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 ..من هنا  كانت البداية

قألل  يفلمملكم للعلاع علل  ليتواصللالاعللغري لحملللدلاتللغر لعتعللويالاعت مللأ لاع لل  ل لل ل ريملل للل

هلللريمل للل7/8/4135راعتل  ي للل34513راعنم  ل؛لحأل لصلغ الااواة لعلاعيل  أعلاع االعللاالاعلاق للللللل

تعبأللالاعنملل  لاع لللمللعمت مللأ لاعطلل اودلرسعتللملاعغ االلأعلر ن هفللملااعللو يف لرتللوةدل  ةللعلللل

اعرت ألللعللااتعمبللل الاعة  لللعلعته ألللال هغاةلللم؛لة  الللفلاعبغايلللعلاعللل لت  لللال  للل ل لللال نيلللو للل

ل.راعت مأ لعنم  لةلمللجغيغلي ل لااحمعلجغيغيف

راالللتن  اىللامللااواة لللعلاعيللل  أعلاع االللعل صلللغ لصللل ح لاعيلللمولاام لللللر يلللالاعرت ألللعللللللللللل

هللل؛لااتنللم ل للغ لتعبأللاللل8/47/4135راعتلل  ي لل354777153راعت مللأ لاعت مللأ لاع لل  للدلاعللاق للل

عمت ملللأ لاعطللل اودلمملاامم لللعلاع ا ألللعللااشلللاردلتلللغ لأ ىللريمللل ل ألللال لللغا  لاعنمللل  لاعيلللنودللل

اعيلل و يعلعتتهللو لاملل للغا  لعمنملل  لاع لللمللايغيللغلرعللزدليعبللال لل عتوا دل للالااللتماا للللللل

ل.تعبأالام  لاا ا اا

رقللغل  للغلت مللأ لصلل ح لاعيللمولاام للللر يللالاعرت أللعلراعت مللأ لريملل لاعتوجأ لل الاعللل لللللللللللل

اي و ل نيلاي ل اللاالاع ةقلعلمملاعلو ا يفللللتنمنت  لااواة علاعي  أعلاع ااع لراعتوجأمل ت   ال

ل.رمملااأغانلاعرت ودلعته أالاعتوج  الاع   علعممشاردلمب لينم ل    يفلاعتعبأالرجو تم

  لمللايتشلا ل يلت بالااغ العلاعط اويلعلاعل لتعبلالاعنلللللل"ل عأالااغ اع"رمملهزالاعغعأال

 احملعلا اويلعل تفلغ يفل ملالللللاع لمللايغيغلعمت مأ لاعط اود لعن فل  لسةعملريم ل   ملل

مملان ي هللل لاع لللطدل للل لاعتعم للل الراا للل  لعته ألللالاع لللطدل للل ل جلللال يننللل لرر ننللل لر مأ نللل للللل

رت للا لريملل ل  للا لاعيللم الرالللل مالراعتنمأملل الاع   للعلاعلل لتيلل ريغا للللرجمتم نلل لاع للاي 

ل."قأ  يفلااغ اعلحنولاعت م لاع  ريا"عتهينيلاام  ا الرل

     لراهلللااوةال  
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 دليل املدرسة

 يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 (قيادة التعلم يف مدرسة فاعلة)

 

 مقدمة: 

احلمغلهلللاعزدلريم ل  ع م ؛لريمَّ لاإلاي نل  لمللي م  لراعللةيفلراعيلة لريمل ل ل لريمل لاعنل  للللللل

ني؛لصلللم لاهلللريمألللملر علللمللرملليلللم ل  ممللل ىللر   مللل ىللحتللل ل للل نلالللملا لاا مملللنيلرق ملللغلاالللا للل

ل.رصهبملرام لتيمأم ىلل طداىل

ااعةقل ىلل ل لللل؛ نيل ل عت مأ لرتعلويا لليمملا   لاالهتم  لاايتمال  لقبلالسل   لاحللا نيلاعشلالللل

اإلايل نلاالن  لاانهلالمبلنهةال نهلملاع لغ يفلريمل لاعلت م لراإلاتل  لراع ملا؛لللللللللللل بنل  لاهتم  مل

اع لأ لاعل ل ل لللللعت ميمل؛اعت مأمأعلعممنمو عيتمالااتعويالاعتواصالر ا يفلاعرت أعلراعت مأ ل

مبل لال ةعلريملل للللاان اللبع لل لاعتفل  للاع  األعللللراالالت   يفلريمأ ل لاتتملالاعيلل و دلاايلم  لللل

 واصلللمعلااشللل   عللر لري ألللرلااج تنللل لاعت مأمألللعلعممن ةيلللعلراعتمألللم لللهويتنللل لاإلالللة أعل

ل.ري ل راةغ لرحن  تملرِقَأِمماع  ريمعلراإلل  أعلممل ن  لاتتمالراعو  لر 

رع للغل ب للفلر ا يفلاعرت أللعلراعت مللأ لريللغ اىلل لل لااشللارري الاعتعويايللعلاالاللرتاتأفأعلاا تمللغيفلللل

ريم لاان ج؛ل  ل هم  لااشاردلاعش  العتعويالاان هجلر شاردلامل  لاا لا اا لراعملزي ل قب  ل للللل

ل774/ لل/7االللوقاللدلاعلللاق للل نللل  للريمللل لااواة لللعلاعيللل  أعلاع االللعلمملقلللاا لجممللل لاعلللو  ا لللل

هل لرقغل  نلااشلاردلاعشل  العممنل هجليتنلم لتعلوياالانل هجلاااحملعلللللللل44/47/4155راعت  ي ل

اعط اويلللع؛لاالل نل  لللولاعلللل و  الاعتن أزيلللعل  الامللتلجألللالتن ألللزلاعتعلللويالالللل  ل  لللز ل

ل.اااحمع؛لعأ تلالاعتعويالمملحأنملريم لاااحمتنيلاال تغامأعلرااتواعع

ل
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 بال  مللل لتيللليرع لللونلاعنمللل  لاعيلللنودللللللللااعبلللالممل  مللل لاالللغا  لاعط اويلللعلمملاامم لللعللللللللل

سالللاااحمعلااتواععلللللاع لتعبال ن هجلااشلاردلاعشل  اللللللرعته ألالاعتتل  الراالتيل  للللللل

لة للغل  ال؛ر لل ليت ممواللملمملاااحمللعلاعط اويللعلللل مملاااحمللعلااتواللععللنواات مملل للنيل لل لت ممللمللل

اعو ا يفل همأعلاع مالريمل ل يلنيل نل هجلاعنمل  لاعيلنودلعمت ملأ لاعطل اود؛لعأوا ل ل يلديفلللللللللل

ل. يفلريم ل  ةعل غا  لاعت مأ لاع   اعتعويالاع ل ب ت  لاعو ا

راعتلل  ي للل334511173ا ملل لر يللالاعرت أللعلراعت مللأ للدلاعللاق للللل  لل علللر نلل  للريمأللملصللغ لقللاا لللل

اشللاردلتعللويالاعنملل  لاعيللنودلعمت مللأ لاعطلل اود لللهللل؛لااتنللم لاعتلاللأ لاع  ملللل48/9/4133

ل.(راعمفنعلاعتن أزيعاعمفنعلاعتوجأ أعل)رت مأفلاعمف نلاإلشااةأعلريمأمل

راابط للفلريلل للعلل لالعللعلاالاللرتاتأفأعلعتعللويالاعنملل  لاعيللنودلعمت مللأ لاعطلل اودل   ةللعلللللللل

ل.اع لتنمنت  لاعواأ علاااج أعلعممشاردلاع ن صالاايت غةع وا الراا

لمب لي يبمل أألماىلللمعوص "لاعنم  لاع لمللعمت مأ لاعط اود شاردل"اشاردلاا لريم لا  مالر

ل.رسل ململركأماتم بأ تمل بنأ ىللريم ل

ريملل لتعبأللال؛لهلللل7/8/4135راعتلل  ي لل34513الل لصللغ الااواة للعلاعيلل  أعلاع االلعللاالاعللاق للل

هلللل4133-4135 لاعغ االلللاعنملل  لاع لللمللعمت مللأ لاعطلل اودل لللو يفل تغ جللعلتبللغ ل لل لاع لل لللل

نيلاعط عل لراعاا لال ل لللليلتويلاااعللفلاألر لاعطل اود؛لال لللل تعبأالاايتوينيلاألر لراعط الل ل لل

اعلفلاعط اللاعطل اودلمملاع ل  لاعلزدليمألم لاملل نلي تملالاعتعبألالمملاع ل  لاعط عل ل تعبأ لملللللللللل

ل.وةأ ماعلفلاعط ع لاعط اودل  ونلاهلللرتاايتوينيلال   لراعي   ل  لريم ل

ل

ل

ل

ل
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رمبوجبلللملصلللغ لت ملللأ لصللل ح لاعيلللمولاام لللللر يلللالاعرت ألللعلراعت ملللأ للدلاعلللاق لراعتللل  ي للللللللل

اعنملل  ل)ااتنللم ل للغ لتعبأللالاعنملل  لاع لللمللعمت مللأ لاعطلل اودلممل للغا  لاعت مللأ لاع لل  للللللللل

و ل ل مل لرعلال للللرت مأ لاع ب  لاحل و ألعلراألهمألعلراالغا  لاعيل و يعلمملالل   للللل(لاعينود

فلاأل را لراع ةقلللل الاعت   مأللللعلاعلللل ل  للللالايللللو يفلراع  لللل  يفلمملاعت عللللأ لللل ة لللل لتلللللل

ل.راعتعبأا

سللل   لاحللللا نيلللانلهلللز لااواة لللعلاع االللعل واصلللمعلعملللغري لاعلللزدلامللل ل لللملاعت ملللأ ل للل لللللللل

األ للنيلصلل ح لاعيللمولاام للللاأل للدلللل اعشللاي نيلااملل لريبللغلاهللل لل لريبللغلاع ميللملررعللللري للغلللل

لاعيمولاام للرعللرعللاع  غلاأل دل  انل  لريبغلاع ميم لامم نل  لريبغلاع ميملرص ح 

 لر للز لااميللغل لل لاعنللوريللعتعللويالت مأمنلل لاع مللال واصللمعلريمأنلل ل أ لل ىلللعلل لاللت ل ملل ل

ريملل للعلل ل ل  ن منلل لر ن تنلل  لر ةللال   اللعلكم تنلل لاعع عأللع؛ل يللت أننيلللتهيللنيلت م للاي للو لع

ل.رتوةأ ملاهلللاع مللاع غيا  ونل

صلل ح لاعيللمولاام للللر يللالاعرت أللعلراعت مللأ لممل  طللال لل ل ن اللبعل انلل لمملر ا يفلللللللللرقللغل  للغلل

ل.ت مأ لاعن  لالداللا مالمملجم  لاعرت أعلراعت مأ لحمموظونل

ة نأئل ىللع للال لل لريمللةىللسللداىلل طمللااىلل نتفلل ىللمب نألعلراقتللغا لي للو لامللت مللأ ل  ن منلل لر ن تنلل ل لل لللل

ل.ين    لممل  و ل ين  لر اأ ه 

اعنملل  لاع لللمللايغيللغلعمت مللأ لاعطلل اودلةاصللعل تفللغ يفلعتفغيللغلاع علل  ل لل لسللة لللللللللرممل

اعتنمأملل الل نمو للعلجغيللغيفل لل لالعلل لاعغ االلأعلراانلل هجلااعللو يفلراعللملا جلااللل حبعلرلللللللل

ل.فموري  ل  راالاعنم  لاع لمللعمت مأ لاعط اوداات غ علاع لت ونلمب

يمأللال نيللو لل للغا  لاعنملل  لاع لللمللللل تمنأللعل"ل عأللالااغ اللعل"رريملل ل ا للعلاهلللايللت الل

ايغيغلاالات   يفل نملرتوظأ ملريم لاعوجلملاأل طلالعأ لو للعل ل  عتهيلنيلاعنلوريللأل راتنل لللللللل

ل.رريممأ تن لاعرت ويعلرااج الام  ن لاعت مأمللايغيغ
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 لتعليم الثانويأهمية ا: أواًل 

 ل عنمالاملللرلعل للاعطل اود؛للليت الاعرت ويونلراا تمونل  عرت أعلراعت مأ لريم ل همأعلاعت مأ 

اعل للممل ريمل  لاالت ممني؛للل  لعللاحلاحملعللراا لاع ل  لاعت ملأ للحمعل اللاألسلديفل ل للللاتعلعل امل

يتعمال  لسةهل لامللتمبأعلااميغل  لاالحتأ جل الااتفلغ يفلعمملت ممنيلاانبط لعلريل ل احملعللللللل

اع للالاعلزدلي أشلونلللللراات م لعل عبأ لعللاعنمولاع  مللراعن يللراييلمللع ئلت  لاع مايلع؛لللل

ل:اع ةعلاملل ي همعلاعت مأ لاعط اودلممةأم؛ل

ل.اعت أئعلاتعمب الاحلأ يفل

ل.  غلاعط اوداواصمعلاعت م لعلت أئاعل

ل.يو لاع ماعاعت أئعلل

اريلللغا اىللشللل  ةىلللعيلللاعط اواااحملللعلأتم للل لاالللت م لمملعر للل لهنللل ل للل نل للل لاا للل ل لللز لاي لللو للل

نملللش للأتملممللل  ا    لراا   االاع لُت اىللاعرت ويع لر مر االجت ه الم أ لرعل ت   ةىللُ  مَّ اىل

اللولاعت ملأ لللاتملفلجوااب ل لر  نلمل ل ل قلعلاالستأل  ل لنيل لغامال ت لغ يفلي لفل     ل لسللللللللللل

ا   ال ا؛لل ل ليتمت لونل لمل ل للللل ل لسلملاالرللا تيلبو لل  ل ن  للريم لل؛اعط اودلريم ل  رت ل ا 

م للن  ل لل لاالستألل  لللااللت ممنيلالل ليُلليلل لت أ لاعطلل اودلمملاميللغل همأللعلاعت مللللاأل للالاعللزدليل

ل. يتم منيلاع ونلراعتوةأال  لاهللل يت بم  اعيمأ ل رالىل؛لا لاانللقغ  ىللممل

لل
؛لاعة  علمملا تي للاات ممنيلاا   االرااتعمب ااع بدلغر لتي  ل  عل"ااغ اعلاعط اويع"انل

ع وا  لاعبأئعلاع لتن لمملجنب ت  لةئ الاات ممني لراع ن صالاات للعلمملقأ  يفلاعت م ل

ب لريم لراعتغ ي  لرهلل أغانلتعبأال  ةعلااب   االاعتعويايع لر نم  لعمت  ريالراإلات  لاا

لريممأ الاعت م ؛

 لللعممفتمالاع   لرعممفتمالاع اي لراألاايفشاي لاارتاتأفل"ااغ اعلاعط اويع"انل

مملاهلغ لريتش   ونلااينرعأ الل أ  ىلل؛ليمت ونحمو ٌدلاب   االاعتعويالاعرت ودرشايٌ ل

 .راعنم  "لاعت م "رت غي لاع ا لاعة  علعته أال ريم ل يتوي الجت  لاات ممنيل
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 مسوغات تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي: ثانيًا 

