارية

 . 

  ––

 . 

 :  

 













 

 A٤   

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٨٤

٨٤

 التدريب علي طريقة تنفيذ املطوية   : تابع 
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

ی املهارية

 . 

  ––

 . 

 :  

 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٨٥

٨٥

 مراجعة على ما سبق       

 )املؤلف بطاقة ( 
 األهداف

        املعرفية

       الوجدانية

       املهارية

      –      

  ––

 . 

 :      

 

                    

        : 

           –      

     . 

     

 :             . 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٨٦

٨٦

 مراجعة على ما سبق       

 )مفردات املكتبة ( 
 األهداف

        املعرفية

      الوجدانية

       املهارية

   . 

  ––

 . 

 :          

 

                 : 

:  .

: 

.

  .

 :    :        

 :

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٨٧

٨٧

 مراجعة على ما سبق       

 )كيفية إعداد املطوية ( 
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

     املهارية

 . 

  ––

 . 

 :  

 



























½











 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٨٨

٨٨

 منهج الرتبية واملهارات املكتبية 
 الصف الرابع االبتدائي

 
 
 

 موضوع الدرس الوحدة الشھر

 األولى اكتوبر/ سبتمبر 

 سبق دراستھ  مراجعة على ما 
 )تعریف التالمیذ بأرقام التصنیف واأللوان (      
  مفردات المكتبة ( مراجعة على ما سبق دراستھ( 
  بطاقة المؤلف ( مراجعة على ما سبق دراستھ( 
  كیفیة إعداد مطویة  (مراجعة على ما سبق دراستھ(  

ھ التدریب على إخراج الكتاب من فوق الرفوف وإعادت  الثانیة نوفمبر
 لمكانھ الصحیح

 دیسمبر
 

 الثالثة
 

 الكتاب 
 الدوریة 

 تقییم ما سبق  ینایر

 الرابعة فبرایر

 بطاقة العنوان 
 العنوان 
 الناشر 
 تاریخ النشر 
 مكان النشر 

 الخامسة مارس

 كیفیة إعداد األلبوم 
 المعرفة  بنك: 
 تعریفھ 
 ومحتویاتھا األولي الرئیسیة البوابة 
 األطفال بوابة تعریف 
 البرامج ومشاھدة التسجیل قةطری تعریف 

 ابریل
 

  مراجعة ما سبق 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٨٩

٨٩

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية 
 )ترم أول ( االبتدائي  رابعللصف ال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

  

  

  

  
 

 

 


 

 

  

  

   



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٩٠

٩٠

 مراجعة على ما سبق دراسته

 )تعريف التالميذ بأرقام التصنيف واأللوان ( 
 األهداف

          املعرفية

       الوجدانية

     املهارية

 –   –

  ––

 . 

 :        

 

        

*   :                 . 

*           .
 

 ارقام التصنیف
 الموضوعات اللون

 الى من
 كتب الحقائق العامة والقصص متعددة الموضوعات األبیض ٠٩٩ ٠٠٠
 كتب الحقائق السلوكیة وقصص السلوك واألخالق األصفر ١٩٩ ١٠٠
 نیة والقصص الدینیةكتب الحقائق الدی األخضر ٢٩٩ ٢٠٠
 كتب الحقائق االجتماعیة والقصص االجتماعیة واألساطیر البرتقالي ٣٩٩ ٣٠٠
 كتب الحقائق اللغویة والقصص اللغویة األزرق ٤٩٩ ٤٠٠
 كتب الحقائق العلمیة والقصص العلمیة والخیال العلمي أحمر غامق ٥٩٩ ٥٠٠
 ص االختراعات والصناعاتكتب االختراعات والصناعات وقص أحمر فاتح ٦٩٩ ٦٠٠
 كتب حقائق الفنون واأللعاب الریاضیة وقصصھا أسود ٧٩٩ ٧٠٠
 كتب الحقائق األدبیة والشعر والقصص الفكاھیة والخیالیة الرمادي ٨٩٩ ٨٠٠

 

:               

 :

       

 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٩١

٩١

 مراجعة على ما سبق دراسته

 )مفردات املكتبة ( 
 األهداف

        املعرفية

      الوجدانية

       املهارية

   . 

  ––

 . 

 :          

 

                 : 

 :              

 :                  

   . 

 :                .  

 :             .  

 :    :        

 :

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٩٢

٩٢

 مراجعة على ما سبق دراسته

 )بطاقة املؤلف ( 
 األهداف

        املعرفية

       الوجدانية

       املهارية

      –      

  :    – 

 :      

 

                    

        : 

           –      

     . 

     

 :             . 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٩٣

٩٣

 مراجعة على ما سبق دراسته      

 )كيفية إعداد املطوية ( 
 افاألهد

 املعرفية

 الوجدانية

     املهارية

 . 

  ––

 . 

 :  

 













½













 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٩٤

٩٤

 التدريب على إخراج الكتاب من فوق الرفوف 
 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية

 املهارية

 –



  ––

 . 

 :   

 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٩٥

٩٥

 التدريب على إعادة الكتاب ملكانه الصحيح فوق الرفوف  
 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية

 املهارية

 –



  ––

 . 

 :   

 

























 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٩٦

٩٦

 الكتــــاب
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

   املهارية

 . 

  ––

 . 

 :  

 





   )  ( 

  











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٩٧

٩٧

 الدوريـــــة
 األهداف

 املعرفية

       الوجدانية

        املهارية

  

  ––

 . 

 :  

 

 



      )  –  ( ...         

                

  











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٩٨

٩٨

 التمييز بني الكتب والدوريات
 األهداف

 املعرفية

      الوجدانية

        املهارية

      . 

  ––

 . 

 :        

 

             : 

 :    )  ( 

 :          )  

      . 

        : 











   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٩٩

٩٩

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية    
 ) ثانيترم ( االبتدائي  رابعللصف ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

  

  

 



  

   

  

     

    

     

 
 

  

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٠٠

١٠٠

 وان   ــة العنــاقـبط       
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية




      –      

  ––

 . 

 :  

 





























 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٠١

١٠١

 العنــــوان         
 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 



 

    . 

