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وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
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مشروع تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي
(النظام الفصلي)

النظام الفصلي للتعليم الثانوي

مقدمة:
لقد متكنت عزيزي الطالب بفضل اهلل ثم جبهودك ومثابرتك ،ومباسادد ملميكك وسررتك؛
من إجناز درارتك يف املرحمة املتورطة،
وسصبحت عمى مشارف مرحمة دراركة جديد  ،تكتيل بها مراحمك الدراركة يف التلمكم اللام،
وتنطمق منها إىل ماستقبل متجدد؛
تتقدم فكها خبطى ثابتةً ماستلكنا باهلل؛ لتبدس درارتك يف املرحمة الثادوية ،اليت تتهكأ
الرتقبالك بنظام جديد؛ هو:
"النظام الفصمي".
وللمك تتيكن خالل حلظاتك القادمة من تلرف املزيد حول هذا النظام ؛ ملاساعدتك عمى
فهيه  ،واالرتلداد لمدرارة فكه  ،وحتقكق التيكز.
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أوالً:
ملاذا هذا النظام؟
ألدك تاستحق سن حتظى بتلمكم سفضل ،وألدك تتطمع سن تكون األفضل.
سعد هذا النظام لكاساعدك عمى توظكف مهاراتك وخرباتك ملواصلمة التيكلز يف اللتلمم  ،ولتلتلمم
املزي للد  ،وتُني للي ِكي للك األص للكمة ،وتُط للوِّر مهارات للك املتل للدد  ،وملارف للك وملمومات للك املتج للدد ،
املبنكة عمى ما تلميته يف املرحمتني االبتدائكلة واملتورلطة ،والليت رتاسلاعدك عملى مواصلمة اللتلمم
املاستير واإلدتاج والليل.
ولتللتلمم املزيللد يف

للاالا ومصصللاا متنوعللة ،تاسللاعدك عمللى ارتكشللاف املاسللتقبل مللن خال للا،

وتل للد دفاس للك با للا م للا تص للبو إلك لله ،جي للا رتكتش للف مه للاراا جدي للد

كن للك الت للدر عمكه للا

واالرللتفاد م نهللا يف حكاتللك الكومكللة سو الللدخول مللن خال للا إىل عللاج الليللل واإلدتللاج متللى مللا
متكنت منها وماررتها باهتيام وادتظام.
لذلك سصبح الكوم سمامك هذا النظام( :النظام الفصمي لمتلمكم الثادوي) الذي مت فكه:
 حتاسني حمتوى الكتب الدراركة اليت رتتلميها.
 حتاسني عيمكاا التقويم وسرالكبه.
 حتاسني اجلداول الدراركة اليت رتنظم تلميك لميواد الدراركة.
وجل ذلك من سجل تلمم سفضل يقدم بني يديك.
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مشروع تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي
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ثانياً:
كيف تكون الدراسة يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي؟
 )1تتكون املرحمة الثادوية من ثالث رنواا دراركة ،وتتكون الاسنة الدراركة من فصلمني درارلكني
ياسيى جل منهيا ماستوى إضافة إىل فصل صكفي وفق تنظكياا حمدد .
 )2يمزمك درارة موادك الدراركة يف رتة ماستوياا لتتخرج بلدها من املرحمة الثادوية.
 )3يمزمك يف جلل ماسلتوى درارلي درارلة علدد ملن امللواد الدرارلكة وفلق جلداول درارلكة حملدد
(ال تزيد عن سربع عشر ماد دراركة).
 )4ياستقل جل ماستوى دراري مبواد الدراركة ودرجاته واختباراته ودتكجته.
 )5تاسللتقر الدرارللة يف جللل ماسللتوى درارللي مللد ( )11سرللبوعاً؛ مبللا فكهللا سرللابكع االختبللاراا،
و كن تلديمها وفق ما حتدد اجلهاا املختصة.
 )6تتكون اخلطة الدراركة من مواد اإلعداد اللام ومواد املاساراا التخصصكة.
 )7تتلمم مواد اإلعداد اللام يف املاستويني األول والثادي باالشرتاك مع مجكع الطال ،
 )1بنللاع عمللى مكولللك ودتائجللك يف مللواد اإلعللداد اللللام متللار ماسللارك التخصصللي؛ لتنطمللق فكلله
حنو ماستقبمك التلمكيي املتخصص وتدرس فكه سربلة ماستوياا إىل دهاية املرحمة الثادوية.
 )9حتصل عمى شهاد املرحمة الثادوية بلد إمتام متطمباا مرجك وجناحك يف موادك الدراركة.
 )11تتيثل خارطة الاسنواا الدراركة واملاستوياا يف النظام الفصمي لميرحمة الثادوية وفق ما يمي:
خارطة السنوات الدراسية والمستويات والمسارات التخصصية في النظام الفصلي للتعليم الثانوي
اإلعداد العام