ل:اااحمتنيلاال تغامأعلرااتواععلااوا  عل ال تعمب الاان هجلااعو يفلمم (4

اال تغامألللعلرااتوالللعع لاااحملللعل لا تملللالت ملللأ لاانللل هجلمملااشلللاردلاعشللل  العتعلللوياللحأللل

اللتتيال    ل ال نل هجلااااحلالللااحمعلاعط اويعلعأفغرال ن هجل  ااأعلامللاراات ال ة   ل

ل.اعي   ع

ل:عتعويالمب ليتن ا ل ال يتفغاالاع لاامللااعنم  لاعينودلعمت مأ لاعط اودللح جع (5

هلللل4145عا لريمأملتعويالش  ال نزلاريتم   ل غيةىللريل لاعنمل  لاعطل اودلااعلو لريل  للللللحأ لمللي

ل.لعت مأ لاعبنني لرقباللع لاعت  ي ل  طدل  عنيبعلعت مأ لاعبن ا

ل:ااوا  عل الاعتعو االراايتفغاالاعرت ويعلراع ممأع (3

نلتوا ب لل لتيللتغريللاعتعللو االاع ممأللعلراعت نأللعلراعنمللولاالقتللل  دلمملجملل الال ت للغ يفل لللل

ل. ن هجلاعنم  لاعينودلعمت مأ لاعط اودلعتهينيلااج الاعت مأ لاعط اود

ل:ااوا  عل ال تعمب الاعتنمأعلاعو نأعلمملاتتمالاعي و د (1

تيلللل  ريفلاعتعللللو االاع ممأللللعلراعت نأللللعلراالقتللللل  يعلراالجتم ريأللللعلراعط  ةأللللعلر تعمبلللل اللل

 لرريمللل لاعت ملللأ لاعطللل اودلاريلللغا للاعتنمألللعلاعو نألللعلإلريلللغا لجمتملللال لللت م ل نلللتجلر نللل ة للل

ل.ريفمعلاعتنمأعل ةال ت ممنيليي مونلمم

 ل
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

ل:ااوا  عل الاالحتأ ج الااتفغ يفلعممت ممني (5

منفلرتعو الاحتأ ج الاات ممنيل لرمملاعوقفلا يملتعدالاانمو علاالقتلل  يعلاعل ل طلالللل

بألللعلاحتأ جللل ال أئلللعلاع ملللالاايلللت بمأعلكللل لين لللغلريمللل لاعت ملللأ لاعطللل اودلاع ملللالريمللل لتملل

ل.اات ممنيلااتفغ يف

ل:ااوا  عل الاعتعو االمملجم  لاعت مأ لاي   للراع  عل (3

يتعم ل  لاعت مأ لاعط اودلت غي ل ن هجل حغثلعت أئعلاات ممنيلعمت مأ لاي   ل؛لس صعىلل

لريلغا لاإل نل طداىلل  لااج الاعت مأ لاعط اودلتتفملحنولاعت ملأ لايل   ل لكل لي ل ل نللللل

ل.ي  لمملخت أفلاع   لريم لاي    الري م لجن ح  لمملاعغ ااعلاي   أعاُأ لغلهلايأ 

ل:ااوا  عل الاعتعو االرااتعمب الااتفغ يفلمملري مللاع ما (7

تعدال نمو علاع مالمملاع  مللرتعو ال تعمب تملراوريألعلاا ل  االاعة  لعلعةطلااهلةألم للللللل

علمملت أئعلاات ممنيلعيو لاع ما؛لةإنلريمألمل نللرحأ ل نل  ل هغا لاعت مأ لاعط اودلااي هم

ُييل  لممل  ألالقلغ نل ل لااوا  لعلاان البعل لنيلااجل الاعت ملأ لاعطل اودلر تعمبل الالو للللللللللللل

ل.اع ما
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 للتعليم الثانوي الفصليالغرض األساسي ملشروع النظام : ثالثًا 

ملل لتعللويالاعنملل  لاعيللنودلاع مللالريتعمَّبللفلايللوحمل الاعلل لااللتن  اىللامللارل؛ نلل  للريملل ل لل لت للغ 

ر نل  لريمل لتوجأ ل الاعمفنلعلاعتوجأ ألعلعمنمل  لاع للمللعمت ملأ لاعطل اود؛للللللللللعمت مأ لاعط اودل

ل:ة غلمتل غيغلاععاضلاألا اللعممشاردلمملااتل

  أالااوا  علراالتي  ل نيل ن هجلاعت مأ لاألا اللر ن هجل"ل

اا   االراالجت ه الاعنم  لاعينودلعمت مأ لاعط اود؛لمب لي م لاع أ لر

اعرت ويعلاحلغيطع لري أرلاات ممنيلات   علاعت م لراحلأ يفلراع ما ل

  لريغري لاعتهو لامللاعنم  لاع لمللااب لريم ل ينيلاعت وي ل

ل" جالاعت م 

ل:اعتوج  الاع ليتفملاعأ  لااشارد  للريشدلاععاضلاألا اللعممشاردلامللريغٍ 

 قمل لنيل ل لت مململاات مملونل ل لقبلالر ل لالأت ممواملمملهللز لللللللللل ألغلتتل  الاعلت م لراتيلللللتل 

ل.اااحمعلريشماللع لمنولاا    لراا  هأ لرالملاالاعرت ويعل لاواري  

رهلولتل ألغلعوظأ لعل ا الأعل ل لاعوظل مفللللللل)ت ميملاع لأ لراا ل  االراالجت هل الاعرت ويلعلللللل

ابللل  إللاإلالللة أعلراألاللل لاع   لللعلعممغ الللعلمملاتتملللالاعيللل و دلاالللب لريمللل لاع لللأ لرال

ل(اعو نأعلاعااا ع

ت أئعلاات ممنيلعمت مأ لاي   للراعت م ل غىلاحلأ يفلاالب لريمل ل  ل  االاعلت م لاعلزاتلللللللل

ل.راايتما

ت أئلللعلاالللت ممنيلاتعمبللل الاحلأللل يفلاعأو ألللعلااتفلللغ يفلمبللل ليلللغري لاعت  ريلللالاإللللل  لل لللالللل

ل  عأ ت  
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

راحتأ ج تللملااتفللغ يفلمبلل ليميللغل لل لةللا لجنلل ح  لةأللمللللللللت أئللعلااللت ممنيلع لل مللاع مللالللل

 . يت بةىل
اعتهللو لامللاعنملل  لاع لللمللاميللغل لل لاعرت أللملريملل لة  عألل الاعللت م لرخت أللفلاألريبلل  لللل

لااغ اأع

رهللول حللغلاالجت هلل الاعلل ل  للغالريمأ لل لاعنمايلل الللللل) يللنيلاعت للوي ل لل ل جللالاعللت م لللللل

فلجغيلغيفلت لو لريمل لاالت م لرريممأل الاعلت م لللللللاعرت ويعلاحلغيطع؛لإل يل للاعت لوي لرظل مللل

ل(  وامغل ت غ يف

 
 
ل

ل

  

ريم ل  أالاععاضلاألا اللاعزدل  ل جمملمتلل" غا  لاعنم  لاع لمل"رات مال

تلاأ لااشاردلعممي همعل غر ه لاعاي  دلاع بدلممل  أالتم لاعتعم  الر ا ل

سعع  لاعتن أزيعلاعاا أعلاملل ميغل  لايو يفلمملتن أزلااشاردل  ل جال ينيل

 .ااج الااغ اعلراعنم  لاعت مأمل
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 فصلياألهداف العامة للتعليم الثانوي يف مشروع النظام ال: رابعًا 

ااعةقلل ىلل لل لاألهللغا لاع   للعلعمماحمللعلاعط اويللعلل

اعلللل لالللللفلريمأ لللل لراأ للللعلاأ اللللعلاعت مللللأ لممللل

 لر نلل  لريملل ل يللوحمل اللاع ا أللعلاعيلل و يعلاامم للع

الاعللل لرج لللفلعتلالللأ لهلللزالااشللللارد؛لللللاعتعلللويل

ر نلللل  للريملللل لاععللللاضلاع لللل  ل لللل لااشللللاردلا لللل لل

اعتل ألللغلريمللل ل نلاعت ملللأ لاعطللل اودلممل شلللاردللللل

عمت مللللأ لاعطلللل اودلييللللت غ للللاع لللللملاعنملللل  ل

ل:  أال  ليمل

ل  واصلللمعلتاالللأ لاع لللأ لراابللل  إللاإلالللة أع .4

رت ميللملاالجت هللل الاعرت ويللعلعلللغىلاالللت ممنيللل

انلل هجلرريممألل الاعللت م لل لل لسللة لحمتللوىلال

 .راعت مأ لراعت وي 
 لللللللغي لاا للللللل هأ لراللللللللملاالاعت مأمألللللللعلللل .5

رتنمأم للل لمبللل لا لللالاالتيللل  ل لللالاعت ملللأ لللل

األا الللللر تعمبللل الاعلللت م لاعة  لللعلعمملللوا لل

 .اعت للأع
ات حلللعلااميلللغل للل لاع لللا لعتنمألللعلاا للل  االللللل .3

اعة  لللعلعملللت م لاايلللتماللراعت أئلللعلعمهأللل يفللللل

 .رري مللاع ما
 .رت  ريممال ر لاات م لمملريممأعلاعت م لر ةال يتوىل ش   تملت  أ .1
 .  أملاا م لعت غي لةا ل تنوريعلُتهي  لاواتجلاعت ّم لرااج تم .5

ثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية حددت و 
 :أهداف المرحلة الثانوية ، ومما حددته فيها ما يلي

  ،،متابعة حتقيق الوالء هلل وحده، وجعل األعمال خالصة لوجهه
 .ومستقيمة يف كافة جوانبها على شرع،

      دعههههع العقيههههدة اليتههههقمية الهههه  لسههههتقيع  هههها ن ههههرة ال الهههه
واحليههاة يف الههدنيا وا،خههرة، ولبوملههده با  هها يع الكههوو والنسههاو 

األيتايتية والثقافية اليتقمية ال  جتعل، معتهبا  باليتهق، ، دهاد ا  
 .على الدعوة  لي، والدفاع عن،

 متكني االنتماء احلي ألمة اليتق، احلاملة لراملة التوحيد. 
   حتقيههههههق الوفهههههههاء للهههههههولو اليتههههههقمي العههههههها، ، وللهههههههولو ا ههههههها

ا ملوافههق  ههسه السههو مههو لسهها، يف األفههق، ول لهه  السههعودملة ،  هه
 .   العلياء، ودوة يف اجلسع

  لعهد دد ات ال ال ، وايتتعدادال، ا ختل ة ال  ل هر يف  سه
ال ههه ة، ولوجيههههها وفهههق مههها ملنايتهههب،، ومههها  قهههق   هههدا  ال بيهههة 

 .اليتقمية يف م هومها العا،
 بحهههه  لنميههههة الت كهههه  العلمههههي لههههد  ال الهههه ، ولعميههههق  و  ال

والتجرملهه  والتتبهه  ا نهجهههي، وايتههتخدا، ا راجههه ، والتعههو د علهههى 
 .لرق الد ايتة السليمة

  لاحههههة ال رمههههة  مهههها، ا تعلمههههني القههههاد ملو ، و عههههداد ع  وامههههلة 
الد ايتههههههة  سههههههتوملايفا ا ختل ههههههة، يف ا عا ههههههد العليهههههها والكليهههههههات 

 .اجلامعية، يف خمتلف التخصصات
 ادملو احلياة  ستو  الئقيفيئة يتائر ا تعلمني للعمل يف مي. 
   حاجههة الههبقد يف  لسههد   وفنيهها   ختههرملع عههدد مههو ا ههك لني مسههلكيا

ا رحلهههة األو  مهههو التعلهههيع ، والقيههها، با هههها، الدملنيهههة واألعمهههال 
 .ال نية مو ز اعية وجتا ملة ومناعية وغ  ا

 حتقيق الوعي األيتري لبناء  يترة  يتقمية يتليمة. 
 نافعههة والرغبههة يف االزدملههاد مههو العلههع  كسهها ع فلههيلة ا  العههة ال

النهههاف  والعمهههل الصهههاال ، وايتهههتفقل  ودهههات ال هههرا  علهههى وجههه، 
 .م يد لبد ر ب، شخصية ال رد و حوال اجملتم 

  لكوملو الوعي الجيايب السي ملواج، به، ال اله  األفكها  امدامهة
 .واالجتا ات ا لللة

 إضاءة
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 يللنيلاعت للوي لرتنويللال الل عأبملرااللرتاتأفأ تملرتوظأللفلات مفللملممل يللنيلريممألل اللللللللل .3

 .اعت م 
  لسة لريممأ اللم لرت زيبم ري يعلاعيموكلاإلل  للرتنمأتملر   يعلاعيموكلحملدلااة .7

 .اعتهينيلاايتما
تنمألللعلاالاتمللل  لاعلللو  لرت لللغيالاايلللنرعأعلاالجتم ريألللعلرت ميلللمل ر لاابللل   يفلرااشللل   عللل .8

 .اإلل  أعلراع  ريمعلمملريممأ الاعتنمأعلاتتم أع
اايللل همعلمملاعتهلللو لحنلللولجمتملللالاا اةلللعلراالقتلللل  لاا لللامملات لللملريمللل لاعتن ةيلللأعلللللل .9

 .اإلل  أع
 ريلل لت أئللعلااللت ممنيلعمللت م  لايلل   للمبلل لُي للم لقللغ ات  لعمنفلل  لةأللم لر واصللمعلاعللت م للل .47

 .اعزاتللاايتما لر  أالاعتمأُّم
ت  أللال  را لاع ألل  يفلاعرت ويللعلراهلأئللعلاإل شلل  يعلراعت مأمأللعلمملااغ اللعلعتهيللنيلاعللت م للللل .44

 .ر ري يتمللرتوةدلاعبأئعلااةممعلرات ميفلريم ل  أ م
 .ي همعلممل ينيلاع    يفلاعغاسمأعلرال  جأعلعمت مأ لاعط اوداا .45
  أمل ن  لريةق الت  رنلرشاا عل الااناي الاا تمغيفلمملاتتمالر الاألاايفلعت ميلملل .43

 .اعت م لرتنمأعلاع أ لراا   اا
ات حلللعلاعتنويلللالاعلللة  لمملاعت ملللأ لاعطللل اودلمبللل لا لللالعمملللت ممنيلةلللا لاالستأللل  لرةلللالل .41

 .رقغ ات  لر أوهل سل مل  ل

ل

ل

ل

ل

ل

ي و لاعة  علعته أال نلتبز لال" غا  لاعنم  لاع لمل"رين ال  ل

تم لاألهغا ل تن ةالج و لقأ  ت  لر  ممأ  للردلاعتلادلاع  ريا؛ل

ر  ةعل نيو أ  لاع لتت   الج و ه لعته أ   ؛ل الاعرت أملريم ل

 ش   علاات ممنيلممل ينرعأ ت  لجت  لاعتم  ل  لتم لاألهغا لر ري ل

 . رعأ  ل  و ه لهل لممل  أ   
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 للتعليم الثانوي فصليالنظام ال يف التطويرمستويات : خامسًا 

راألهلغا لاع   لعلاعل ل  لفلللللل اعزدلالغ لتوج  تلملللاألا الي مالااشاردلعته أالاععاضل