 



 

 



 

Modern Dictionary 





 

 





 

 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٠٢

١٠٢

 النــاشـــــر       
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 . 

  ––

 . 

 :  

 





 : .







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٠٣

١٠٣

 تاريخ النشر     
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 . 

  ––

 . 

 :  

 

ی  .

 : 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٠٤

١٠٤

 مكان النشر      
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 . 

  :    – 

 :  

 

: 

.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٠٥

١٠٥

 مفهوم األلبوم وأهميته
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 

  ––

 . 

 :  

 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٠٦

١٠٦

 أجزاء األلبوم          
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 

  ––

 . 

 :  

 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٠٧

١٠٧

 خطوات إعداد األلبوم    
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 

  ––

 . 

 :  

 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٠٨

١٠٨

 إخراج األلبوم يف شكله النهائي  
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 

  ––

 . 

 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٠٩

١٠٩

 وحمتوياتها األويل الرئيسية املعرفة والبوابة تعريف بنك       

 األهداف

 املعرفية
        

    

         الوجدانية

         املهارية

 :     

–– . 

 :   
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:  :        

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١١٠

١١٠

 الربامج بها ومشاهدة التسجيل وطريقة األطفال بوابة تعريف        
 األهداف

   املعرفية

    الوجدانية

       املهارية

 :     

–– . 

 : 

 



أل

  





http://www.ekb.eg/ 
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§§
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 :   

 :         
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١١١

١١١

 مراجعة على ما سبق          

 )بطاقة العنوان ( 
 افاألهد

   املعرفية

  الوجدانية

       املهارية

      –      

  ––

 . 

 :     

 

*               . 

        . 

      

               . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١١٢

١١٢

 مراجعة على ما سبق       

 )مفردات املكتبة ( 
 األهداف

        املعرفية

      الوجدانية

       املهارية

    

  ––

 . 

 :          

 

                 : 





 : .

: 

.

  .

 :    :        

 :

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١١٣

١١٣

 مراجعة على ما سبق      

 )األلبوم ( 
 األهداف

       املعرفية

     الوجدانية

      املهارية

   

  ––

 . 

 :  

 

*      

               : 

 :              . 

٢   .

   . 

       . 

             . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١١٤

١١٤

 منهج الرتبية واملهارات املكتبية    
 الصف اخلامس االبتدائي

       
 
 

 موضوع الدرس دةالوح الشھر

 األولى اكتوبر/ سبتمبر 

  مراجعة على ما سبق دراستھ 
 )مكانھ  الى الرف وإعادتھ من الكتاب إخراج على التدریب(            
  مراجعة على ما سبق دراستھ 

 ) الدوریة  - الكتاب ( مفردات المكتبة           
  بطاقة العنوان (  مراجعة على ما سبق دراستھ( 
  األلبوم ( على ما سبق دراستھ مراجعة(  

 الثانیة نوفمبر
 وظیفة صندوق الفھارس 
 التعرف على أنواع الفھارس 
   التعرف على طریقة ترتیب البطاقات داخل صندوق الفھرس 

 دیسمبر
 

 الثالثة
 

 الكتب 
 الصحف 
 المجالت 

 تقییم ما سبق  ینایر

 البیانات المدونة في بطاقة المؤلف  الرابعة فبرایر
 نات المدونة في بطاقة العنوان البیا 

 الخامسة مارس

  األطالس وأھمیتھا 
    كیفیة اعداد ملخصات الكتب والقصص 
 المعرفة  بنك: 
 تعریفھ 
 ومحتویاتھا األولي الرئیسیة البوابة 
 األطفال بوابة تعریف 
 البرامج ومشاھدة التسجیل طریقة تعریف 

 ابریل
 

  مراجعة ما سبق 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١١٥

١١٥

 رتبية واملهارات املكتبية توزيع منهج ال
 )ترم أول ( االبتدائي  امسللصف اخل

 
 
 
 

 

  

    

    

  

 )   ( 
  

  

  

  

  

  

 

 

 


 

 

  

  

  

   



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١١٦

١١٦

 مراجعة على ما سبق دراسته 
 )التدريب على إخراج الكتاب من الرف وإعادته اىل مكانه ( 

 األهداف

            املعرفية

    الوجدانية

     املهارية

  –

  ––

 . 

 :  

 

        . 

                     

          . 

                . 



         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١١٧

١١٧

 سبق دراسته  مراجعة على ما     

 )الدورية  -الكتاب ( مفردات املكتبة 
 األهداف

   املعرفية

     الوجدانية

         املهارية

      . 

  ––

 . 

 :        

 

*      

             : 

 :    )  ( 

 :          )  

      . 

        : 



 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١١٨

١١٨

 مراجعة على ما سبق دراسته 

 )بطاقة العنوان ( 
 األهداف

   املعرفية

  الوجدانية

       املهارية

      –      

  ––

 . 

 :     

 

*               . 

        . 

      

               . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١١٩

١١٩

 مراجعة على ما سبق دراسته 

 )األلبوم ( 
 األهداف

       املعرفية

     الوجدانية

      املهارية

   

  ––

 . 

 :  

 

*      

               : 

 :              . 

٢   .

   . 

       . 

             . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٢٠

١٢٠

 وظيفة صندوق الفهارس
 األهداف

  املعرفية

  الوجدانية

  املهارية

      –      

  ––

 . 

 :  

 



 

 





}{







  :  

          

     

                .







 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٢١

١٢١

 التعرف على أنواع الفهارس
 األهداف

  املعرفية

  الوجدانية

  املهارية

      –      

  ––

 . 

 :  

 









 



 



 



 



 









 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٢٢

١٢٢

 التأكيد علي التعريف ببطاقة الفهرسة  
 األهداف

 املعرفية

  الوجدانية

  املهارية

      –      

  ––

 . 

 :  

 



   .



 ×



 ×  ×  















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٢٣

١٢٣

 التعرف على طريقة ترتيب البطاقات داخل صندوق الفهرس        
 األهداف

  املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

      –      

  ––

 . 

 :  

 



 ×  × 































 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٢٤

١٢٤

 الكــــــتب        
 األهداف

 فيةاملعر

 الوجدانية

 املهارية

 

  ––

 . 