المسارات التخصصية
السنة الدراسية الثانية

السنة الدراسية األولى

السنة الدراسية الثالثة

المستوى
األول

المستوى
الثاني

صيفي
1

المستوى
الثالث

المستوى
الرابع

صيفي
2

المستوى
الخامس

المستوى
السادس

صيفي
3

م1

م2

ص1

م3

م4

ص2

م5

م6

ص3
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مشروع تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي
(النظام الفصلي)

ثالثاً:
ما أهداف النظام الفصلي للتعليم الثانوي؟
النظام الفصمي لمتلمكم الثادوي ياستهدف ماساعدتك لتكون ادراً عمى سن:
 )1تُواصل ترركخ القكم واملبادئ اإلرالمكة والليل بها ،وتُلزِّز ماسلة ادتيائلك لوطنلك ،وتقلدم لله
الكثة من سجل تنيكته وريادته ومتكز .
 )2تُح للدِّث املف للاهكم واخل للرباا التلمكيك للة وتُنظِّيه للا ،وتني للي ملرفت للك ال لليت تلميتهللا يف الاس للنواا
الدراركة الاسابقة.
 )3تُنيللي مهللاراا متنوعللة تتللواعم مللع املهللاراا الالزمللة مللطكللاا اللصللر الللذي دلللك فكلله ،وتاسللاعدك
عم للى ال للتلمم ال للذاتي املاس للتير والتهكئ للة لمحك للا واللي للل وال للتلمم اجل للاملي؛ م للن خ للالل م للوادك
الدراركة وسدشطتك ومهامك الرتبوية اليت متاررها داخل املدررة وخارجها.
 )4تُيارس سدواراً فاعمة لرفع ماستوى مشارجتك يف عيمكة التلمم تاساعدك عمى النجاح والتيكز.
 )5تاستفكد من دتلائ التقلويم الليت حتصلل عمكهلا يف حتاسلني تلميلك ،وملاجللة

لاالا القصلور

اليت تكتشفها ،وتنيي مهاراا تلاممك مع سرالكب التقويم وسدواته.
 )6تُنيللي رللموجك اإلاجيللابي امل لب ي عمللى كيللك األصللكمة وسخال للك اللليت تلميتهللا يف سرللرتك
وطورتها يف املدررة.
 )7متللار ماسللارك التخصصللي وفللق مكولللك و للدراتك ومللا تاستكشللفه مللن ملمومللاا عللن
التلمم املاستقبمي و

االا الليل.

 )1تتفاعل مع كاداا مدررتك وملميكك لمليل ملا من سجل
 )9تُاس للاهم يف دق للل

للاالا

مكتن للا القالك للة إىل

تيع تلممٍ سفضل.

تي للع امللرف للة واملنافاس للة واإلدت للاج؛ متياس للكني بقكين للا

ومبادئنا.
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رابعاً:
ماذا ستتعلم يف النظام الفصلي؟
 )1تتلمم مواد دراركة متنوعة بلضها جديد .
 )2تتلمم يف اإلعداد اللام (املاستويني األول والثادي) املواد الدراركة التالكة:
اإلعداد اللام
املواد الدراركة يف املاستوى الدراري األول

املواد الدراركة يف املاستوى الدراري الثادي

القرآن الكريم 1

القرآن الكريم 2

الفقه 1

التفاسة 1

التوحكد 1

احلديث 1

المقة اللربكة 1

المقة اللربكة 2

الدراراا االجتياعكة والوطنكة 1

الدراراا االجتياعكة والوطنكة 2

األحكاع 1

األحكاع 2

الككيكاع 1

الككيكاع 2

الفكزياع 1

الفكزياع 2

الرياضكاا 1

الرياضكاا 2

مهاراا البحث ومصادر امللموماا 1

مهاراا البحث ومصادر امللموماا 2

المقة االجنمكزية 1

المقة االجنمكزية 2

احلارب وتقنكة امللموماا 1

احلارب وتقنكة امللموماا 2

الرتبكة البددكة والصحكة ( 1لمبنني)

الرتبكة البددكة والصحكة ( 2لمبنني)

الرتبكة األررية والصحكة ( 1لمبناا)

الرتبكة األررية والصحكة ( 2لمبناا)