ل:  لسة لاايتوي الاعطةاعلاعت عأع يديفلاعتعويال

 حتسني بنية النظام: املستوى األول

ل:مملجم  ل نأعلاعنم  ل  ليمللاع لمّتل يأن  لر  ل  ا لاعيم ا

ل اهلللغ لاعرت للودلت مللأالاعتهللو ل لل لاعنملل  لاعيللنودلامللاعنملل  لاع لللمللمبلل ليللغري للللل .4

رتا ألللملريممأللل الاعلللت م لرت ملللأال الللب للااملللالاعن جتلللعل للل ل لللو لاع للل  لاعغ االللللللللللل

ل.را تب هل سا ل لرعم

تهلو ل ل لاعت لوي لاا تملغلريمل للللللت يأ لاااحمعلاعط اويعلامللاتعل يلتوي ال  االأعلراعلل .5

ل(.اع لو لاعغ ااأع)اعغ ااأعللاايتوي ااعينواالاعغ ااأعلامللاعت وي لاا تمغلريم ل

ل ت  أللالاا للغ لاعرتا مللللاعللزدلييللت غ لاعتل أللغلريملل لتاا مأللعلاعللت م لرتت   للملللللللل .3

لرتل أغلاات   يفلاات ممنيل ل ل ألالللراريتم  لتعبأ مل غ لال  ل غايعلاااحمعلاعط اويع

 .ات مجلت مم  لر لأم  لممل  غهل لاعن  مل
 ن ا ل ل لاالغا  لاعط اويلعلممل لال نع لعلرحم ةملعللللللللتعبأالاع لالاعلأ للع غٍ  .1

 يفلت مل لاالوا لللععلةللاات طلاي ل إريل لللألحملااضل ت لغ يفل ن ل ؛ل   يلعلحل الالاللللت مأمأع؛ل

يلللتوي الريلللمللاع للللو لرااريملللأ  لت طلللالاعراالللتماا لنلللالتلللاا  لالاعللل ل س  لللوالةأ للل ل

 . لرعتيايالاعت م ل ت ل  لتوةاالاإل   ا الراعتنمأم الاعة  علعزع اعغ ااأع
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 حتسني اخلطة الدراسية: املستوى الثاني

ل: رريللممل ينيلالععلاعغ ااأعل  ليمل

مبللننيل للغا  لاعنملل  لاع لللمللعلل للنيراايلل  االاعت للللأعللتوحأللغلالعللعلاعغ االلأعلل .4

 .اا للعلألحغهم ل رنلااساريغالااوا لاعغ ااأعلراعبن ال
 رل يل  يفليلل  لللل ريم ل البعلاا ممنيل رنلاحغاثلة مولييلب لاهللغلل  ل    لات ةمعل .5

ل.احتأ ج ت  ل  لاا ممنيلراا مم المملا   لااغىلاعم  لاتغ لعبغ لاعتعبأالتوةد

 للالل؛خت أللفلاع لل  لاعغ االللل ت مللأالاع للغ لاإل لل عللعممللوا لمملاع لللالاعغ االلللللللل .3

 :سة ع ل  لمتللر ل  ل    ل ر اا  لاعنيبأعلاإل  عأع ةمعلريم لات
   ملللل  لممل نلللل هجلاعت مللللأ للااللللتماا لت   للللالااللللوا لاعغ االلللأعلاعلللل لاريتمللللغلتلل (1-4)

حمللللللدللمملاايللللل  االع ا ألللللع لراالجتم ريألللللل؛لرتشلللللمال لللللوا لاعمعلللللعلاعلاألا الللللل

 .اعت للأع
نلعلمبل ليميلغلللل الحللال  لولاالوا لاعغ االأعللاالاألر انلاعنيلبأعلاان  للللل (1-5)

اا لالهل  لريتأ ل ميغال ل لةلا للل  لاعرت أملراالاتطم  لاأل طالعمم  ل

 .اعت م لرتنويال ا عأبملر  راتم
ل
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 حتسني احملتوى التعليمي: الثالثاملستوى 

ل:ريتنم للع ل  ليمل

ممللنواات ممللل لللنيل للل لت مملللمللِ َأِمللللاع للل  دلراا لللامملراعرتا للل لراعنملللولاااعته لللال للل ل .4

ر لللل ليت ممواللللملمملاعت مللللأ ل(لمملااللللاحمتنيلاال تغامأللللعلرااتواللللعع)األا الللللللاعت مللللأ 

ل.اعط اود

 .اعته ال  لريغ لرجو لاعت اا لاعزدلالليتعمبملاعيأ  لاع ممللعممهتوى .5
ل.اعرت أملريم لاا   االراعتعبأ  الاعت للأعلممل أالااوا لاعغ ااأع ي  يفل .3

 .رمب ليغري لت أئعلاات ممنيلع  مللاع مال  جلاا   االاحلأ تأعلراا نأعلمملاان هج .1
تنويلللالاالللرتاتأفأ الاعلللت م لراعتلللغ ي لراعت لللوي لاعللل لاالللت غة  لااشلللاردلاعشللل  الللللللل .5

 .عتعويالاان هجلمب ليتة  ل اللاااحمعلاعط اويع
االجت هللللل الاعرت ويلللللعلاحلغيطللللعللاالاأل  للللل  لاالجتم ريألللللعلراعط  ةألللللعللاع لللللأ لرت ميللللملل .3

 :راعلهأعل طا
 .راعواجب ا و لاحلراعو  لراالاتم  ل أعلريم لاعو نأعلراهلويعلت ميملاعرت -
رمح يللعلل ت ميللملاعرت أللعلاأل نأللعلرتنمأللعلاعللوريللمبتعمبلل ال  أللالاأل لل لاع  للادلل -

 . لرت ميملاعواعأعلراالريتغا لاعزدل ريفلاعأملااب  إللاإلاة أعاعنماهع
 .ت ميملاعرت أعلريم لح و لاإلاي ن -
 لراعرت ألللعلاعبأئألللعلمبللل ليلللغري لةلللا لاعتنمألللعللللللامألللعاععزرلت ميلللملاعرت ألللعلاعللللهأعلل -

 .اايتغا ع
ت ميللللملقللللأ لاع مللللالراإلاتلللل  لراإلل  أللللعلمملاحلألللل يفلراعيلللل للراالجت لللل  لراعلللللملللللل -

 .رااط  ايف

لل
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 اخلطة الدراسية حتسنيئج نتا: سادسًا 

 :اريتم  لاعبن  لاعت   مللع غ ل  لااوا لاعغ ااأع؛لريشماللع  .4
ممل(لاعنهلللولراعللللا لراأل للراع لللاا يفلراعبةحمللللعلل)لت   لللال لللوا لاعمعلللعلاع ا ألللعلل (4-4)

ل لرممل ألال(اعمعلعلاع ا ألعلل) اا  جلاإلريغا لاع   لعتللب ل ل  يفىلل  االأعىللراحلغيفىلللللل

ل.حملدلاعت للأعلااي  اا

ممل اال  جلل(لايعااةأل لراعتل  ي لراعرت ألعلاعو نألعلللل)ت   ال لوا لاالجتم ريأل اللل (4-5)

ل (ال الاالجتم ريألعلراعو نألعلللاعغ ا)اإلريغا لاع   لعتلب ل ل  يفل  االأعلراحلغيفلللل

 .ي  لاإل ا دحملدلااااي  االرممل
    االا يأعل)ت   ال وا لريم لاعن  لرريم لاالجتم دلممل   يفل  ااأعلراحغيفل (4-3)

 (.راجتم ريأع
مملل(ريملل لاإل ا يف لريملل لاالقتللل   لريملل لات اللبعلللل)ت   للال للوا لاع مللو لاإل ا يللعلللل (4-1)

 .(اإل ا يعاع مو لاإل ا يع لاا   اال)ل   تنيل  ااأتني
تللللغ دلاانمعللللللراعت لللللأالل  عاع ممأللللعلاات م للللعللتللللوىلراتلللل الاللت   للللالات (4-5)

 (.اايعلراعلهأعاعرت أعلاأل)   يفل  ااأعلراحغيفل  ا لممللرالأ  ع
حلللالااللوا لاعغ االلأعلاان  نللعلعت للغ لمملةلللال  االلللراحللغل للالاالحت لل ظل للال .5

 مللو لاعشللاريأعلر  لل  االاعبهلل للل  للول للوا لاعمعللعلاع ا أللعلراعللل طللال لر اا لل لاعنيللبأعل

 .رحملده لر ل   لاا مو  ا
ل

ل

ل

ل

ل
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

اايلتوي اللمموا لاعغ االأعلريلمللللع  عللاط ولاع غ لاإلريم لتم لاإلجاا االلن  ر 

ل:رةالااتلعتلب لاعغ ااأعل

لاايتوي الاعغ االلاعينعلاعغ ااأع
مملاايتوىللريغ لااوا لاعغ ااأع

ل( نني/ ن ا)اعغ االل

ل41ل(اإلريغا لاع   )لراعط الاألر للاألرمل

لاعط اأعلراعط عطع
لاعط ع لراعاا الرال   لراعي   

ل(ااي  االاعت للأع)
ل45

ة  لعلعمت لا ل ل لاااحملعلاعط اويلعلللللل لغ لاإل ل عللعمملوا لاعغ االأعلاعلللل م لاط لولاعل

ل:رةال  ليبأنملايغر لاعت عل

ااي  ل

  اعت للل
  عمت ا ل  لاااحمعلاعط اويعل عاع غ لاإل  عللعمموا لاعغ ااأعلاعة 

  ( ن ا/ نني)مملاعنم  لاع لمللايغيغل  ( نني)لمملاعنم  لاعينودلاحل عل
  73  448  ااي  لاأل  ل
  73  458  ااي  لاإل ا د
  73  447  ااي  لاع ممل

ألاللممل   لاااحمعلاعط اويلعلللمت ا اعة  علعموا لمك لي  لتوحأغلاع غ لاإل  عللع

ل. ي  االاعنم  لاع لمللعمت مأ لاعط اود

لتغ ييل   ل الت مم ل لرلتوج للعتتن ال ل لال بأ ت ل لرلللت غيال    ل  ولااوا لاعغ ااأعل .3

 :ريتبنيللع لمملايغر لاعت عل

لاأل   لايغيغيفل    لااوا لاعغ ااأعلاحل عأع

ل    االاعبه لر ل   لاا مو  الاا تبعلراعبه 

لاا   االاعن يأعلراالجتم ريأعلجتم دريم لاعن   لريم لاال

لاا   االاإل ا يع لاع مو لاإل ا يعللريم لاإل ا يف لريم لاالقتل   لريم لات ابع

لاعرت أعلاعبغاأعلراعلهأعلاعرت أعلاعبغاأع

لاعرت أعلاألاايعلراعلهأعلاعتغ دلاانمعل لاعت لأالرالأ  ع
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

ل للل الاعت ملللأ لاعطللل اودلرة للل ىللل  ريتبللل  للعللل ل لللعل للل للاعت لللللأعتنويلللالاايللل  اال .1

اريتملل  لرلمملااغ اللع لااللت ممنيإل   الل الااللغا  لرمبلل لييللتفأ ل للال أللو لراجت هلل الللللل

عمبللننيلاعنملل  لاع لللمللعمت مللأ لاعطلل اودلللممل للغا  لختللللأعيلل  االتعبأللالاةاللعل 

 :؛لهلراعبن ا
ريأعلقيللل لاع ملللو لاعشلللالاع يللل لاأل  لللللعمبنللل الرلتعلللويالاطلللالاعلللزدل)لاايللل  لاأل  للللل ( ل

 .(عمبننيلراع ا أع
لقيلل لاع مللو لاععبأ أللعللاع يلل لاع ممللللعمبنلل الرلللاعللزدلاطللالتعللويالل)لاايلل  لاع مملللل (لل

 .(عمبنني
 .(عمبننيلي لاع مو لاإل ا يعلراالجتم ريأعقتعويالطالاعزدلا)لااي  لاإل ا د ( ل

لاا ل  اال"احغاثل   يفل  ااأعل ت للعلمملتنمأعلاا   االااتنوريعلعلغىلاالت ممنيل  ال لللل .5

تت ونل  لجم الال ت غ يفلخيت  لاععةلل  ل أن  ل ل ليتواةلال لال ألوهل لللللل"اعتعبأ أع

راهتم  للل ت  لعتنمألللعل  للل  االتتيللل ل للل عرت أملريمللل لاعتعبألللالراعوظأ ألللع ل غريو لللعللللل

 .  ع أ لراالجت ه الاعرت ويعلاعة  علعزع 

 ل
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 للتعليم الثانوي الفصلينظام الدراسة يف مدارس النظام  :ا  بعسا 

 :ت واملستويات الدراسيةالسنوا (أ 

ل.تت ونلاااحمعلاعط اويعل  لاةثلانواال  ااأع (4

ل.ةلمنيل  ااأنيلتو دلريمأ  لاايتوي الاعغ ااأعلعمعةلتت ونلاعينعلاعغ ااأعل  ل (5

 اللبوري ىللتتنللم ل يلل  لل48)تللت ل  االلعل للال يللتوىل  االلللممل للغيفلةلللال  االللل   للالل (3

ت غيمللل  لرةلللال للل ل لللغ  لاي للل الللرا للل لل(االستبللل  ااراعتيلللفأالرتنملللأ لايلللغار لل

 .اا تلع
رةللالسعللعل  االلأعللاا للا االاعغ االلأعل/االلوا ريللغ اىلل لل ل للال يللتوىلليللغ  لاعع علل لمم (1

 .حمغ يف
 لل قللاايللتوي اللريلل لممل للوا  لراستب  اتللملرات مفللملللل  االللل يللت ةىللل يللتوى للاللغُّ للُي (5

راا للغالالل   لل ل لل لحألل لتيميللالت ملل ل للوا لالعللعلاعغ االلأعللللللللل ىل لر رتا عللاعغ االلأع

 .اعرتا مأع

 :دراسة وجداول املتعلمني واملعلمنيالتنظيم التسجيل و (ب 

الللاليمألللالاعنللل جهنيل للل لاعللللفلاعط عللل لااتواللل لاعتيلللفأالممل لللغا  لاعنمللل  لللللل (3

 .اع لمللعمت مأ لاعط اود؛لرةالاعنوا  لاانممعلعزع 
تهايايلعللستبل  االاعلييلبالاالل لرتيلتمالحتل ل سلاليلو لللللتبغ لاعغ االعل ل ل ر ليلو ل  االللللل (7

 .؛لرلع لرةالاعت وي لاعغ االلاا تمغل  لاي  الاا نأعاعن  مأع
لسلة ليت لتنمأ لجغار لاات ممنيلمب لينم ل  ألالاالتأ   لاالوا لالعلعلاعغ االأعلللللل (8

علغري لحل الالاععلةلللللاايتوي الاعيتعلعمماحمعلاعط اويع ل الاختل للاإلجلاا االاعة  لعلللل

الاعت طلال ل لسلة لات حلعلةلا ل تنوريلعلعتهيلنيلللللللل   يلعلحل الللاع  م نيلااتمألمي  لرل

 .ت مم  لراحغاثل اا جلريةجأعل ن ابع
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

قبللال للغ لاايللتوىلللممل يللتوي ت  لاعغ االلأعلللرتنمأم لل ليللت لتيللفأالجللغار لااللت ممنيللل (9

قبللللالا  يللللعلاايللللتوىلاعغ االللللل لللللو يفلللجللللغار لاستبلللل  ات  لتيللللفأاليللللت لراعغ االللللل