 :  

 

 :-   

 :  

     

     

 

  

   

 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٢٥

١٢٥

  الصحــــــــف         
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

   

  ––

 . 

 :  

 





 



 

 

 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٢٦

١٢٦

 اـــــــالت          
 األهداف

 املعرفية
 

  

 الوجدانية
    

     

 املهارية
       

  

   

  ––

 . 

 :  

 

١ - :       . 

٢ - :              

 . 

٣ -    :       :-

 :             . 

 :      .    . 

: 

  :  

-١    ................  .....................  ................ 

-٢        ..................  .................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٢٧

١٢٧

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية      
 ) ثانيترم ( االبتدائي  امسللصف اخل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 


  

 





  

  
   

  

     

    

     

 
 

  

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٢٨

١٢٨

 البيانات املدونة يف بطاقة املؤلف      
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

      –      

  ––

 . 

 :      

 





          

.......  . 



    

            









      

 
 

 بطاقة رئیسیة بالمؤلف
 ٠٢٥.٣ 

 .ـــــــــــــــــــــ محمد فتحى عبدالھادى 
 ، مزیدة ومنقحة     ٣ــــــ ط . محمد فتحى عبد الھادى /  ف                 المدخل الى علم الفھرسة  . م  

 . ١٩٩٧دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع  ، : القاھرة  ــــــ. ومراجعة                   
 . ســــم  ٢٥ص ؛  ٥٠٢                          
 .یشتمل على ارجاعات ببلیوجرافیة                           
  ٥٠٢ – ٤٨٥یشتمل على ملحق لنماذج بطاقات الفھرسة ص                           

  ٩٧٧ – ٢١٥ – ٢٣١ – ٢تدمك                            
           .العنوان  –ا .         الفھرسة الوصفیة  --- ١                           



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٢٩

١٢٩

 البيانات املدونة يف بطاقة العنوان          
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

      –      

  ––

 . 

 :  

 





















 
 بطاقة إضافیة بالعنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .  المدخل الى علم الفھرسة                                             
٠٢٥.٣ 

 .ـــــــــــــــــ  محمد فتحى عبدالھادى 
 ، مزیدة ومنقحة     ٣ــــــ ط . محمد فتحى عبد الھادى /  ف                 المدخل الى علم الفھرسة  . م  

 . ١٩٩٧ریب للطباعة والنشر والتوزیع  ، دار غ: ــــــ القاھرة . ومراجعة                   
 . ســــم  ٢٥ص ؛  ٥٠٢                          
 .یشتمل على ارجاعات ببلیوجرافیة                           
  ٥٠٢ – ٤٨٥یشتمل على ملحق لنماذج بطاقات الفھرسة ص                           
  ٩٧٧ – ٢١٥ – ٢٣١ – ٢تدمك                            
 .           العنوان –ا .         الفھرسة الوصفیة  --- ١                           



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٣٠

١٣٠

 التعرف علي الفرق بني بطاقة املؤلف وبطاقة العنوان       
 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية

 املهارية

      –      

  :  – .  

 :  

 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٣١

١٣١

   استخداماتهااألطالس و         
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

   )     

  ––

 . 

 :  

 





 

























 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٣٢

١٣٢

 وأنواعها أهمية األطالس        
 األهداف

 املعرفية

       الوجدانية

 املهارية

   )     

  ––

 . 

 :  

 











 

 

: 

 

: :  

 ( 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٣٣

١٣٣

 كيفية إعداد ملخصات الكتب والقصص           
 )التعرف علي التلخيص ( 

 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

       –. 

  ––

 . 

 :  

 







  

 –– 

  

  

  

  

  

 





 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٣٤

١٣٤

 التعرف علي كيفية تلخيص الكتب والقصص      
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

       –. 

  ––

 . 

 :  

 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٣٥

١٣٥

 وحمتوياتها األويل الرئيسية املعرفة والبوابة تعريف بنك       

 األهداف

 املعرفية
        

    

         الوجدانية

         املهارية

 :     

–– . 

 :   
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٣٦

١٣٦

 الربامج بها ومشاهدة التسجيل وطريقة األطفال بوابة تعريف        
 األهداف

   املعرفية

    الوجدانية

       املهارية

 :     

–– . 

 : 

 



أل

  





http://www.ekb.eg/ 





§§

§§

http://www.ekb.eg/web/guest/register 
















 :   

 :         
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٣٧

١٣٧

 مراجعة على ما سبق 
 )العنوان بطاقة  البيانات املدونة يف بطاقة املؤلف و( 

 األهداف

      املعرفية

    الوجدانية

      املهارية

      –      

  ––

 . 

 :        

 

              : 

     . 

     . 

       . 

      . 

       . 

: 

           



 :      

 :   :    ..........    ..........  ..........

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٣٨

١٣٨

  مراجعة على ما سبق        
 )األطالس وأهميتها ( 

 األهداف

      املعرفية

       الوجدانية

      املهارية

   )    

  ––

 . 

 :      

 

         

 :             

               .... 

   )   ( 

- :               -

 

: 

               . 

            



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٣٩

١٣٩

 مراجعة على ما سبق         
 )كيفية إعداد ملخصات الكتب ( 

 األهداف

      عرفيةامل

      الوجدانية

     املهارية

       

  ––

 . 

 :      

 

         

 :             . 

      : 

 :  

 :           

 :             .

 :           –    

    .  

