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تحضيرات دروس الصف الثاني الثانوي

2019 -2018 /
( الدرس الثاني – الفصل الدراسي الثاني )
( الكشــافات )

إعداد /
أ.أمين معوض حممود حمفوظ ..
مقدم خاصة مللتقى مكتبات الفيوم  ،ولعموم اخصائيو مكتبات مصر

عنوان وموضوع الدرس :

( الكشـــافات وفن التكشيف )
التاريخ

الفصل



الفرتة/احلصة

األهداف االجرائية :
أن يتعرف الطالب الكشافات واهميتها..
أكتساب الطالب ملهارة التكشيف امليسر
ان حيب الطالب البحث عن املصطلحات والكلمات املميزة



عناصر الدرس :


وسيلة لتحقيق غاية

تعريف الكشاف :

هو قائمة مرتبة هجائيا أو موضوعية لما تحتويه أوعية المعلومات من
مصطلحات وكلمات لها مدلول لفظي  ،ومؤشر لمكانها بالوعاء المعرفي عن
طريق رقم الصفحة أو رموز معينة وهو فن يخضع لقواعد تذوقيــة .
وهي حلقة وصل بين المؤلف والناشر والقاريء .ومصدر المعلومة والمستفيد.
خطوات عملية التكشيف:




فحص مصادر المعلومات واختيارها  -تحليل المحتوى وفق معايير محددة سلفاً
تحديد مؤشرات المحتوى
 إضافة مؤشرات المكانتجميع المداخل وترتيبها وفق طريقة محددة
خصائص الكشافات :

 .1البد أن تكون المواد التي يتضمنها مرتبة وفق طريقة منهجية محددة
 .2ـ يتكون الكشاف في العادة من عنصرين رئيسيين هما :

 الوسائــل التعليمية :













...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
االسرتاتيجيات املستخدمة:

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

 النشاط املصاحب :






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

 .aـ مؤشر المحتوى ( يسمى المدخل ) ـ وهو ما يدل على المحتوى أو المضمون
باستخدام الكلمات أو الرموز  ،أي أن المدخل يمكن أن يكون لفظاً أو مصطلح
افيا أو تاريخياً .
أو اسم علم  ،أو معلماً جغر ً

 .bـ مؤشر المكان ( يسمى الرابط ) ـ وهو يبين الموضع أو الموقع الذي تتواجد
فيه المعلومة التي يبحث عنها المستفيد (رقم الصفحة)
.3

ـ يمكن أن يكون الكشاف مرتبطاً بالعمل الذي يكشفه كما هو الحال في كشافات الكتب ،
ويمكن أن يكون مستقالً بذاته ،مثل كشافات الدوريات  ،وقواعد البيانات اإللكترونية.



أهمية الكشافات :
 -1تدل الباحث والدارس على المعلومات التى يحتاجها .
 -2تساعد "

"

على انتقاء المعلومات التى يرغبها .

"

"

على التحقق من معلوماته واستكمالها .

 -3تعين

 -4تقدم معلومات مفيدة عن مكان أو موضوع أو شخص لم يكن ليخطر ببال
الباحــث.

أنواع الكشافات  :كشاف املؤلفني  -كشاف العناوين  -الكشاف املوضوعى -
كشاف األمساء واألعالم  -كشاف البلدان واألماكن

التقويم ............................................................................... :؟
اخصائي املكتبة أ..........................

يعتمد؛ مدير املدرسة ؛.....................................