 صغل  ةعلاعنت مجلراع ممأل الاانبط لعلرين ل للللل؛ل م ليت "ام  لاو " غري ل  للعاع رتراأ

 .افةال    اأعلتاا مأعت   يال ر يعلررتواأ   لممل
 الللبعلتنل  للريلغ للرعنلم نللل املااىللعتو يلال  لول للوا لاعت للال لنيلريلغيفل يللتوي الللللل (47

داريلل لتنمللأ لللةلى؛سللالعل   االلأللي اممل يللتوللراط  علل  لاا ممللنيلممل يللتوىل  االلللللل

الللتطم  ل ألللالسلللملاالاا مملللنيلر رقللل ت   لللم لاجلللغار ل  مملللللاعت للللالمبللل لينللللل

 .ةأم ل أن  لعتوا نلراع غاععر  أالا
اميللغل لل لتا أللملج للو لاا ملل لراحل لل ظلريملل لاعتف أللماالراأل راالرااللوا  لاعت مأمأللعللللللل (44

اعلل لييللت غ   لاا ملل لراععللةلل لللو يفل ت للا يفلرعتنشللأ لاععللةللر يللالايمللو للللللللل

للللللتطبأللفل  للالحلللالاا ملل لاألل لينت للالاععللةلللراعات  لعلريمللأ  ؛ليااريلل للللللل لل ل   لل ل

 (.اا م لا  فلمملاع لالراععةلليتن مون)  ااالااوا لاعغ ااأعل/ نيلةلو 
ختللأالحللعل اللبوريأعلمملايلغر لاألاللبوريللا مملللاعت للالي للا لةأ ل ل أللاللللللل (45

  ممأملإلت حعلةا لاحللوا لاالنم لرةلالسعلعلةللمأعلتلغري لتبل   لسلملات  لراااام ل لللللللللل

 .   يعلاعل و  الاعرت ويعلراع ممأعلاع ليواج وا  ر
ممل غا  لاعت مأ لاع ل  ؛لُييلفَّالاعع عل لمملاايل  لاعت لللللاعلزدلاأت للالةألمللللللللل (43

؛لريلللت لتيللفأممل نللل  للريمللل لل(اايلللتوينيلاألر لراعطلل الل)  للغل  االللتملاللوا لاإلريلللغا لاع لل  لللل

 للريم لتوجألملاإل شل  لاععة للللللاستأ   لااب لريم لاات غا اتملر أوعملاأل   اأع لر ن 

 .راأل   ال لر  عتنيأال الرعلل  ا 
ل

ل

ل
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 دليل املدرسة
 (هـ5341)

ي ت لاعنم  لاع للملل ته ألملاالت ممنيلريمل لاالاتمل  لمملاعغ االعلرُي للال  جل اللللللللل (41

ممل للللال لللل  يفل  االلللأعلعته أللللملاالانللللب هلراحلنللللو لرااواظبللللعليمأللللالاحللللللالللللل

إل ا يللعلراعت مأمأللعلراإل شلل  يعللراعللغ ر لاألاللبوريأعلعممللوا لاعغ االلأع لرتت لل رنلاهلأئللعلال

 .ااغ اأعلمملتنمأعلاالجت ه الاإلل  أعلعغىلاات ممنيلمملهزالات  
رينللغل للغ لتعبأللاللاعع علل لااق أللغلمملاعلللفلاألر لاعطلل اودل لل لاعنملل  لاعيللنودلاحللل عللللل (45

 غايللعلاع لل  لايغيللغ لالاعنملل  لاع لللملل لل ايللتوىلاألر ل لل ليمتهللال اعنملل  لاع لللملل

 .ايغيغ  معلاعع ع لري   ال  
الللالععلللةلل لللغا  لاعنمللل  لاع للللمللر لللةللامللل  لاا لللا االمملاعت ملللأ لاعطللل اودلللللللللل (43

االات لللل  ل للللنيلاعنملللل  نيلرامللاألاممللللعلاألسللللاىلعمت مللللأ لاعطلللل اودلراع  لللل ؛لرةللللالللللللل

اعنللوا  لاانممللعلعللزع ؛لراللاللالعمع علل لاعللزدلتنعبللالريمأللملشللارهلاعتهويللال لل لل

اعمأمألعل نليعمل لاعتهويلالاعأ ل ل  لغل نللل البورينيل ل للللللللللااغا  لاعن   يعلامللاالغا  ل

 . غايعلاعغ ااع
تنللالاي لل الاا تلللعلاعنللوا  لاعة  للعلالات لل  لاععللةلل لل لاعنملل  لاع لللمللامللللللللل (47

اا  هغلاع ممألعلر لغا  ل  لأعلاع لا نلاع لاي لراالغا  لاعمأمألعلرحنوهل لراملل لاا جلللللللللل

اععةللاع    نيل ل لسل   لاامم لعلالوا للمملللللاعتغ ي لاا  لراعت  لااوا يعلر  ع    لر

 . نتلفلاع   لاعغ االل رلا  يتم
لللو لتيللايالاعع علل لاعللزدليبللغدلت وقلل ىللحملللدلريلل  دلرةللالعللوا  لتنلل   لاي للعللاالللللللل (48

 .اع ةقعلمملاعو ا يف
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 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 :الفصل الصيفي (ج 

ُيعبالاع لالاعلأ للممل غا  ل  أنلعلح و ألعلر همألعلرةلالعلوا  لُتهلغ ل ل لقبلاللللللللل (49

 .االاع ةقعلمملاعو ا يفاشاردل  عتنيأال الاي  اللا ا يفلا
ي للغ لاع لللالاعلللأ للسللة لتيلل عل الل  أال  االلأعلتتنللم ل اللبودلاعتيللفأالر اللبودلللل (57

 .االستب  االاعن  مأع
 ملل لل ييللت   ل لل لاع لللالاعلللأ للا  يللعلحلل الالت طللالاععللةللرت للغيالجللغارهل للللللل (54

 .ا الاعة  علعزع  ت ل  لتوةاالاإل   لا  لتوظأ ملمملتيايالاعت م 
عم للالاعللأ للللالمهلعىللس صلعىلللللا ا يفلااشاردل  عتنيأال الاي ل اللاالاع ةقلع؛لللتلغ  (55

لاالستبل  االرراعغ االعللتيلفأالل  ةلعلاعت  صلأالاات م لعل  ةتت حلملرتنملأ لاعلللللتتنم ل

 .راعنت مجلرحملده 
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 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 اخلطة الدراسية يف النظام الفصلي للتعليم الثانويأساسيات : ثامنًا 

 : م اخلطة الدراسيةمفهو (أ 

 ر  ق   للل لرريلللغ لحللللل  للتت لللونلالعلللعلاعغ االللأعل للل ل  للل  لاالللوا لاعغ االللأعلل

ت مم  لسة لاااحمعلاعط اويلعللليت ل اعلعاعغ ااألي ااايتولاعغ ااأعل و ريعلريم 

 .مملاعنم  لاع لمل
 ر  لال لل(لاعنم  لاع لمل)ُتبن لالععلاعغ ااأعلريم ل ا  لاايتوي الاعغ ااأعل

م لرجللو ل أللالااللوا لاعغ االلأعلممل أللالاايللتوي الاعغ االلأعلحألل ل للاللللللللالليملل

 . يتوىل  االل يت المبوا  لرريممأ الت وي لاعت م لةأملرات مفم

 :داللة أمساء وأرقام املواد الدراسية (ب 

  ل طلاللاعغ االأعللةادلاا اةعلاع ممأعلاعل لتتن رهلل لاال  يفللللريم لعمغالععل:اا  يفلاا:

ل.. ل لاعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأعل أعاعتوحأغ لاعمععلاع ا

  ل للطةىللالل  يفلاعغ االلأععللم لاعمغالعللعلريملل لتيميللالاتتللوىلرتت   للمللل:االل  يفل قلل:

 لللل  يفلل مأ للللتل3اي عللللأ ال لللل  يفلاع لرل5اعتوحأللللغلل ل لللل  يفمأ للللتل4اعتوحأللللغل لللل  يفل

ل تعمبللل ىلااللل  يفللاالاعلللاق لاألقلللاللرالليملللم ل للل لاعتتللل  ال نلت لللونلل لل1اي علللأ الاع

اا تللال ل ل مملعلللل(لا) ىللعمموا للاالاأل ق  لاألريم ؛ل م لينل  لحلا لللأ  اا

عمغالعللعلريملل لااللوا لاعغ االلأعلاعلل لاللتللغ  لااللممل للغا  ل  للأعللللل(ل  للأع)

اع للا نلاع للاي ل طللال للن جلاحل للعلااواللالعم للا نلاع للاي  لراع للاا اا لرريمللو لللللللللل

 .اع ا ن لرحنوه 
ل

ل

ل
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 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 ل للاريمل للر غيغه ل غقعللاعغ ااأعرصفلاا  يفل/ي تمغلت ايفل:ت ايفلاا  يف  

حألل لاللأ تمفلحمتواهلل لرسعت لل لللرالليعلل ل حللغهم لريلل لااسللال  لل ىل للر قم لل 

اعغ ااأعلرينغلتعدلاالا ل رلاعلاق ل رلاالالننيل  ل ىل؛لةملطةىللالت تمفل ل  يفلاعمعلعلللللللل

 ل مللل لاللللت تمفل للل  يفلاا لللل  االلل5   للل ىللريلللل ل للل  يفلاعمعللللعلاع ا ألللعللللل4اع ا ألللعلل

ل. يفل    االاعبه لر ل   لاا مو  اري ل  ل4اعتعبأ أعل

 عبللالهللل لُيحألل ل ل  لغَّلتتللوىلااق  اللالا؛لي لل ل  الالاالل لر قلل لاالل  يفلاعغ االأعلل

 لةأللملاالل  يفلل للغَّ؛ل  ملل لاستمللفلاايللتوىلاعغ االلللاعللزدلتُللااغ الللا لل لاع تلل للل

ر  مللل لاستملللفلاايللل  لللل ..(يلللتوىلاعطللل ال لاايلللتوىلاعط عللل لللاايلللتوىلاألر ل لاا)

الل اودلريلل  ل لالل اودل)الودلاعت مللأ للاستمللفل رلل ( لريمملللل لا ا د   للل) للللللاعت

 وجللو يفلممل(ل4  االل الاجتم ريأللعلرر نأللعلل)ةمللطةىلل لل  يفلل(  للأعلقللا نل للاي ل

اايللتوىلاألر لمملاعطلل اودلاع لل  لر وجللو يفلمملاايللتوىلاألر لمملا اويللعل  للأعلللل

ملل لرهلمللل لاع تللل للاع للا نلاع لللاي لةأللغ للعللل لريمللل ل  اللالاتتلللوىلاا لللغ لةأ للل

 .اعغ ااأعلا ي  
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 :قيةيمات خاصة مبادة املهارات التطبيتعل (ج 

اا للل  اال"ل للل  يفلهللللل للل  يفل  االللأعلجغيلللغيفللعمت ملللأ لاعطللل اودلليعبلللالمملاعنمللل  لاع للللملل

راا للل  االلاالاععللل  اللاعرت ويلللعلاع لللأ لعتنمألللعلري لعت لللغي ل ميلللغل للل لاعلللغللل"اعتعبأ ألللع

ل:يفلمب ليملرتتلفلاا  اعتعبأ للعغىلاات ممني ل

تت للونلاالل  يفل لل لجملل الال تنوريللعلر للالجملل  ل ن لل ليتنللم لريللغ اىلل لل لاعوحللغاالللللللل -4

مملالعللعلاعغ االلأعلاا تمللغيفلعمنملل  لللللاعتعبأ أللعل و ريللعلريملل لاايللتوي الاعغ االلأعللل

ل.اع نمللعمت مأ لاعط اود

اطلال لال ن ل للللتتنم لاا  يفلمملاايتوينيلاألر لراعطل اللرحلغاالتعبأ ألعل تنوريلعللللل -5

ل أللالاععلللةلل للت م ل ألللالاعوحلللغاالل  يف لريع عللل ل الالاألا اللأعلعممللللاتللل حللغلل

 .اانبط عل  لات  لاألا ال
 لل للحمللغٍ ل ستألل  لجملل  ناعع علل لمملاعت لللال يبللغ لا تللغا لل لل لاايللتوىلاعط علل لل -3

 .حت لا  يعلاايتوىلاعي   جم الال   يفلاا   االاعتعبأ أعلريت لالةأمل
تعبأ أعلتاا مأعليا مل ال ن  لريم ل    يفلل  لرحغاا ا الليت ونل الجم  ل -1

ل. مأيعل رل  طاليت لتعبأ   لرات  ا  لسة لريغ لحمغ ل  لاحللالاعغ ااأع

سل   لااغ العللل ل  االلتن أزل  ولاا ل  لراالتتعم ل  ولاعوحغاالاعتعبأ أعلعمم  يفل -5

  أللال ريملل لري مللغلرظأ للللللللعممم  اللعلر رل لل عا  ل للال نايلل الر نأللعل  تمللغيفللللل

 .اللاالاعن الاالجتم ريلعمتعبأ  
ل

ل

ل
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 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 رللاا  يفلمملالعلعلاعغ االأعلريمل ل يل  لاألالبودل يل مالاالوا لاعغ االأعللللللللدلحلالو َُّت -3

أعلرةلال بأ لعلايلغر لااغ اللللللل ختلالهل لحلعلا  تعليمأالاتموري الاععة

 .ال  ل  ال غ اعلر  لاأ مفل تغ يي  
اعنفلللل  لاعغ االلللأعل لللل لحألللل لت   للللال لللل  يفلاا لللل  االاعتعبأ أللللعل طللللالالللل مالااللللوا لل -7

عت للا ل لل لاااحمللعلاعط اويللع لر تيلل لللراإل ملل  لراعت طللالرت للغلعللم ل تعمبلل الالل

 .ات مف  لمملاا غ لاعرتا مللعمع ع 
عمم م ليتنم ل  ةعلااتعمب الاعل ليع عل ل  ل للللل ىلا ش  يلعمم  يفل عأةىلليف ا وعال غلت -8

ل.اععةللراعنم ل لاعة  علعزع 

 لل للاعللزدل ت نللممملاتلل  لل"عألل أبعتعال لل  يفااشلل   يفل"ريملل لالللالاعع علل لااتمأللملل -9

 ا يفلاعت مأمأللعل رلاي للعلاا تمللغيفلاعلل ليللت لاعتنيللأال   لل لمملهللزاللللللاعللو ا يفل رل لل لاإلل

  للغلر للن لاعشلل   يفل؛ل رلرةللال لل لتلللغ  لا ا يفلااشللاردلمملاعللو ا يفل لل لت مأملل الللاتلل  

 .مأالااتعمب الاعة  علعمهلو لريمأ  يلاعع ع ل  أا
راعت لللللل الاعتعبأ أللللعلاعلللل للل لللل  يفلاا لللل  االاعتعبأ أللللعلللامللللاالعتنللللودلجملللل الاللل -47

نل تغ ييل  لراإلشلاا لريمل للللوةإنللع ليتعم لتنويالاا مملنيلاعلزي لي و للللتتنمن  ؛ل

مبلل لا للالاع   يللعلرياةللالجللو يفلاعتعبأللالللللتعبأللالاععللةللعمم لل  االااعمو للعلةأ لل  لللل