:             



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٤٠

١٤٠

 منهج الرتبية واملهارات املكتبية     
 الصف السادس االبتدائي

    
   

 موضوع الدرس الوحدة الشھر

 األولى اكتوبر/ سبتمبر 

  مراجعة على ما سبق دراستھ 
 )الفھارس  وأنواع الفھارس ندوقص وظیفة(           
  مراجعة على ما سبق دراستھ 

 )البیانات المدونة في بطاقة المؤلف والعنوان ( 
  األطالس وأھمیتھا  ( مراجعة على ما سبق دراستھ( 
  كیفیة إعداد ملخصات الكتب ( مراجعة على ما سبق دراستھ(  

 الثانیة نوفمبر

 دوائر المعارف 
  محتواھا وكیفیة البحث عن معاني القوامیس وكیفیة ترتیب

 الكلمات
   كتب التراجم 

 دیسمبر
 

 الثالثة
 

  شبكة اإلنترنت   –المراجع  –المجالت  -الصحف   -الكتب )
 )بنك المعرفة 

 جمع المعلومات حول موضوع معین من مصادر متعددة 

 تقییم ما سبق  ینایر

 الرابعة فبرایر
 المحاضرات 
 الندوات 
  المناظرات 

 مارس

 خامسةال

    كیفیة إعداد صحیفة الحائط 
 المعرفة  بنك: 
 تعریفھ 
 ومحتویاتھا األولي الرئیسیة البوابة 
 األطفال بوابة تعریف 
 البرامج ومشاھدة التسجیل طریقة تعریف 

 ابریل
 

  مراجعة ما سبق 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٤١

١٤١

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية        
 )ترم أول ( االبتدائي  سادسللصف ال

 
 

 
 

 

  

  

    

  

 

  

  

 

  

  

 

 

  

 


 

 

 ––

 

  

   



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٤٢

١٤٢

 مراجعة على ما سبق دراسته     

 )وظيفة صندوق الفهارس وأنواع الفهارس ( 
 األهداف

        املعرفية

    الوجدانية

      اريةامله

      –      

  ––

 . 

 :        

 

        .

           :

  :               

                  .

 :  )      –(  

        .

: 

        



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٤٣

١٤٣

 مراجعة على ما سبق دراسته     
 )البيانات املدونة يف بطاقة املؤلف والعنوان ( 

 األهداف

      املعرفية

    الوجدانية

      املهارية

      –      

  ––

 . 

 :        

 

              : 

     . 

     . 

       . 

      . 

       . 

: 

           



 :      

 :   :    ..........    ..........  ..........

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٤٤

١٤٤

 مراجعة على ما سبق دراسته         
 )األطالس وأهميتها ( 

 األهداف

      املعرفية

       الوجدانية

      املهارية

   )    

  ––

 . 

 :      

 

         

 :             

               .... 

   )   ( 

- :               -

 

: 

               . 

            



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٤٥

١٤٥

 مراجعة على ما سبق دراسته        
 )كيفية إعداد ملخصات الكتب ( 

 األهداف

      املعرفية

      الوجدانية

     املهارية

    

  ––

 . 

 :      

 

         

 :             . 

      : 

 :  

 :           

 :             .

 :           –    

    .  

: 

            



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٤٦

١٤٦

         دوائر املعارف          
 األهداف

       املعرفية

         الوجدانية

         املهارية

     

  ––

 . 

 :     

 

  : 

    

           .

   : 

   : 



  :       : 

             . 

     .  

         . 

      .



         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٤٧

١٤٧

 القواميس وكيفية ترتيب حمتواها       
 وكيفية البحث عن معاني الكلمات

 األهداف

  املعرفية

  الوجدانية

  املهارية

 

  ––

 . 

 :     

 

 

 

 



























 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٤٨

١٤٨

 كتب الرتاجم          
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية




 املهارية

 

  ––

 . 

 :  

 





–











 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٤٩

١٤٩

 مراجعة على القواميس اللغوية ومعاجم الرتاجم

 األهداف

          املعرفية

         الوجدانية

 املهارية
         

  

 :      

  ––

 . 

 :            

 

                  

   

     

 )   (                  

    ,            

              ,   

     

  :         ,        ,  

.   /  -   /  

 -   :         

 -   /         ) (  

  

-   /        





 





           

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٥٠

١٥٠

     الكــــــتب           
 األهداف

 ةاملعرفي

 الوجدانية

 املهارية



  ––

 . 

 :  

 

 :-   

 :  

     

     

 

  

   

 















 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٥١

١٥١

 الصحــــــــف        
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

   

  ––

 . 

 :  

 





 



 

 

 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٥٢

١٥٢

 اـــــــالت         
 األهداف

 املعرفية
 

  

 الوجدانية
    

     

 املهارية
      

   

   

  ––

 . 

 :  

 

١ - :       . 

٢ - :              

 . 

٣ -    :       :-

 :             . 

 :      .    . 

: 

  :  

-١    ................  .....................  ................ 

-٢        ..................  .................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٥٣

١٥٣

 املراجـــــع           
 األهداف

  املعرفية

   الوجدانية

  املهارية

   

  ––

 . 

 :  
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٥٤

١٥٤

 )بنك املعرفة ( شبكة اإلنرتنت       
 األهداف

         فيةاملعر

        الوجدانية

         املهارية

  

  ––

 . 

 :    

 

          )       

           (  

     ww.ekb.eg

          : 

-    

-       

             

                 

        

: 

 :           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٥٥

١٥٥

 مجع املعلومات حول موضوع معني من مصادر متعددة
 األهداف

  املعرفية

  الوجدانية

  املهارية

 –  –  –  ی – ی ی

  ––

 . 

 :  

 















 :   

 :  

  

  .







–––



:    :         .

: 

 :   ی    .
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٥٦

١٥٦

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية      
 ) ثانيترم ( االبتدائي  سسادللصف ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

 





  

   

  

     

    

     

 
 

  

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٥٧

١٥٧

 احملـاضــرات          
 األهداف

 املعرفية
    

 

 الوجدانية
       

    

 املهارية
     

  



  ––

 . 

 :  

 

 :          .  

 :      : 

    . 

          . 

      . 

    . 

  :        : 

    . 

     . 

       . 

   . 

: 

  :  

 -١   ............... ...................... .................. 

 -٢    ............. ................... ...............





 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٥٨

١٥٨

 اتالنـــــدو          
 األهداف

 املعرفية
   

  

 الوجدانية
     

     

 املهارية
      

  



  ––

 . 

 :  

 

 :                

 . 

 :          : 

 :        . 

 :               . 

 :        . 

  :                

           

             . 

: 

  :  

-١    ................  .....................  ................. 

-٢   ............................................................

 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٥٩

١٥٩

 اتاملنــاظـــر           
 األهداف

     املعرفية

 الوجدانية

      

        

     

 املهارية

       

     

  



  ––

 . 

 :  

 

 :               

     . 

  :       : 

 -١        . 

 -٢            . 

-٣       . 

 -٤     . 