ل: لاملل ال  اان  لتغ يي  أ  يفلااغ اعلا  لعلمر  لهن لةإالر  أالاألهغا  

 األسللاىللرراجب تللملمبلل لاللخيللال وظ م للملللللللانلرجللغللللللل امللغلاعنشلل هلمملااغ اللعلل

ل.اات م عل  ألاشععلاععة أعلرمب لالليميغلري لريشالحلالمملاألابود

 االللوا لاعغ االللأعلرةلللال بأ لللعلاتللل الالراعوحلللغاالاعتعبأ ألللعلاا والللعللللللل  ممللل

  لاعرتا مألللع ل لللال همألللعلعمملل  يفلرريةقت للل ل ت للللل ت  لاألا الللأعلرسلللملاتل

راع لللغ االراعتلهألللالااتمألللملراعلللغر االاعت لللللأعلل صلللعلاالللتطم  لاا للل  االال

علللغىل  لللولاا مملللنيلعت ملللأ   ل تلللغ ي لجمللل الالحملللغ يفلااتلللوةايفلاإلعللل ةأعل

 .حت لعولمللت  لعم لاع  لختلل ت  لاألا اأع
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 علل ةأعل شلللنلهللغ لمملاعللغعأالاإل شلل  دلا ملل لاا لل  االاعتعبأ أللعل  رتحلل الالللُي

ل.  لا نملتغ ي ل  ولات الال رلاعوحغاالاعتعبأ أع

تن اللل لاألاللللبعلاإل  عألللعلمبللل لينلللم للللتغ ييللل  لريمللل لاا مملللنيللتو يلللايااريللل لممل -44

 .  أال هغاة  
ا ل  االاعتعبأ ألعل ام العلر ألالااغ العلعشلنرنللللللل  يفلاالل غ اأعلس صعلتش الينعل -45

ممللللاالل  يفلاا م للنيل تغ ييلل  لان قشللعلللللر  "ل  أنلل ىل"اععللةللررينللويعل امللغلاعنشلل هلللل

اللبالاال ت لل  ل تعبأ  لل لر  أللال ريملل لري مللغل ن لل لعتنمأللعلقللأ لراجت هلل الاععللةلللل

 لريمللل ل نليلللمر ل  مملللولااللل  يفل املللغلاعنشللل هلمبتعمبللل التن ألللزه لراتللل مجلللللر  للل  ات  

ل.تعبأ   

اا ممللنيلرينللغلتللوةالاعللملا جلاعتغ يبأللعلعممفلل الالاايللت غةعلمملاالل  يفلةأللت لتللغ ي للللللل -43

ااو للالاعللأ  لتللغ ي لتملل لاتلل الالرةللالسعللعلتغ يبأللعليللت لتن أللزه ل لل لسللة للللل

 .اي  الاا نأعلر  عتنيأال القأ  يفلااغ اع
لل
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 (:مملاايتوينيلاألر لراعط ال)ل5 ل4اا   االاعتعبأ أعللتلةأم لخيال    -41
 اعطل الللل أالرحلغاال ل  يفلاا ل  االاعتعبأ ألعلمملاايلتوىلاألر ل رلللللل ي غتلغنيي

رينلغ  لي للونلقل   اىللريملل لتللغ ي لللع لالجمموريللعل ة ألعل رل  طللالللاملل  مل لراحللغلل

 ألللالرحلللغات   لريلللت لتو يلللالحللللالااللل  يفلريمللل ل ألللال يللل  لاألالللبودلمملهلللز للل

 . ل طالا مالااوا لاعغ ااأعاحل عع
 ل  الل غيرل للالرحللغيفلتعبأ أللعلاملل  ملل لراحللغليت لللالةأ لل للللل ي غتلليللنغليل ر

لفبللطيلمملهللز لاحل عللعر لا  تللتع  لعأاللا غعال وللل عا/عألل ةععالا ريللومتالاأللمي

اعألو لراحلللعلاعغ االأعللللمملا ل للغلاحللاعوالللل اىلاعغتومميللعل يف اااللحل رغج

لااغحلللوعال ي غتلللايلل وتللوماللل لنيبيلللغر لاعتلل عليلللار؛ل لل لايللغر لاألاللبوريلللل

ةأمللل لعلللولمتلتو يللللالللل(ريملللل لالللبأالااطللل  لل)ل4اللل  يفلاا للل  االاعتعبأ ألللعلللللعألللل أبعتعا

 :3ل ل  م لعموحغيفل5وحغيفل ل  م لعمل4  م لعموحغيفل؛لرحغات  لريم لاةاعل  ممني
ل

ل( ا  أال5)لاع رتيفلاعط عطعل( ا  أال5)لاع رتيفلاعط اأعل( ا  أال5)لاع رتيفلاألرمللاا م 

لاتموريعلاععة أعلاعط اأعلاتموريعلاععة أعلاعط عطعلاتموريعلاععة أعلاألرملل4  م لاعوحغيفل

لاتموريعلاععة أعلاعط عطعل أعلاألرملاتموريعلاععةلاتموريعلاععة أعلاعط اأعل5  م لاعوحغيفل

لاتموريعلاععة أعلاألرمللاتموريعلاععة أعلاعط اأعلاتموريعلاععة أعلاعط عطعل3  م لاعوحغيفل

لل
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 النظام الفصلي للتعليم الثانوي رسادأساسية يف معمليات : تاسعًا 
طل اودل ل لاالجت هل اللللنعمالة  عأ الاعت م لراعت مأ لممل غا  لاعنمل  لاع للمللعمت ملأ لاعلللت

اعل لتتبن هل لللجت هل اللاعرت ويعلاحلغيطعلاابنأعلريم لاعغ اا الراألا ثلاا ط ع لر  لتم لاال

ل: غا  لاعنم  لاع لمللعمت مأ لاعط اود؛ل  ليمل

 "التعلم املتمركز حول املتعلم:" 

زدليللفللرهلولاعلللل"اعلت م ل":لانلاا  و لاعامأ لاعلزدلت ملالريمألملااغ العل   ةلعلرين صلاه لهلوللللللل

راعيموكلاع ممللراعرت ودلااتواصلالاعلزدلللل"حمو لاع ممأعلاعرت ويع"اعغر لاألا اللعممت م ل

ل.ا  املاات م 

:ل  بلل  يفمل  ةللعلاشلل   الااغ اللعلحللو لااللت م ؛لرهللول لل لي للمللرينللمل حأ الل ىلللللللأللا ترهللولي لل لل

ا عأ لاعت وي  لريتنم للع لاش   الاعت م لر ا عأبم لر ل"اات م لحمو لاع ممأعلاعرت ويع"

راألاشللععلااغ اللأعلااللل حبعلعممللن ج ل ملل ليم للاللعلل لمملععللعلاعت   لل لر منلل هلقألل  يفللللللللل

ل.اعلفلراع أ  يفلااغ اأعل وجملري  

ريتعملل للعللل ل يلللنيل  را لااغ اللعلررين صلللاه لاعرت ويلللعلعته ألللال قللل لقلللغ لك للل ل للل لللل

ل.عت م اعرت أملريم لاات م لراعتما ملحوعملرت  أال  را  لمملريممأ الا

 أالرين صاه لات حعلااميغل  لاع ا لر أئ الاع مالر غا  لاعنم  لاع لملللريتوقال  

اع لجت الاش   الااغ اعلتتما ملحو لاات م لرتتأ لعملاا   لاعت ممأعلااتنوريعلاع ل

ل.ي تيبونل  لسةهل لاع أ لراا   االرينمونلعغي  لاا اةعلريعو را  لرينتفوا  

  



 

32 

 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 معتمد على اجلهد وليس على القدرةلتميز النجاح وا: 

 لاللاا ل لل لتبلل ي لممل يللتوي ال لللأالاععللةللرمنللوه لللللنل للانلاع للطدل لل لاعللغالمالت أللغل لللللل

ه  لللونلىل للل لُياأل للل  اللراا للل  دلعلللأ ل  عنلللار يفل  تملللغاىللريمللل لتلللوةالقلللغ االة م لللعلعلللغل

ز لااميلغل ل لاع ملاللللرامنل لاعيلب لاألهل لهلول للللللرانل ل اوال لنهمنيلعلزع ؛لللل؛لاعنف  ل رلاعتمأم

ل.راعوقفلمملريممأعلاعت م لراع   لراام  اعل دل ز لااميغل  لاي غ

للاع لل  ينيلقلل   رنلريملل ل  أللالاعنفلل  لراعتمأللمل تلل ل لل ل للزعوالللللةهنلل لةللإنل أللالاععللللر لل 

ل.اي غلاعة  لراع  مملعته أاللع 

رااط  ايفلل الاعت م  نلتنشالا  ةعل ز لاي غلمملريممأ ريتوقال  ل غا  لاعنم  لاع لملل

ل؛ه ل  و  ال  أالاعنف  لاعغ اال  حغل  ريتب   لل؛راعلمللريم ل تعمب تملراش   تمل ةأم

ل ؛ل م لا  لعممغ اعلا غادل اشععلق  معلعممم  اعلإلاب اللع  الر  أالاعتمأملةأم

ل.تعأدلاع ن ري الاععة أعلاعيمبأعلجت  ل ا ي  لرا   اأعل  أ   لاعنف  لراعتمأمعر
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 التكامل بني مكونات املدرسة الثانوية: 

ل:اا وا الاألا اأعلاعت عأعتتمطال    ن ل  عنمالاملل  وا الااغ اعلاعط اويعل

لاعبأئعلاا  يع:لاا ونلاألر 

رهللللاعبأئللعلاعلل لتللت لةأ لل ل  ةللعلريممألل الاعللت م لراعتللغ ي لااللنم لراشلل   تم لرت تمللغلللل

 ةعلالغ  الاألا الأعلراايل اغيفلاعل لتتلأ لةاصل ىلللللللريم لاابن لااغ اللاعزدلت الريمأمل 

ل. تنوريعلعته أالاعت م لراااامم

لاعبأئعلاالجتم ريأع:لاا ونلاعط ال

رهللللاعبأئللعلاا تمللغيفلريملل لاع نلللالاعبشللادلاعللزدليت   للال للالاعبأئللعلاا  يللعلريوظ  لل لمملللل

ل.  أالاعت م لر ينيل    تملرجو تم

لاا وا الاعبأنأع:لاا ونلاعط ع 

رهللللاا والل الاعلل ليللت لتللغارهل لريملل لاعبأئللعلاا  يللعل لل لسللة لرين صللالاعبأئللعلاالجتم ريأللعلل

رتتمطللالمملااللن جلراع تلل لااغ اللأعلرااللوا لاعت مأمأللعلااللل حبعلراألاممللعلراعمللوام لر  عللعللللل

اع ملللالراام  اللل الراإلجلللاا االاعللل ل   اللل  لرين صلللالاعبأئلللعلاالجتم ريألللعل اسلللالاعبأئلللعللل

ل.اا  يع

ل

 عللعلاع للويفلرتا أمهلل لي تمللغلريملل ل للغىلاعتفلل ا لاع   للال للنيلتملل لاا والل الر  أللاللللانلا

اع ةقلل الرتو يللالاأل را لمبلل لينللم لاالاللتطم  لاأل طللالع  ةللعلاا والل الري م هلل ل  ملل لت  رتللفلل

قللغ اىلل ا اللأ ىلل شللرت  ىلليته للاللناوريأللعلاا والل الاعطةاللعلررين صللال للال ن لل  ل للال ةحمللعل ل

 .للفلعمت م لراعتغ ي سزال  أ ىللهزالاالا لرُسممل ال غ اعل ل ر  ىل
 ل
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ل:راعش الاعت علليبنيلاع ةق الراعرتا  ل نيلتم لاا وا العم لاانمو علااغ اأع

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

اعت   الةأم ل نيلتم لاا وا الرت ميملاعت  ريالاإلل  للةأمل ل أن ل  للللر  لاا  لجغاىلل  أا

 جتللل  لاعتما لللملحلللو للاع ةقللل ال اسلللالاانمو لللعلااغ الللأعل للرتوظألللفلاأل را لراايلللنرعأ الرل

ل.اات م 

لعلل لتللب لااغ اللعلعمم لل هأ لراام  الل الاعرت ويللعلاا تمللغيفلريملل لللللل  أللالريملل لي للنيلكلل لر

ل."اعت م "   و ل

ل

ل

لل
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 مفاهيم أساسية وأدوات متقدمة: 

ل:رتشمال  ليمل
ل

o  لقأ  يفلاعت مo  ل ري يعلاعت مo  ل ري لاعت مo  لت وي لاعت مo    لأملاعت م

ل

o قيادة التعلم: 
  أللل  يفل لللغياه لت لللو ل لللملاهلأئلللعلاإل ا يلللعلااغ الللأعلللللل ل نلرهلللولاعلللغر لاألا الللللاعلللزدلل

حأ للل لتا ألملاشل   الاع أل  يفلااغ الأعلمبل للللللل؛ل ةم  لرةايالاع مالااش  كل    رر

ي لللو لاملل  ألللالت مللل لاالللت ممنيل لةنلللالصلللو يفلك نلللع لريتعمللل للعللل لتوجألللمل  ةلللعلل

 لاعبشللايعلر  ةللعلاعتف أللماالاات حللعلمملااغ اللعلعته أللاللعلل  لراعتواصللال للاللللللللل ااع للو

ل.اي  الاا نأعلس  ج  لعتوةدل دل تعمب التغري للع لرت م  

ت مأللفلر أللالااغ اللعلعشللنرنلاععللةلللرتعملل لاات   للعلاعغقأ للعلعللت م لااللت ممنيللت ملل ل

راا ل  لاات م لعل تنملأ لللللجب اللع ل  ل رعوي تملاع ةعلامللتا أم لريم ل  ةعلاع ن ي 

ل.ايغار لاعغ ااأعلرتيفأالااوا لر   يعلح الالاعت طا

 حغل ه ل   يدلاحل ل لريمل ل  ل  يفلاع ملالااغ اللللللللل"اعت م " م لينبعلل نلت ونلات مجل

 لمن  لللملاات لللغ يفلر نل دلسملللالي تشلللفلسلللة للعللل لةلللإنلريمللل لااغ الللعل ااج لللعل  ةلللعلل

ل.امللاجت ه  لاعلهأ "لاعت م "لاع ممأ الااناايفلإلري  يفل يديف

ريملل لاايللتوىللل"ايللو يفلاعرت ويللعل"انلقألل  يفلاعللت م لر ااقبتللمل حللغل هلل لعللم ا ال  أللاللللللل

ااغ اللللاعلل لت للو لمملاعن  يللعلامللجللو يفلاا اجلل الراايلل همعلممل يللنيلجللو يفلاعنملل  لللللللللل

ل.اعت مأمل

ل
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o رعاية التعلم: 
ميفلريمل للات حلعلاع لا لاعة  لعلرات  لللللالمملااتمطللرهولاعغر لاألا اللاعزدلي و ل ملاا م ؛ل

اا ل  االلوال ه الري تيلبُلجتوالاع أ لراالوال لا ي  لرينمُّاعت م ل نيليغدلاات ممنيلعأت مُم

ريتشللل   ونلاشللل   اللل  ألللن  لمللل ريتبللل  عونلسلللملات  لةألل  للل ارالاا اةلللعلرينتفو ريعلللو

    ات  لر  تيلب ت  للللممونلرين زرنل شارري ت  لاع لت مللري يرخيععونلرل اعت م 

ل.  لاا م  فلاشااٍ لرتوجأملر ت   عل ب شايٍفلاعرت ويعلراع ممأع؛ل

انل للطدال لل لاا ممللنيلاا ملللنيليبللزعونلاع للطدل لل لاي للغلاعللزاتللاعللزدلييللتهوللةأللملللل

اا ملل لريملل ل  ملل لرقللفلاحللللعلاعغ االلأعلمملريللاضلاا اةللعلاع ممأللعلرتعبأ  ت لل ل؛لرهللولللللللل

الل نلاالجت هللل الاعرت ويلللعلاحلغيطلللعلتن لللغلريمللل ل نلش للللأعللللج لللغلييلللتهالاعت لللغيا؛لال

االلت م لر    اتلللملرسملاتللملر    ةلللعلتنمللول شللل ال ةنللالحلللنيلتتلل  لعلللملاع اصللعلاأل لللملللللللل

عممشللل   علمملريمأللل الاعلللت م ؛لرحلللنيلي لللونلاعوقلللفلاأل طلللال للل ل  للل لاحلللللعلاعغ االللأعلل

جتل  ل هلغا لاعلت م لللل  تمغاىللريم لاش   الاات م لرك  ا تملع ممأ ال نممعلر وج لعل  ل

اا للللو ؛لاأل لللالاعلللزدليتعمللل لاالحت للل ظلجب لللو لاا مملللنيلاا مللللنيلرتوجأ  للل ل  جتللل  لل

اإل غادلمملاا  يفلاهتم  لاات م لرتنويالاا   لراعنش   الاعرت ويعلاع لتيل ريغلاالت م لريمل لللل

يالاا اةلعلل  أالااميغل  لاعت م لراام  اعلراع مالراإلات  لاايتمالاعزدلي و  لامللت غ

ل.اع ممأعلاع ليي  لممل ن م  

اتموريلعلللر  مملللل م لل ل نلتتن ةالج و لاا ممنيلمملاعت للالاعواحلغل ل لج لع لللل

ت   للالاي للو لاعاا أللعلاملل يللنيلت ملل ل أللالااللت ممنيلممللتاععة أللعل لل لج للعلا األلعلع

ل.أاللع   ريم ليي ريغل لةأم ل أن  لمبتب   لالملاالع أالااوا لاعغ ااأعلر

لل
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ممل لالللرتوجأ لملعنشل   تمل  جتل  للللن غلريم ل ينرعأعلاا م يل" ري يعلاعت م "   و لانل

ل:يملر نمل  لل؛رت ميملاش   تمعغىلاات م لل"اعت م "ل  ليي ريغلريم ل  أا

 لاع   لايأغلألهغا لاعت م ل وجلملريل  لر هلغا لاعلت م لمملجمل  لاال  يفلاعغ االأعللللللل 

ل.أمللعمم  يفلمب ليغري ل  ةعل  را لاا م رت   ل بأ علاتتوىلاعت م

 رتنويلال ال عأبملمبل ليلتة  ل لال بأ لعللللللللاعت عأ لايأغلإل ا يفلاعت م لراعتلغ ي ل

اتتلللللوىلاعت مأملللللللرسلللللل مالاالللللت ممنيلر بأ لللللعل أئلللللعلاعلللللت م لرا   ا ت للللل للللل

ل.رالغ  الاات حعلمملاتتمالاتأ 

 رات حلعلاع لا لاأل لملل ل للللللاالاتطم  لاأل طالعموقلفلاا للالعممل  يفلاعغ االأعلللل

  للل لاعلللت م لام  الللعلاشللل   تمل للل لقبلللالاالللت ممنيلراعتلللغسالااب شلللالعتللللهأ لللللل

ل. ي  االاعت م ل ت ل  ل ريفلاحل جع

  اعلللت م لريلللوةالاا مو للل الاعة  لللعلليلللغري لختعلللأ ل منللل هلاعت لللوي لر اللل عأبملمبللل

االاتمل  لللا  يعل دلقلو ليت لاع شفلرينملراحغاثلاعتغسالااب شلالراعيلايال رنلل

ل.امللةرتااليل  ل    لاا  يعل رلتم ا ل تعمب ت  

 اعتل ألللغلريمللل لاايلللنرعأعلااشلللرت علمملت ميلللملاعلللت م ل لللنيلاا مللل ل لللالاالللت ممني لل

رةأم ل نيلاالت ممنيل ا يل  لحأل لانلاعلت م لايمل ريلليتعمل لج لو اىللتشل   أعللللللللل

اعللة  ل لل للراع للغ لاألا اللللل للال للت م لل ت للغ يف؛ل للالتل أللغل همأللعل نلي تيلل للل

 . هغا لاعت م 
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o التعلم دعم: 
  را لاع ألل  يفل لل لج للو لايلل اغيفللرهللول لل لت للو ل للملاع ن صللالاعت مأمأللعلاألسللاىلمملااغ اللعلل

ل" ريل لاعلت م لل"ر  ممأل اللل " ري يعلاعلت م ل"راهلأئعلاعت مأمأعلمملل"قأ  يفلاعت م "ااغ اأعلممل

 ت لل لمبلل لا للال ريملل ل  جلل الللللتت   للالج للو لاانمو للعلااغ اللأعلرت تمللالحم للللر يلل اغتمل

ل:  ليمللاع لت مالريم ل ري لاعت م لر ي اغتمل؛لر  ل ه لتم لاع ن صااعت م لر  أنم

ل:اإل ش  لاععة ل (ل )

اا نأللعلال صللعل  إل شلل  لاععة للللةللإنلاعنملل  لاع لللمللييللت غ للللللاأل را اعلل ةعلاملل

 :اعت عأعاا معل را لاأللريم تل أغل ميغاىلل  لاع
 رت ميلمللاإللل  لللميلموكلل ت   لعلاعلت م لاعيلمأ لعلللاشغلاععة لللمملل  را لاالتتل غ

رت ميللملريةقلل الاعت لل رنلر ري يت لل  لاع للأ لاعرت ويللعلرتنمأللعلاالاتملل  لااغ الللللت ملل ل

  ريتبل  للعل ل حلغلاأل را لاألا الأعلعممغ العلراعل لتتنل ةاللللللللل نيلااغ اعلراألاايف

 .ريمأ  ل  ةعلاي و 
 ل اعللللت م لر ريم لللللريممألللل ال يلللل اغيفلغلاععة للللللعمماشلللللتفللللغ يفاا را لتتعملللل لاأل

ر لاللل ر لالقأل  يفلااغ العل ل لج لعلا األعلللللليأالراعتش ر ل الاا ممنيل  لج ع ل  عتن

 رعأل  ل  لو ه ل تل ل ل لعلم لاأل لا لريتعمل للعل لاات   لعلللللللللل لاللرل ا ي   اات ممنيل

اخت لهل للليلت لراعا  لااب شال لنيلاإلجلاا االاعل لللللاايتمايفلعنت مجلت وي لاات ممني

ر لل للمملااغ اللع"لاملل  لاللو ل"راعنتلل مجلراا مو لل الاعلل لا لل لاحللللو لريمأ لل ل لل لللل

 لرمبل ليتواةلال لالاعت مأمل الاعل لتللغ ه لاإل ا يفلللللللاا ممنيلر  لاات ممنيل ا يل  ل

 .اع   علعمتوجأملراإل ش  
 ت للغي لاعللغري لاا لل لعمم ممللنيلمملجملل  لاعت   للالاأل طللال للالاحللل الالال صللعلللللللل

 .منيلاع لتتعم لاوري ىللس ص ىلل  لاعتغسالاعرت ودلراات   علاايتمايفعممت م
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 يلللل ريغلاااشللللغلاععة للللللممل ريلللل لاالللللت ممنيل  ا مو لللل الاابنأللللعلريملللل لاعنتللللل مجللللللللي

راالستبلل  االاعتش ألللأعلمبلل لييلل ريغلااللت ممنيلريملل لاستألل  ل يلل  االاعت لللالللل

اعط اويلع لر يل ريغت  للل  غلاات  م  ل  لاإلريغا لاع    لرقبلالختلاج  ل ل لاااحملعللللل

رينغلرجو ل تعمب الت تنللاعتهو ل  ل ي  لاسال اسلالااغ العلاعط اويلعل رلامللللل

 دلام  لت مأملل غيالس  ج  ل ن  لريم ل  ليتوةال  ل  مو  التش أللأعل بنألعللل

 لريتعم للع لاريلغا للريم لاعغالمالراعملاهنيلر  حلوا لراعتش  كل ال رعأ  لاأل و 

علراستبلل  االقألل  لااأللو لراع للغ االعت للغا  ل للنيليللغدلللرتعبأللال  راالتش ألللأ

 ل.اات ممنيلر رعأ  ل  و ه ل ريم ىللالستأ  ات  لرتوج  ت  
 تتعم لاأل را لاإل ش  يعل ي اغيفل يتمايفل ل لاع أل  يفلااغ الأعلر ل لاا مملنيلرةلاللللللل

 .  لتن غ لاأل ععلاإلجاامأعلعممغ اعلاا تمغيفل  لاي  الاا نأعلمملاعو ا يف
 ملل لاعنملل  لاع لللمللت  أللال  را لاإل شلل  لاأل لل  اللمبلل لييلل  لمملاع شللفللللللللليتع

ااب لللالريللل لاععلللةللااتمألللمي لراععلللةللاا اعلللنيلعالس للل  لاعغ االلللل للل لسلللة لل

اعت للللل  يالاعن  مألللللعلمملر(ل ريمللللل  لاايلللللتوى) ت   لللللعلاتللللل مجلاععلللللةللمملاع لللللرتاالل

رتللللنأ   ل لامللل  لالللواعللل ليللللغ ه لعمميلللتوىلاعغ االللل لراعيلللفالاأل للل  ال لل

ررعالسع لا ش  يعل    اأعلات   علت غ   لر اا جلريةجأعل ةمملع لرت لغي للل

  عت  رنل لالينلعللللر غيغل عأعلاعت   ال ال ال ن  اعغري لاعرت ودلاعة  لهل  ل

 ألالشلنرنلاععلةلللللرااغ العل رلللق ملغلاإل ش  لاععة للراأل ل  اللاعل ليا ال  لللل

 ليمأللمرريللغ ل ن الل ل لل لاا ممللنيلاال(ل  أنلل ىل)للاااشللغلاععة للرتنلل لمملرينللويت  ل

ااشللللموععلمملالعللللعلاعغ االلللأعلعمنملللل  للل لللل لاتمللللفلاعت لللللل الراايللللتوي اللل

 .ينر لام  لاو اع لمللعمت مأ لاعط اودل  إلع ةعلاملل 
 ل
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ل:اعنش هلاععة ل (لل)

 رينللللال  للل ل للل لرين صلللال ريللل لريممأللل الاعلللت م لرتنمألللعلاع لللأ للللاعنشللل هلاععة للل

 لنيلاا ل  االر ت   لعلتنمأت ل لا تلغا الال لاالت غةتمللللللللر دلااألو للراشب راالجت ه ال

اانللل هجلاعغ االللأعلر  أ للل ىللألهلللغا لاعت ملللأ لاعطللل اودل    لللعلراعنمللل  لاع للللمللللللل

 .خب صع؛لرمب ليت ال الاعتنمأم الاا تمغيفل  لاإل ا يفلاع   علعمنش هلاععة ل
  نمَّ لاعزدلتا ملاانل هجللاج و لاعت م لاريم ل ري لمملااغ اعل امغلاعنش هلليشا

 الل لسعلل للل؛لرلعلل ل لل لسللة لللل  ممللأ  لرين للز لاات ممللونل إشللاا لللللاعغ االلأع 

 .اعغاريمعلع ممأ الاعت م ل لاواري  األاشععلاععة أعلاإلع ةأعلااتنوريعل
 ل تن للغلاألاشللععلاععة أللعلريملل ل واصللمعل ريلل لت ميللملاع للأ لراالجت هلل الاعرت ويللعلل

إللاالاتمل  للرتنمأتملر ري يعلااوا نلعلرحمللا ل بل  للللرات ةمعلريم لاعيموكلاإلل  ل

قلللأ لااشللل   علاالجتم ريألللعللرت ميلللمرتنمألللعلقلللأ لاعوالللعأعلراالريتلللغا  للل اعلللو  

 .اإلل  أعلر  أمه 
 تيللتطمالاألاشللععلاععة أللعل  ةللعلاألرقلل الاات حللعلسللة لاعأللو لاعغ االلللرمملاع للرتيفللللل

هل لتنلم ل  ألالاألهلغا للللاعم نأعلس   لرقفلاعأو لاعغ االلرةال نمو علاع ل

اع   لللعلعطاشلللععلاععة ألللعلررةلللال أئلللعلحم لللميفلريمللل لاإل لللغادلراعتفلللغ لراحلأويلللعلللللللللل

 .راعتنمأعلاايتمايفلعمش لأعلااتوا اعلعمع ع لممل ري يعلتا ويعلر أئعل  نع
 يش  كل امغلاعنش هلمملت  أال   يفلاا   االاعتعبأ أع لريتشل  كلمملتغ ييل  لل لالللل

يفلراعتمأم؛لريت  راونل   ىللعته أال هلغا لاال  يفلاعل ل طلال  ايفلللللاا ممنيللردلاع غ 

 نممللعلر ن فأللعلعتنمأللعلاع للأ لراا لل  االرةللالجملل الال تنوريللعلييللت غ ل للاللللللل

 ن  لاوريل ىلل ل لجمل الالاا ل  االاابنألعلريمل لاحتأ جل الاععلةللرخيتل  ل ل ل أن ل لللللللللللل

علاحتأ جلللل الرةلللال أوعللللملرا   ا تللللملرتعم  تلللملاايللللت بمأعل ملللل لتيللل  لمملتمبأللللللل

 .اتتمالر تعمب الاعتنمأعلاعو نأعل وجملري  
ل

  



 

40 

 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

o  
 
 :متقويم التعل

اعت وي ل ل ل جلاللل"ين غل شاردلاعنم  لاع لمللعمت مأ لاعط اودلريم لتعبأال تعمب ال

لللغ لمبوجب لل للنلريممأللعلاعت للوي لعأيللفلحمعللعلست  أللعلاُللراعللزدلي تمللغلريملل ل للل"اعللت م 

رتتلما  للل  لميجل ل لريممأل ال ت لغ يفلتيلبالاعلت م لللللللهللل لامنللرريمل لاالت م ؛للللست  أ ىللح م ىل

رختتت ل ملة  عأ تم لر ل لهنل لةلإنلاا مو ل الاعل ليلت لاحلللو لريمأ ل ل ل لريممأل الللللللللللل   م

ل:اعت وي لل ل نلتي  لممل ينيلاع غيغل  لاع ممأ ا؛لر  للع ل  ليمل

 لةفلواالاعلت مللريل لل شلفللرتوظألفلاا مو ل الاعت واألعلمملاعللل ينيلت م لاععلةللل 

ل.ع مالريم ل   يت  راراعل و  الاع لتواجملاات ممنيل

 ل. ينيل ا عأ لاعتغ ي لراعت وي لاع لا  ا  لاا م لرااغ اع

  ل. ينيلاعمار لاع ليت لةأ  لاعت م لراعت وي

 يلللنيلاتتلللوىلاعت مأملللللاا لللغ ل للل لسلللة لاع تللل لاعغ االللأعلراالللوا لاعت مأمألللعللللل 