      

-٢     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٦٠

١٦٠

 التعرف علي صحيفة احلائط       
 األهداف

  املعرفية

  الوجدانية

  املهارية



  ––

 . 

 :  

 







––





















 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٦١

١٦١

 كيفية إعداد صحيفة احلائط         
 األهداف

  املعرفية

  الوجدانية

  املهارية



  ––

 . 

 :  

 





















––



















 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٦٢

١٦٢

 معايري االخراج الفني لصحيفة احلائط  
 األهداف

  املعرفية

  الوجدانية

  املهارية



  ––

 . 

 :  

 

-:  

 

  

 .  

 . 

 . 

   .(  

 . 

 .















 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٦٣

١٦٣

 حمتويات صحيفة احلائط       
 األهداف

   املعرفية

  الوجدانية

  املهارية



  ––

 . 

 :  
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٦٤

١٦٤

 و أنواعها ائطاحلصحيفة  خراجإعداد وإ ةطريق
 األهداف

  املعرفية

  الوجدانية

  املهارية
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 . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٦٥

١٦٥

 وحمتوياتها األويل الرئيسية املعرفة والبوابة تعريف بنك       

 األهداف

 املعرفية
        

    

         الوجدانية

         املهارية

 :     

–– . 

 :   
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٦٦

١٦٦

 الربامج بها ومشاهدة التسجيل وطريقة األطفال بوابة تعريف        
 األهداف

   عرفيةامل

    الوجدانية

       املهارية

 :     
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٦٧

١٦٧

 مراجعة على ما سبق       
 احملـاضــرات
 األهداف

  املعرفية

  الوجدانية

  املهارية
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 . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٦٨

١٦٨

 مراجعة على ما سبق         
 نـــــدواتال

 األهداف

  املعرفية

  الوجدانية

  املهارية



  ––

 . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٦٩

١٦٩

 مراجعة على ما سبق        
 املنــاظـــرات   

 األهداف

  املعرفية

  الوجدانية

  املهارية



  ––

 . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٧٠

١٧٠

 مراجعة على ما سبق
 كيفية إعداد صحيفة حائط                                                                 

 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية




 املهارية







––––––
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٧١

١٧١

 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا

 حتضري 
 الرتبية املكتبية

 يةدداإلعللمرحلة ا
 

 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٧٢

١٧٢

 ية منهج الرتبية واملهارات املكتب
 الصف األول اإلعدادي

 
 
 
 

 موضوع الدرس الوحدة الشھر

 األولى اكتوبر/ سبتمبر 

 ما سبق دراستھ مراجعة 
  آداب المكتبة 
  أخالقیات التعامل مع الكتب 
 آداب ارتیاد المكتبة 

 الثانیة نوفمبر
   الفھارس والتصنیف ( مكتبة المدرسة ( 

 ونظم االستعارة

 دیسمبر
 

 الثالثة
 

  الكاملة للبیانات الواردة على صفحة دراسة التفاصیل
 عنوان الكتاب

 تقییم ما سبق  ینایر

 التاریخ العام للكتب  الرابعة فبرایر

 الخامسة مارس

 طریقة اعداد مجلة الحائط 
 طریقة إعداد االلبومات 
    طریقة أعداد المطویات 
 المعرفة  بنك: 
 تعریفھ 
 ومحتویاتھا األولي الرئیسیة البوابة 
 األطفال بوابةب لمراجعة التسجی 
 التسجیل بوابة القراء وبوابة الطالب والمعلمون وطریقة 

 بھما

 ابریل
 

 ما سبق  مراجعة 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٧٣

١٧٣

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية       
 )ترم أول ( للصف األول  االعدادى 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٧٤

١٧٤

   دراسته على ما سبق ةمراجع
 )أهدافها  –وظائفها (  املدرسية املكتبة

 األهداف

 املعرفية
     

 

 الوجدانية
          

       

 املهارية
         

         

  

–– . 

 :    

 

  :                 . 

  :      : 

  .   . 

  .    . 

    . 

  :      : 

                . 

            .

              . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٧٥

١٧٥

   دراسته على ما سبق ةمراجع      
 )ها تطأنش –أهميتها (  املدرسية املكتبة

 األهداف

 املعرفية

    

         

    

 الوجدانية

        

        

       

 املهارية

       

        

     

  

–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٧٦

١٧٦

 آداب املكتبة          
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

  

–– . 

 :            

 







 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٧٧

١٧٧

 أخالقيات التعامل مع الكتب     
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

  

–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٧٨

١٧٨

 آداب ارتياد املكتبة        
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

  

–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٧٩

١٧٩

 مكتبة املدرسة       
 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية

 املهارية

  

–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٨٠

١٨٠

 الفهــــارس          
 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية

 املهارية




  –     

–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٨١

١٨١

 التصنيـــف           
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٨٢

١٨٢

 نظم االستعارة        
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

   –  

–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٨٣

١٨٣

 دراسة التفاصيل الكاملة لبيانات صفحة عنوان الكتاب           
 }العنوان { 

 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية

 املهارية



–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٨٤

١٨٤

 دراسة التفاصيل الكاملة لبيانات صفحة عنوان الكتاب           
 } ؤلفامل{ 

 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



–– . 



 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٨٥

١٨٥

 دراسة التفاصيل الكاملة لبيانات صفحة عنوان الكتاب           
 } رسامال{ 

 األهداف

 املعرفية

 جدانيةالو

 املهارية






–– . 



 



    









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٨٦

١٨٦

 دراسة التفاصيل الكاملة لبيانات صفحة عنوان الكتاب           
 } الناشر -سئولية امل{ 

 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



–– . 



 



















 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٨٧

١٨٧

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية     
 )ترم ثاني ( للصف األول  االعدادى 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٨٨

١٨٨

 فى العصور القدميةالتاريخ العام للكتاب 
 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية

 املهارية



–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٨٩

١٨٩

 التاريخ العام للكتاب فى العصور الوسطى
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



–– . 



 











 

 







  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٩٠

١٩٠

 لعام للكتاب فى العصر احلديثالتاريخ ا
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٩١

١٩١

 تاريخ العام للكتاب آخر املستجداتال
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



–– . 



 









 







 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٩٢

١٩٢

 ري إخراجهامفهوم جملة احلائط ومعاي
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية




 املهارية



–– . 