ل.اال حبع

   راتلملل للمملللاعت مأملللااغ الللرللالت أغلاععللاعنم  لاحللو لريم ل  مو  

ل.  ل جال يأنملرتعويا لر  عتم

مألعلاعت مأمألعلاعل لياري هل لللللتوظأفلات مجلاعت لوي لممل يلنيلاع ممألعلاعت م للللريم لاا م ر

ل  عشاا عل ال  ةمملاا ممنيلر ال ة م لريغياه ل

 مجلاعت لوي ل للو يفل يلتمايفلعت لغي لللللاتللل ت   علريم لاع أ  يفلااغ اأعلراإل ش  لاععة لر

ل.اعة  لرااب المملاعوقفلاان ا ل ن  ىللعرتا  ل ش ةالاعت م لرص و  تماعغري ل

اع واريغلراعتنمأم الاألا اأعلع ممأل الاعت لوي لممللل"لالمهعلاعغ ااعلراعت وي "رتتنم ل

 ريمل لري ملغلللا ش  اال  أنلعلعته ألالللل"ت وي لاات م "ل عأايتنم لاعنم  لاع لمل ل م ل

ل.  لريممأ الاعت وي لرات مفم
ل
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o حتفيز التعلم: 
ألنلاعت ميللملاإلللل  للي للو لامللااللتماا لل؛  ل لاا لل ل نلت مللالااغ اللعلريملل ل  أللملاعللت م ل

الت ميللماىللاللمبأ ىللمط للُي لل للعلل للغن لل للال ةحمللعل نلاع لر واصللمعلاعت للغُّ لاعتمأللملرتنمأتللم

عغ االللراال تيل للاعرت لودلر مبل ليلغةالاملللللللتااجلالاعتهللأالاللي لو  لامللللقلغللعممت م 

ل: لرعزع لةإنلريم ل غا  لاعنم  لاع لملل  ليمل  لاعت طال ميٍغ

 ا غادل من هل تفغ يفل  ل ا عأ لاعته أملر  راتملريم ل يتوىلريم لااغ اعلت مال

ل. وجملري  لاا م لعم لجمموريتملاععة أعلرريم ل يتوىلااغ اع

 راالحت لل  ل للمليالاعت للو لاع ممللللعللغىلاععللةلللت للغ لااغ اللعل للاا جلس صللعلعت للغل

رتنمأتللم لرتللوةدلسعللعل ريلل ل يللتمالعممت للوقنيل  االلأ ىللعممه ةمللعلريملل لت للوق  للل

 . رالىللر يأنملا اأ ىللرتواأالاع  لاانتمنيلامللهز لاع ئع
 عممي همعلمملاع شفلرين ل ل رالىللللعغىلاات ممنيت غ ل اا جلعاري يعلااوهبعلراإل غادل

؛لراعت لللغيااعاري يلللعلاعتواصلللال شللللا  ل لللالاي للل الاا نألللعلاواصلللمعلللاللل ل ري يت للل لر

ر  الالللت   يفل للل لاعتنمأمللل الراعلللملا جلاعللل لت لللغ   لاإل ا يفلاع   لللعلعمموهلللو نيللللل

ل." وهبع"ر نايعل

 ميفلعتهيلللنيلت مللل لاععلللةللاات طلللاي لةلللو للللت لللغ لااغ الللعل لللاا جلريةجألللعلرحم  لللللل

اع ةجأعلااةممعلرت لغا  لمملللا تش  ل  غ  الت طاه ل  ستأ  لاوريأعلاعملا ج

 .اعوقفلااةم 
ل

ل

ل
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 ات حللعلل ؛ل لل لسللة لر  للُمممللت ممنيلعلاع ممللللراعرت للودلتشللفالااغ اللعلاإلاتلل  للل

 ل(اع للللالاعغ االللل)لةاصللعلع لللاضل شلللارري الاعلللت م ل اسللالاتموريلللعلاععة ألللعلل

ال عأ للمملااغ اعل نيليغدل نيلو أ  لرس  ج ل  لرا ت ل  ل للللراشالااشارري الااتمأميف

ملريمل ل واصلمعلاعتمألمللللجغيغيفلتمل لتم لاي و لرتاةال ل لشللا  لرقأمت ل لر   للللل

لللللأاليللللو لمملا  يللللعلاايللللتوىلل؛لركلللل لييلللل ريغلممل  أللللاللعلللل لختلمملاريللللغا ه 

 ل رلختلأال  اضل ام لع اضلااشارري الااتمألميف ل رللمنشالراعت ايفاعغ االلع

رااشلللارري اللت م اعلللواتجل ريلللويفل رعأللل  ل  لللو لجمموريللل الاععلللةللعة لللةدلريمللل لاللللل

ااتمألللللميفلرت لللللغياه ل رل دلرالللللأمعلا غاريألللللعلا ن للللل لت لللللغي لاعته ألللللملاان اللللل لللللل

 .عممت ممنيلرااتطم  ه لمملرياضل نتف الاععةللااوهو نيلرتشفأ   
 تتشل  كل للغا  لاإل ا يفلاعت مأمأللعلمملتبلل   لاألة ل  لحألل  ل الل عأ ل  أللملاعللت م  للل

ل.ي ال تفغ يفل  لاعته أملاايتمارتب لمن ل ل تنوريعلعته أال يتو
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 عمليات مساندة: عاشرًا 
اعلل لتيل  ل للال  نل  لممل ةللاللللاايل اغيفليتعمل لتن ألزلااشللاردلت   لالريللغ ل ل لاع ممألل اللللل

ل: لريتنم للع ل  ليملاعتن أزلر ينيلااج تم    يفل

ل

 ت ميملاعت   ااالات غا لاايتمالراعت أئعلر: 
  ل هأ لاعنمل  للل تن أزلااشلاردلعت ميلملاالتأ  لللللنأنيلت أئعل أالاا   لاا  لاعبغ ل 

لر ريمل ل يلتوىلاعلو ا يفلللل ألن  لالوا لل ل نللعل لللللاعشلاا علل  ألاللرل اع لملل ل لج لعلل

 أن للل لر لللنيل ل رلةأمللل ل   تللل لاعرت ألللعلراعت ملللأ لممللر ريمللل ل يلللتوىلاإل ا االاعت مأمألللعلل

  را لااغ الللعللنييلللرتوظألللفللعللل لممل لاتتملللالراانايللل الاعو نألللعللاالاع ةقلللع لللل

ل.ااج ت  ريممأ ت  لرجو يفلر ةال    يفلررظ م   ل

 نلت أللرل أللال نيللو أ  لأل را هلل لمملاعنملل  للللللريتوقللال لل ل للغا  لاعنملل  لاع لللمللللل

  ل جالت   لالاي لو لللل  ةا لاعت  رنلاانمَّ ل نيل أال نيو أهل لاع لمل؛لرتتأ ل

ل.  جت  ل  أال هغا لاعنم  لاع لمللر ينيلااج تم

ل

   اايتمالاعتعويالاا: 
اشلللاردل يمألللالاع ئللل الاا نألللعل اعلللزدليعلللو لاأل ا لريعلللدلاالجت هللل الرينملللللاا للل  اال

لرتعبأ ملمملااأغانلاعرت ود؛

 نل    ل  را اىلللاتأعىللعتب   لاا اةعلرالملاال لنيلللريتوقال  ل غا  لاعنم  لاع لمل

ةممللعلرةاصلل ىلل ليللتما لر نلتتللأ ل أئللعىل نيللو أ  لمبلل ليللغري ل نمو للعلاعتعللويالاا لل لاال

ل.عزع 

ل

 ل
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 ل:اعت وي لاايتمالرعم نلايو يف 
رلعللل لعمتل لللغل للل لتواةلللالاعنلللواتجل لللالاألهلللغا  لراتيللل  لاا اجللل ال لللالاالللغسةاللللللل

لراع ممأ ا؛

يلللو يفلل نل للل   لاعلللغر لاأل لللمللمملعلللم نلاللللريتوقلللال للل ل لللغا  لاعنمللل  لاع للللمللللل

 لل لمألل الاعللت م لراعتللغ ي لراعت للوي لرحملدهلل لللل يللنيلريماعغاسمأللعلعم مللالااغ اللل؛لرل

ل.عممي همعلممل ينيلااج تن لاعرت ويعاع ممأ الااغ اأعل

ل

 ممأ الاعت م لراعت وي عاعت نأعلاعغاريمعل : 
  الات   يفل  ل  عأ الاعت نأعلراعت   ال    ل وريل؛لرتوظأفلاتتويل الاإلع رتراألعللل

ينيلريممأ الاعت م لراعتغ ي لراعت لوي  للعممن هجلرااوا لاعت نأعلاال حبعل  ل جال 

ممل يللنيلراألاممللعلاعت نأللعلاألسللاىللاالاع ةقللع لل"لاملل  لاللو "لراالاللت   يفلكلل ليللوةا ل

  لم يفلعلت م لللحمتويل الاع رتراألعللللاعل ةعلاالاتطم  لاأل طالعمت نألع لرتشلفأالتعلويالرللل

ل اعغ ااأعلهج عممناتتوىلاعت مأملل

 لل لسللة لاا ممللنيللرااللت ممنيلراهلأئللعلاإل ا يللعللللريتوقللال لل ل للغا  لاعنملل  لاع لللمللل

ااغ الللأعل نلتيللل  لمملاعتوظألللفلاأل طلللالا عأللل الاعت نألللع لرتنمألللعلاتتلللوىلاعاقمللللللللللل

ل.عممن ج لرتوةدلاعتنودلاعزدليتعمبملاعت م لراعتغ ي لمملهز لاااحمعلاعغ ااأع

ل

لل
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

 اعتهو لااغ اللحنولجمتمالاا اةع: 
أللعلاعيلل و يعلحنللولاعتهللو لامللجمتمللالاا اةللعلات للملريملل للللللللتتفللمل ةيللعلاامم للعلاع ا لل

اإلاتلل  لااطمللالراان ةيللعلاإلل  أللعلراعت  ريللالاعللواريلل للال  عألل الاا اةللعلرات مف لل  لللللللللل

ر نلل  لريمأللملة للغلاريتمللغالر ا يفلاعرت أللعلراعت مللأ لمملسعت لل لاالاللرتاتأفأعلاع مللالريملل لل

لااأغااأع؛  أالتم لاعاةيعلممل ناي ت  لاعرت ويعلااا ميعلر

  ريتب  ه لاعوحغيفلاعرت ويلعلاألا الأعلاعل لتنال للللللريتوقال  ل غا  لاعنم  لاع لمل

عتنمأعلاات ممنيلرتلاأي  ل نلتي  لممل ري لج لو لهلزالاعتهلو ل إت حلعلةلا لعتنمألعللللللل

ااب  إللاعغاريمعلعزع لريم ل يتوىلاهلأئعلاإل ا يعلراعت مأمأعلرريم ل يتوىلاالت ممنيلل

ل. وا  لااغ اعلرك  ا ت  اعزي لين مونل  ل

ل

ل: ةحمع

ي تمغلاعتوصلأفلاألا الللا ل  لااغ العلررظ م  ل لريمل ل ل لتنلمنملاعلغعأالاعتنمأمللللللللللللل

عممغ اللللعلاعللللل   ل لللل لاعللللو ا يفلراعللللزدليللللنم ل  ةللللعلاع ممألللل اللراإلجاامللللللاألا الللللل

ل.األا اأعليمأالااغا  

اع للمللعمت ملأ لللر  لل الهن ل نبطلالريل لسلل مالر بأ لعلتوج ل ال شلاردلاعنمل  لللللللل

اعط اودلمب ليغري لاعتنمأمل الاألا الأعلريوج  ل ل  جتل  ل يلنيلتعبألالاعنمل  لر ةلاللللللللل

ل.    تملاعغاسمأعلرال  جأع

 راهلللااوةا
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي
 

 دليل املدرسة
 (هـ5341)

ل

ل

ل

ل

ل

 اخلطة الدراسية 

لنظام الفصلي للتعليم يف ا

  الثانوي



للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل شاردلاعنم  لاع لمللعمت مأ لاعط اودللللل-الععلاعغ ااأعلعمماحمعلاعط اويعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاإل ا يفلاع   علعممن هجلل– ععلاعو ا يفلعمت عأ لراعتعويالر للللللللللل           لللللل

48 

 
 

 (التعليم العام)يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي ( عداد العام اإل ــاملستويني األول والثاني )اخلطة الدراسية للسنة الدراسية األوىل  -5
 
 
 هـ5341-5341من العام الدراسي  ابتداء

 (2م)املستوى الدراسي الثاني  (5م)املستوى الدراسي األول 
 احلصص املادة احلصص املادة

 1 5 اي لاع للا نلاع 1 4لاع ا نلاع اي 

 2 4ت يلللللألالاع 2 4توحأللللللغلاع

 2 4لراعط  ةعلاإلاة أعللللللغي احل 2 4 لل لللللللللملاع

ل6 5اعمععلاع ا أعلل6 4اعمععلاع ا أعل

 3 5لاعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأعل3 4لاعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأع

ل2ل5لاع أمي  ل2 4لاع أمي  

ل2 5لاع أمأ  ل2 4لاع أمأ  

 2ل5حأ  لاأل 2 4لاألحأ  

 5 5اي عأ الاع 5 4لاعاي عأ ا

ل4 5جنمأميعلاإلمععلاعل4 4لاعمععلاإلجنمأميع

ل2 5رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2 4رت نأعلاا مو  ال ا لاحل

 1 5لاعبه لر ل   لاا مو  ا    االل1 4لاعبه لر ل   لاا مو  ا    اال

ل1  نني/ل5لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أعل1  نني/ل4لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أع

 2  ن ا/ل5لاعلهأعاألاايعلرلاعرت أع 2  ن ال/ل4اعلهأعلاألاايعلرلعرت أعا

 1 5اا   االاعتعبأ أعل 1 4اا   االاعتعبأ أعل

 34 بنني/  صصاحلجمموع  34 بنني/  صصاحلجمموع 

 35 بنات/  صصاحلجمموع  35 بنات/  صصاحلجمموع 

 14 الدراسية واداملجمموع  14 الراسية واداملجمموع 
  



للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل شاردلاعنم  لاع لمللعمت مأ لاعط اودللللل-الععلاعغ ااأعلعمماحمعلاعط اويعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاإل ا يفلاع   علعممن هجلل– ععلاعو ا يفلعمت عأ لراعتعويالر للللللللللل           لللللل

49 

 
 

 (التعليم العام)اخلطة الدراسية للمسار األدبي يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي  -2
 من العام الدراسي 

 
 من العام الدراسي  هـ5341-5341ابتداء

 
 هـ5341-5341ابتداء

 (1م)السادس  املستوى الدراسي (1م)املستوى الدراسي اخلامس  (3م)املستوى الدراسي الرابع  (4م)املستوى الدراسي الثالث 

 احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة

ل3 3لاع ا نلاع اي ل3 5لاع ا نلاع اي ل3 1لاع ا نلاع اي ل3ل3لاع ا نلاع اي 

ل4 3لاعت يدل4 3لاعتوحأغل4 5لاعتوحأغل4ل5ر صوعمللاعت يد

 3 5لاع  مل3 1ر صوعملللاع  مل3 3لاع  مل3ل5لاع  م

ل4     االا يأعلراجتم ريأعلل4 3راعط  ةعلاإلاة أعللاحلغي ل4ل5راعط  ةعلاإلاة أعللاحلغي ل4ل3ل لر ل   لاا مو  ااعبه    اال