 









 

 

 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٩٣

١٩٣

 طريقة إعداد جملة احلائط
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



–– . 



 





 



 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٩٤

١٩٤

 طريقة إعداد األلبومات
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



–– . 



 





























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٩٥

١٩٥

 طريقة إعداد املطويات
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



–– . 



 







 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٩٦

١٩٦

 وحمتوياتها األويل الرئيسية املعرفة والبوابة تعريف بنك       

 األهداف

 املعرفية
        

    

         الوجدانية

         املهارية

 :     

–– . 

 :   
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٩٧

١٩٧

 األطفال بوابةب التسجيل طريقة مراجعه    

 األهداف

    املعرفية

     الوجدانية

        املهارية

 :     
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٩٨

١٩٨

 التسجيل بهما وطريقة واملعلمون الطالب وبوابة القراء بوابة         

 األهداف

          املعرفية

     الوجدانية

        املهارية

 :     

–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

١٩٩

١٩٩

 الكتاب تاريخ: على ما سبق مراجعة     

 األهداف

 املعرفية
       

       

 الوجدانية
       

        

        املهارية



–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٠٠

٢٠٠

 صحيفة احلائط: مراجعة على ما سبق       

 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية
    

        

 املهارية
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٠١

٢٠١
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٠٢

٢٠٢

  .(  
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٠٣

٢٠٣

 األلبومات: مراجعة على ما سبق       

 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية




 املهارية
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٠٤

٢٠٤

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٠٥

٢٠٥

 املطويات: مراجعة على ما سبق       

 األهداف

 فيةاملعر




 الوجدانية




 املهارية
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٠٦

٢٠٦

 منهج الرتبية واملهارات املكتبية 
 اديالصف الثاني اإلعد

 
 
 
 
 
 

 

 موضوع الدرس الوحدة الشھر

 األولى اكتوبر/ سبتمبر 
 

 ما سبق دراستھ مراجعة 
 

 الثانیة نوفمبر
  أجزاء الكتاب بالتفصیل 
  القوامیس اللغویة المختلفة 
 معاجم التراجم 

 دیسمبر
 

 الثالثة
 

 الكتب و بین بینھا الفرقو للدوریات العام التاریخ 

 تقییم ما سبق  ینایر

 ةالرابع فبرایر
 والبیانات التي تحتوي علیھا بطاقات  الفھارس أنواع

 الفھرس

 الخامسة مارس

  أرشیف المعلوماتطریقة إعداد 
 المعرفة  بنك: 
 تعریفھ 
 ومحتویاتھا األولي الرئیسیة البوابة 
 األطفال ببوابة مراجعة التسجیل 
 التسجیل  بوابة القراء وبوابة الطالب والمعلمون وطریقة

 بھما

 ابریل
 

 ما سبق  مراجعة 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٠٧

٢٠٧

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية        
 )ترم أول ( االعدادى  ثانيللصف ال

    

   
 

 



 



 







 

 

 

 

  



 



 







 

  

  

  

  



 



 







 

  

  

  

  



 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٠٨

٢٠٨

 مراجعه على ما سبق 
 التعريف بنشاط املكتبة ، ترتيب وتنظيم مواد املكتبة

 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية




 املهارية
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٠٩

٢٠٩

 على ما سبق ةمراجع       
 أنواع املكتبات

 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢١٠

٢١٠

 على ما سبق ةمراجع       
        التمييز بني الرقم العام والرقم اخلاص 

 هدافاأل

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

–

–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢١١

٢١١

 على ما سبق ةراجعم       
      التمييز بني البحث وامللخص من حيث الشكل واملضمون

 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



–– . 
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢١٢

٢١٢

 على ما سبق ةمراجع       
 طريقة إعداد حبث علمي

 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية



–– . 



 













 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢١٣

٢١٣

   أجزاء الكتاب الرئيسية     
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢١٤

٢١٤

   أجزاء الكتاب الفرعية  
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢١٥

٢١٥

 القواميس اللغوية املختلفة  
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية
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محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   
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٢٦٣

٢٦٣

 بليوجرافياتمراجعة على الب
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :  –}–{

–– . 

 : 

 







  

 

  

  

  































 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٦٤

٢٦٤

 مراجعة على الكشافات وأنواعها
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :     

–– . 

 :    

 

























 





















 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٦٥

٢٦٥

 لاقــــاملى مراجعة عل           
 األهداف

     املعرفية

 الوجدانية
          

 

 املهارية
        

  

 :   

–– . 

 :  

 

 :                .      

     . 

 :  

     . 

     . 

     . 

    . 

    .



- 

}––{ 



           : 

    

      )   

:  

     









 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٦٦

٢٦٦

 
 
 
 
 
 

 ثالثا
 حتضري 

 الرتبية املكتبية
 للمرحلة الثانوية

 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٦٧

٢٦٧

 منهج الرتبية واملهارات املكتبية
 الثانوي ولالصف األ                                    

            
 
 

 موضوع الدرس الوحدة الشھر

 األولى اكتوبر/ سبتمبر 

 مراجعة على ما سبق دراستھ 
 العشري دیوي تصنیف 
 التصنیف تعریف 
 الصناعي التصنیف 
 الطبیعي التصنیف 

 الثانیة نوفمبر

 فھرس المؤلف 
 فھرس العنوان 
 فھرس الموضوعات 
 الفھرس المصنف 
 الفھرس االلكتروني 

 دیسمبر
 

 الثالثة
 

 المعاجم اللغویة 

 تقییم ما سبق  ینایر

 خداماتھاالتاریخ العام للمصغرات الفیلمیة وفوائدھا واست  الرابعة فبرایر

 الخامسة مارس

  دراسة إعداد البحث النظري 
 المعرفة  بنك: 
 تعریفھ 
 ومحتویاتھا األولي الرئیسیة البوابة 
  األطفال ببوابة التسجیلطریقة مراجعة 
 التسجیل  بوابة القراء وبوابة الطالب والمعلمون وطریقة

 بھما

 ابریل
 

  مراجعة ما سبق 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٦٨

٢٦٨

 واملهارات املكتبية توزيع منهج الرتبية 
 )ترم أول ( الثانوي  ولللصف األ

    

    



 
 

    
 

  
 



 
 

  
 
 
 




 



 

  
 :  –  –  
  
)  (  

 


 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٦٩

٢٦٩

 ى ما سبق دراستهمراجعة عل
 )املكتبة وأهداف املكتبة املدرسية (                                                    

 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :   

–– . 

 :      

 





















   

-١           . 

 -٢           . 

-٣           . 

-٤                . 

-٥          .





 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٧٠

٢٧٠

 تصنيف ديوى العشري
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :  –                    

–– . 

 : 

 





























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٧١

٢٧١

 تعريف التصنيف                                                           
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :  –                    

–– . 

 :    

 

 

 

    . 















   

 .

 



       . 

    . 



 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٧٢

٢٧٢

 التصنيف الصناعي                                                           
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :  –                    

–– . 

 :  

 











 













 





 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٧٣

٢٧٣

 طبيعيالتصنيف ال                                                         
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :  –                    

–– . 

 :    

 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٧٤

٢٧٤

 فـــرس املؤلــفه
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية
    

        

            املهارية

 :  –                     

–– . 

 :    

 



            .



 

  

  

 





       : 

    :   )   (      .

     :               

     )  (  ¸            



     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٧٥

٢٧٥

 عنــــوانرس الــفه                                                          
 األهداف

 املعرفية

    الوجدانية

 املهارية

 :  –                     

–– . 

 :   

 

 :                 .  

  :               . 



 

 

   

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٧٦

٢٧٦

 وضــوعـــاترس املــفه
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :          

–– . 

 :   

 



 

  

 .









 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٧٧

٢٧٧

 صنـــــفرس املــفهال
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :  –        

–– . 

 :   

 



. 

 .

 

 

                                                                                              



. 



. 



 .



  

 





 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٧٨

٢٧٨

 لكتــرونــــياإل رســفهال
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية

 :                      

–– . 

 :   

 







  

 



–– 

–

 –  

 

 

–



  

  

  

 







 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٧٩

٢٧٩

 املعــــاجــــم                                                              
 األهداف

 املعرفية


      

 الوجدانية

         

       

    

     املهارية

 :  –      

–– . 

 :    

 























 : 

 

 

 

 . 
:  

  

: -١ -٢  



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٨٠

٢٨٠

 أهميتها –أنواعها  –تعريفها : املعــــاجــــم 
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

          

        

  

 املهارية
 

   

 :  –      

–– . 

 :    

 

-١:                   

         . 

٢- :   :      

    . 



  : 

 









  

: 

-١  



 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٨١

٢٨١

 ويــةاملعــــاجــــم اللغـــــــ
 األهداف

 املعرفية


      

 الوجدانية
        

 

 املهارية
          

    

 :  –      

–– . 

 :    

 

-:  

  




 



 

      :    : 

 :     )  (       . 

   :                

         ٢٨  .













-

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٨٢

٢٨٢

 اللغـــــــويــة) القواميـــس ( املعــــاجــــم 
 األهداف

 املعرفية




 الوجدانية
     

      

 املهارية
         

       

 :  –      

–– . 

 :    

 

 :                   

              . 

  :           

     :       

    -         

          

  :      :

           . 

           . 

             . 

 -١    

-٢    



 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٨٣

٢٨٣

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية    
 ) ثانيترم  (الثانوي  ولللصف األ

 موضوع الدرس االسبوع الوحدة الشھر

 فبرایر
 

 

  الفیلمیة للمصغرات العام التاریخ 
 أسباب - مفھومھا - نشأتھا ( الفیلمیة المصغرات 

 )  استخدامھا
 الفیلمیة المصغرات إستخدام وممیزات فوائد 

 وأشكالھا

 مارس

 

 

  البحث إعداد دراسة 
 النظري البحث 
 العلمي والبحث النظري يالعلم البحث بین الفرق 

 التطبیقي
 النظري البحث إعداد مراحل أو خطوات 
 المعرفة  بنك: 
 تعریفھ 
 ومحتویاتھا األولي الرئیسیة البوابة 
 األطفال ببوابة مراجعة طریقة التسجیل 
 بوابة القراء وبوابة الطالب والمعلمون وطریقة 

 التسجیل بھما

 ابریل
 

   مراجعة ما سبق دراستھ 

 مایو
 

 
 قییم ما سبق دراستھت - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٨٤

٢٨٤

 التاريخ العام للمصغرات الفيلمية
 األهداف

 املعرفية

      الوجدانية

    ی  املهارية
 

 :  –       

–– . 

 :  

 









 





_



 

 







 



 COM Computer OutPut MicroFilm



  

 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٨٥

٢٨٥

 ) أسباب استخدامها -مفهومها  -نشأتها ( املصغرات الفيلمية 
 األهداف

  املعرفية

       الوجدانية

     املهارية

 :  –       

–– . 

 :    

 

















 





microfilms  

 

 

   

  

  

  

-      

 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٨٦

٢٨٦

 فوائد ومميزات إستخدام املصغرات الفيلمية وأشكاهلا
 األهداف

   املعرفية

 الوجدانية

     املهارية

 :  –       

–– . 

 :    

 

• 



 





 

 

 









•••••

 



 

•

••

••

  

 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٨٧

٢٨٧

 ثــداد البحــة إعــدراس
 األهداف

 املعرفية
    

  

 الوجدانية

         

        

          

        

 املهارية

        

        

  

 :      –         ... 

  

–– . 

 :    

 



 

  :            . 

  :     : 

   :                  

  . 

  :                .

 :                  

   ) (

  :      :  

        . 

        . 

         . 

  :     : 

 .  . . . 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٨٨

٢٨٨

 .     . .  . 

  :       : 

-١   .-٢   . 

-٣    . -٤   . 

-٥  .-٦  . 

 -٧   .-٨    . 

     .-١٠ . 

  :                 

:             . 

 :               . 

:                ٤ 

  :  







: 

-١        

-٢     

     

      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٨٩

٢٨٩

 ريــث النظــالبح
 األهداف

 املعرفية

     الوجدانية

         املهارية
 

 :      –         ... 

  

–– . 