 3 1لاعنهولراعلا  3 3لاعنهولراعلا  3 5لاعنهولراعلا  3 4لاعنهولراعلا 

 4 5اع ا لللاأل لل4 5لاعبةحملعلراعن غ 4ل4لاعبةحملعلراعن غل4ل4اع ا لللاأل ل

 2 1راعتواصالاعمعودليف اا اع 2  3راعتواصالاعمعودلليف اا اع 2 5راعتواصالاعمعودلليف اا اع 2 4راعتواصالاعمعودلليفا  ااع

ل3 3اعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأعلل3 5اعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأعلل3 1اعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأعلل3ل3اعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأعل

ل4 3لاعمععلاإلجنمأميعل4 5لاعمععلاإلجنمأميعل4 1لاعمععلاإلجنمأميعل4ل3ليعاعمععلاإلجنمأم

 2 3رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2 5رت نأعلاا مو  ال ا لاحل 2 1رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2ل3رت نأعلاا مو  ال ا لاحل

ل1  نني/ل3لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أعل1ل نني/ل5لاعلهأعراعبغاأعلل أعاعرتل1  نني/ل1لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أعل1ل نني/ل3لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أع

ل1ل ن ا/ل3اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أعل1ل ن ا/ل5لاعلهأعاألاايعلرلاعرت أعل1ل ن ا/ل1اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أعل1ل ن ا/ل3اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أع

ل2 3اا   االاعتعبأ أعلل2 5اعتعبأ أعللاا   اال2 1اا   االاعتعبأ أعلل2ل3اا   االاعتعبأ أعل

 35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع 

 12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع 

 



للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل شاردلاعنم  لاع لمللعمت مأ لاعط اودللللل-الععلاعغ ااأعلعمماحمعلاعط اويعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاإل ا يفلاع   علعممن هجلل– ععلاعو ا يفلعمت عأ لراعتعويالر للللللللللل           لللللل
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 (التعليم العام)الثانوي  اخلطة الدراسية للمسار العلمي يف النظام الفصلي للتعليم -4
 من العام الدراسي 

 
 من العام الدراسي  هـ5341-5341ابتداء

 
 هـ5341-5341ابتداء

 (1م) السادساملستوى الدراسي  (1م) اخلامساملستوى الدراسي  (3م)املستوى الدراسي الرابع  (4م)املستوى الدراسي الثالث 

 احلصص ادةامل احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة

 2 8ل اي اع للا نلاع 2 5توحأللللللغلاع 2 1توحأللللللغلاع 2 ل7لاع ا نلاع اي 

 2 5ت يلللللألالاعل2 5لراعط  ةعلاإلاة أعللللللغي احل 2 1لراعط  ةعلاإلاة أعللللللغي احل 2 1ت يلللللألالاع

 2 7 لللللللللمل للاعل3 5اعمععلاع ا أعلل3 1اعمععلاع ا أعلل2 3 لل لللللللللملاع

ل3 3اعمععلاع ا أعلل4 5لاع أمي  ل4 1لاع أمي  ل3 3اعمععلاع ا أعل

 4 3لاع أمي  ل4 5لاع أمأ  ل4 1لاع أمأ  ل4 3لاع أمي  

ل4 3لاع أمأ  ل4 5لاألحأ  ل4 1لاألحأ  ل4 3لاع أمأ  

ل4 3لاألحأ  ل2ل5لريم لاأل ضل2 4لريم لاأل ضل4 3لاألحأ  

ل6 3لاعاي عأ ال6 5لاعاي عأ ال6 1لعأ ااعاي ل6 3لاعاي عأ ا

 4 3لاعمععلاإلجنمأميعل4 5لاعمععلاإلجنمأميعل4 1لاعمععلاإلجنمأميعل4 3لاعمععلاإلجنمأميع

ل2 3رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2 5رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2 1رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2ل3رت نأعلاا مو  ال ا لاحل

ل1  نني/ل3لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أعل1ل نني/ل5لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أعل1  نني/ل1لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أعل1ل نني/ل3لهأعاعلراعبغاأعللاعرت أع

ل1ل ن ا/ل3اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أعل1ل ن ا/ل5لاعلهأعاألاايعلرلاعرت أعل1ل ن ا/ل1اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أعل1ل ن ا/ل3اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أع

ل1 3اا   االاعتعبأ أعلل1 5اا   االاعتعبأ أعلل1 1اا   االاعتعبأ أعلل1 3   االاعتعبأ أعلاا

 35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع 

 12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع 

 



للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل شاردلاعنم  لاع لمللعمت مأ لاعط اودللللل-الععلاعغ ااأعلعمماحمعلاعط اويعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاإل ا يفلاع   علعممن هجلل– ععلاعو ا يفلعمت عأ لراعتعويالر للللللللللل           لللللل

50 

 
 

 (التعليم العام)خلطة الدراسية للمسار اإلداري يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي ا -3
 من العام الدراسي 

 
 من العام الدراسي  هـ5341-5341ابتداء

 
 هـ5341-5341ابتداء

 (1م) سادسالاملستوى الدراسي  (1م) اخلامساملستوى الدراسي  (3م)املستوى الدراسي الرابع  (4م)املستوى الدراسي الثالث 

 احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة

 2 45 اي لاع للا نلاع 2 44لاع ا نلاع اي  2ل47ل اي اع للا نلاعل2 9لاع ا نلاع اي 

 2 5ت يلللللألالاع 2 5توحأللللللغلاع 2 1توحأللللللغلاع 2 1ت يلللللألالاع

 2 7 لل لللللللللملاعل2 5لراعط  ةعلاإلاة أعللللللغي احل 2 1ةعلاإلاة أعراعط  للللللغي احلل2 3 لل لللللللللملاع

ل3 3اعمععلاع ا أعلل3 5اعمععلاع ا أعلل3 1اعمععلاع ا أعلل3 3اعمععلاع ا أعل

ل5 1 ا يعلاإل لو ماعل5 3 ا يعلاإل لو ماع 5ل5 ا يعلاإل لو ماع 5 4 ا يعلاإل لو ماع

ل5 1 ا يعلاإلاا   االل5 3 ا يعلاإلاا   اال 5ل5 ا يعلاإلالاا   ا 5 4 ا يعلاإلاا   اال

ل4 5راعرت أعلاعو نأعللاعت  ي ل4 5راعرت أعلاعو نأعللايعااةأ  4ل4راعرت أعلاعو نأعللايعااةأ ل4ل4راعرت أعلاعو نأعللاعت  ي 

 4 راجتم ريأع    االا يأعلل4 8لاعاي عأ ا 4ل7لاعاي عأ ال4 3لاعبه لر ل   لاا مو  ا    اال

ل4 3لاعمععلاإلجنمأميعل4 5لاعمععلاإلجنمأميعل4ل1لاعمععلاإلجنمأميعل4 3لاعمععلاإلجنمأميع

ل2 3رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2 5رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2ل1رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2 3رت نأعلاا مو  ال ا لاحل

ل1  نني/ل3لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أعل1ل نني/ل5لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أعل1ل نني/ل1لاعلهأعرغاأعلاعبلاعرت أعل1ل نني/ل3لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أع

ل1ل ن ا/ل3اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أعل1ل ن ا/ل5لاعلهأعاألاايعلرلاعرت أعل1ل ن ا/ل1اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أعل1ل ن ا/ل3اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أع

 1 3اا   االاعتعبأ أعلل1 5اا   االاعتعبأ أعلل1ل1  االاعتعبأ أعلاا ل1 3اا   االاعتعبأ أعل

 35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع 

 12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع 

 



للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل شاردلاعنم  لاع لمللعمت مأ لاعط اودللللل-الععلاعغ ااأعلعمماحمعلاعط اويعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاإل ا يفلاع   علعممن هجلل– ععلاعو ا يفلعمت عأ لراعتعويالر للللللللللل           لللللل

52 

 
 

 (حتفيظ القرآن الكريم)سية األوىل يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي اخلطة الدراسية للسنة الدرا -1
 من العام الدراسي 

 
 هـ5341-5341ابتداء

 (2م)املستوى الدراسي الثاني  (5م)املستوى الدراسي األول 
 احلصص املادة احلصص املادة

 6 ا/5 اي لاع للا نلاع 6لا/4 اي لاع للا نلاع

 3 ا/5اع اا االل3 ا/4اع اا اال

ل2 ا/5ريمو لاع ا نل 2 ا/4ريمو لاع ا نل

ل2 4اعت يدل 2 4اعتوحأغل

ل2ل4احلغي لراعط  ةعلاإلاة أعل 2 4اع  مل

ل6ل5اعمععلاع ا أعلل6 4اعمععلاع ا أعل

 3 5لاعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأعل3 4لاعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأع

 4ل5جنمأميعلاإلمععلاعل4 4لاعمععلاإلجنمأميع

ل2 5رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2 4رت نأعلاا مو  ال ا لاحل

 1 5لاعبه لر ل   لاا مو  ا    االل1 4لاعبه لر ل   لاا مو  ا    اال

ل1  نني/ل5لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أعل1  نني/ل4لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أع

 2  ن ا/ل5لاعلهأعاألاايعلرلاعرت أع 2  ن ا/ل4اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أع

 1 5لاا   االاعتعبأ أعل1 4اا   االاعتعبأ أعل

 33 بنني/  صصاحلجمموع  33 بنني/  صصاحلجمموع 

 34 بنات/  صصاحلجمموع  34 بنات/  صصاحلجمموع 

 12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع 

 



للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل شاردلاعنم  لاع لمللعمت مأ لاعط اودللللل-الععلاعغ ااأعلعمماحمعلاعط اويعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاإل ا يفلاع   علعممن هجلل– ععلاعو ا يفلعمت عأ لراعتعويالر للللللللللل           لللللل

53 

 
 

 (حتفيظ القرآن الكريم)الفصلي للتعليم الثانوي اخلطة الدراسية للسنة الدراسية الثانية والثالثة يف النظام  -1
 
 
  هـ5341-5341من العام الدراسي ابتداء

 
 هـ5341-5341من العام الدراسي ابتداء

 (1م)املستوى الدراسي السادس  (1م)املستوى الدراسي اخلامس  (3م)املستوى الدراسي الرابع  (4م)املستوى الدراسي الثالث 

 احلصص املادة احلصص املادة صصاحل املادة احلصص املادة

ل6 ا/3ل اي اع للا نلاع 6لا/5 اي لاع للا نلاع 6 ا/1اع للا نلاع اي ل 6لا/3اع للا نلاع اي ل

 2 ا/3اع اا اال 2لا/5اع اا اال 2 ا/1اع اا اال 2لا/3اع اا اال

ل4 3لاعت يدل4ل3لاعتوحأغل4 5لاعتوحأغل4لال/5لاعت يد

ل3ل5لاع  مل3ل1ر صوعملل ماع ل3ل3لاع  مل3ل5لاع  م

ل4     االا يأعلراجتم ريأعل4 ل3راعط  ةعلاإلاة أعللاحلغي ل4 5راعط  ةعلاإلاة أعللاحلغي  4 3لاعبه لر ل   لاا مو  ا    اال

 2لل1لاعنهولراعلا  2ل3لاعنهولراعلا ل2ل5لاعنهولراعلا  2ل4لاعنهولراعلا 

 2 5اع ا لللاأل لل2 5لحملعلراعن غاعبةل2 4لاعبةحملعلراعن غل2 4اع ا لللاأل ل

 2 1راعتواصالاعمعودلليف اا اع 2ل3راعتواصالاعمعودلليف اا اع 2 5راعتواصالاعمعودلليف اا اع 2ل4راعتواصالاعمعودلليف اا اع

 2 3جتم ريأعلراعو نأعلاعغ اا الاال 2ل5اعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأعل 2 1اعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأعلل2ل3اعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأعل

ل4 3لاعمععلاإلجنمأميعل4ل5لاعمععلاإلجنمأميعل4 1لاعمععلاإلجنمأميعل4ل3لاعمععلاإلجنمأميع

ل2 3رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2ل5رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2 1رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2ل3رت نأعلاا مو  ال ا لاحل

ل1  نني/ل3لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أعل1ل نني/ل5لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أع 1  نني/ل1لاعلهأعراعبغاأعللعرت أعال1ل نني/ل3لاعلهأعراعبغاأعللاعرت أع

ل1ل ن ا/ل3اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أعل1ل ن ا/ل5لاعلهأعاألاايعلرلاعرت أعل1ل ن ا/ل1اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أعل1ل ن ا/ل3اعلهأعلاألاايعلرلاعرت أع

ل1 3لاا   االاعتعبأ أعل1ل5لاا   االاعتعبأ أع 1 1لاا   االاعتعبأ أع 1ل3لعاا   االاعتعبأ أ

 35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع 

 13 الدراسية واداملجمموع  13 الدراسية واداملجمموع  13 الدراسية واداملجمموع  13 الدراسية واداملجمموع 

 
  



للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل شاردلاعنم  لاع لمللعمت مأ لاعط اودللللل-الععلاعغ ااأعلعمماحمعلاعط اويعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاإل ا يفلاع   علعممن هجلل– ععلاعو ا يفلعمت عأ لراعتعويالر للللللللللل           لللللل

54 

 
 

 يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي ( اإلعداد العام  ــاملستويني األول والثاني )للسنة الدراسية األوىل  اخلطة الدراسية -1

 ( بنني -املدارس الليلية لتعليم الكبار )
 
 هـ5341-5341من العام الدراسي  ؛ ابتداء

 (2م)املستوى الدراسي الثاني  (5م)املستوى الدراسي األول 
 احلصص املادة احلصص املادة

 1 5 اي لاع للا نلاع 1ل4لاع ا نلاع اي 

 2 4ت يلللللألالاع 2 4توحأللللللغلاع

 2 4لراعط  ةعلاإلاة أعللللللغي احل 2 4 لل لللللللللملاع

 4 5اعمععلاع ا أعل 4 4اعمععلاع ا أعل

ل2 5لاعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأعل2 4لاعغ اا الاالجتم ريأعلراعو نأع

ل1ل5لاع أمي  ل1 4لاع أمي  

ل1 5لاع أمأ  ل1 4لاع أمأ  

ل1ل5حأ  لاأل 1 4لاألحأ  

 3 5اي عأ الاع 3 4لاعاي عأ ا

ل3 5جنمأميعلاإلمععلاع 3 4لاعمععلاإلجنمأميع

ل2 5رت نأعلاا مو  ال ا لاحلل2 4رت نأعلاا مو  ال ا لاحل

 1 5ل  ااعبه لر ل   لاا مو    االل1 4لاعبه لر ل   لاا مو  ا    اال

 23  صصاحلجمموع  23 صصاحلجمموع 

 12 الدراسية واداملجمموع  12 الراسية واداملجمموع 

 هـ5341-5341التالية خالل العام الدراسي احلايل الدراسية تصدر اخلطة الدراسية للمستويات سو

 واهلل املوفق