 :    

 









 















 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٩٠

٢٩٠

 الفرق بني البحث العلمي النظري والبحث العلمي التطبيقي
 األهداف

 املعرفية

     الوجدانية

         املهارية
 

 :      –         ... 

  

–– . 

 :    

 











 





 







 



 





 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٩١

٢٩١

 لنظريخطوات أو مراحل إعداد البحث ا
 األهداف

 املعرفية

 الوجدانية

 املهارية
 

 :      –         ... 

  

–– . 

 :  

 





















  



–

– 











 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٩٢

٢٩٢

 وحمتوياتها األويل الرئيسية املعرفة والبوابة تعريف بنك       

 األهداف

 املعرفية
        

    

         الوجدانية

         املهارية

 :     

–– . 

 :   
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:  :        

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٩٣

٢٩٣

 األطفال ببوابة التسجيل طريقة مراجعه    

 األهداف

    املعرفية

     ةالوجداني

        املهارية

 :     

–– . 

 : 

 

 





http://www.ekb.eg/ 





§§

§§

http://www.ekb.eg/web/guest/register 
















 :  

 :         
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٩٤

٢٩٤

 التسجيل بهما وطريقة واملعلمون الطالب وبوابة القراء بوابة         

 األهداف

          املعرفية

     الوجدانية

        املهارية

 :     

–– . 

 : 

 

























  



.





 

 :  

 :         

 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٩٥

٢٩٥

 التصنيف مراجعــــة على                                                   
 األهداف

 املعرفية

  ی   ی  الوجدانية

 املهارية

 :  –                    

–– . 

 :    

 





   -: 





 

 





 

 

 

 

 

 

 



:  

 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٩٦

٢٩٦

 الفهـــارس ة علىمراجعــــ
 األهداف

     املعرفية

      الوجدانية

        املهارية

 :  –        

–– . 

 :   

 

 :                    

       

 : 

   

     

    

   :   

:  

  :        . 

  :        . 

  :        . 

  :       .      .





  

:  

 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٩٧

٢٩٧

 ـماملعـــاجــ مراجعــــة على
 األهداف

  املعرفية

  الوجدانية

  املهارية

 :  –      

–– . 

 :    

 

 

 

 







                  

   





















 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٩٨

٢٩٨

 مراجعة على التاريخ العام للمصغرات الفيلمية وفوائدها واستخداماتها 
 األهداف

  املعرفية

       الوجدانية

     املهارية

 :   -       

–– . 

 :    

 

















 



 





 

 



  

  

 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٢٩٩

٢٩٩

 منهج الرتبية واملهارات املكتبية               

 الصف الثاني الثانوي

            
 
 

 

 موضوع الدرس الوحدة الشھر

 األولى اكتوبر/ سبتمبر 
 مراجعة على ما سبق دراستھ 
 المعاجم الجغرافیة 

 الببلیوجرافیات  انیةالث نوفمبر

 دیسمبر
 

 الثالثة
 

  التاریخ العام للحاسبات االلكترونیة وملفات
 البیانات واستخداماتھا وبنوك المعلومات

 تقییم ما سبق  ینایر

 الرابعة فبرایر
  دراسة الموجزات اإلرشادیة والمستخلصات

 والكشافات
 دراسة المكتبات العامة ودورھا في المجتمع 

 الخامسة مارس

 راسة إعداد البحث المیدانيد 
  نقد وعرض الكتاب المقروء 
 المعرفة  بنك: 
 تعریفھ  
 ومحتویاتھا األولي الرئیسیة البوابة 
 وطریقة والمعلمون الطالب وبوابة القراء بوابة 

 التسجیل بھما
 ومحتویاتھا الباحثین بوابة  
 الثانیة الرئیسیة البوابة على التعرف 

 ابریل
 

  مراجعة ما سبق 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٠٠

٣٠٠

 توزيع منهج الرتبية واملهارات املكتبية       
 )ترم أول ( الثانوي  ثانيللصف ال

    

    



 
 

  

 



 




 
 

  -    

    -   

 
  -   
  



 



 

     
  
      
  

 


 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٠١

٣٠١

 ) التصنيف(  ما سبق دراسته ــــة علىمراجع
 األهداف

 املعرفية

       الوجدانية

 املهارية

 :  –                    

–– . 

 :  

 





   -: 





 









 

 

 

 

 

 

 



:  

 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٠٢

٣٠٢

 ) الفهـــارس(  مراجعــــة على ما سبق دراسته
 األهداف

     املعرفية

      الوجدانية

        املهارية

 :  –        

–– . 

 :   

 

 :                    

       

 : 

   

     

    

   :   

:  

  :        . 

  :        . 

  :        . 

  :       .      .





  

:  

 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٠٣

٣٠٣

 مراجعة على ما سبق دراسته 
 ) التاريخ العام للمصغرات الفيلمية وفوائدها واستخداماتها( 

 األهداف

  املعرفية

       الوجدانية

     املهارية

 :  –       

–– . 

 :    

 

















 



 





 

 



  

  

 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٠٤

٣٠٤

 ة ــرافيــم اجلغــاجــاملع            
 األهداف

 املعرفية

      الوجدانية

 املهارية

 :  –    

–– . 

 :    

 





















 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٠٥

٣٠٥

 ة ــرافيــاجلغ عــاجرــاملأنــواع 
 األهداف

 املعرفية

     الوجدانية

 املهارية
 

 :  –    

–– . 

 :  

 

 




















 












 
  

 
 



 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٠٦

٣٠٦

 أسس الببلوجرافيا وأشكاهلا -الببليوجرافيا 
 األهداف

 املعرفية
  

 

 الوجدانية

        

         

    

 املهارية

      

      

  

 :  ––    

–– . 

 :    

 





 :            . 

 :     : 

           . 

          . 

              . 

 :        : –  – – –  

 –   –    –  – ( 

 :      : 

 :              

    . 

   :                

       . 

: ١ -  ٢ -     

-٣    -   





 

محمد عبد الحمید عبد الرازق /أ  -إعداد   

٣٠٧

٣٠٧

 نظم املعلومات الببليوجرافية -اإلعداد الببلوجرافى ألوعية املعلومات 
 األهداف

 املعرفية
    

     

 الوجدانية
         

      

 املهارية
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