املهاراا التطبكقكة 1

املهاراا التطبكقكة 2

 )3تتاح لك فرصة االختكار بني ماساراا مصصكة متنوعة:

)4

املاسار األدبي

املاسار اللميي

املاسار اإلداري

(اللموم الشرعكة واللربكة)

(اللموم الطبكلكة)

(اللموم اإلدارية واالجتياعكة)

كن للك اجتش للاف املزي للد ح للول امل للواد الدرار للكة يف املاس للاراا التخصص للكة خ للالل درار للتك ملل لواد
اإلعداد اللام؛ لتتيكن بنهايتها من االختكار الصحكح لمياسار التخصصي املنارب لك.
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)5

كن للك

ارر للة مه للاراا مصص للكة يف م للوادك الدرار للكة ،جي للا ر للتنيي مه للاراا متنوع للة

وجديد يف ماد املهاراا التطبكقكة اليت تتكح لك االختكلار ملن بلني

يوعلة ملن ا لاالا

املتخصصة يف عدد من املهاراا األراركة؛ لتياررها وتنيكها وتتيكن منها بناعً عمى رغبتلك
ومكولك.
)6

كنللك تصلليكم مشللروعاتك اللليت تُظهللر فكهللا متكللزك ودتللائ تلميللك ،وتقللدم مللن خال للا
حمللوال ملشللكالا متلللدد  ،سو تكشللف فكهللا عللن ابتكاراتللك وإبللداعاتك اخلاصللة بللك سو اللليت
تطورها بالشراجة مع فريق من زمالئك.

خامساً:
اختيار املسار التخصصي وتغيريه واالنتقال بني أنظمة التعليم الثانوي
 )1تتكح لك مدررتك فرصة االختكار من بني املاساراا التخصصكة اليت تقدمها املدررة.
 )2تشرتك املاساراا التخصصكة يف النظام الفصمي لمتلمكم الثادوي يف تقديم لدر مشلرتك ملن
اخلللرباا واملهللاراا األرارللكة اللليت حيتاجهللا مجكللع الطللال ؛ يللتم تقللد ها مللن خللالل مللواد
اللموم الشرعكة والمقة اللربكة والمقة اإلجنمكزية وغةهلا ،جيلا يُقلدِّم جلل ماسلارٍ منهلا ملواد
دراركة مصصكة تُيثِّل املاسار التخصصي.
 )3متللار ماس للارك التخصص للي بلللد درار للتك لمياس للتويني األول والثللادي (اإلع للداد الل للام) وف للق
دراتك ومكولك ،واجيب سن تتحقق من د ة اختكارك ومناربته لك لتوفة الو لت واجلهلد
عمكك ماستقبالً.
 )4ياستقر تلميك يف املاساراا التخصصكة سربلة ماستوياا دراركة.
 )5عند عدم درتك عمى مواصمة التلمم يف املاسار التخصصي اللذي اخرتتله؛ فكيكنلك تقلكة
إىل ماسللار مصصللي آخللر؛ بالتناسللكق مللع ولللي سمللرك ،وبنللاعً عمللى توجكهللاا اإلرشللاد الطالبللي
واألجاد ي يف املدررة.
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مشروع تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي
(النظام الفصلي)

 )6خيضللع احتاسللا املللواد الدرارللكة وملللدالتها عنللد تقللكة املاسللار التخصصللي لالئحللة اخلاصللة
بامللادالا.
 )7حيللق لطللال مللدارس النظللام الفصللمي االدتقللال إىل مللدارس دظللام املقللرراا وبللاللك

وفللق

الالئحة اخلاصة بامللادالا.
سادساً:
توزيع الدرجات يف النظام الفصلي
 )1يتللكح لللك توزيللع الللدرجاا فرصلاً متلللدد لتنويللع سرللالكب تلميللك ملللوادك الدرارللكة وطر لاً
متنوعة لمتلبة عيا تلميت.
 )2تُخصص مائة ( )111درجة لكل ماد دراركة يف املاستوى الدراري.
 )3تُوزع درجلاا امللاد الدرارلكة الواحلد إىل سعيلال فصلمكة (سعيلال املاسلتوى) واختبلاراا دهائكلة،
وفق التوزيع التالي:
الدرجة

ال التقويم

املخصصة

ا يوع

 املشارجة والنشاطاا الصفكة
 الواجباا واملهام املنزلكة
األعيال الفصمكة
(سعيال املاستوى)

االختبار النهائي

 املشروعاا والبحوث

 31درجة

 ممف اإلجنازاا واألعيال

 111درجة

 احلضور
 اختبار الفرتتني خالل املاستوى الدراري

 21درجة

 اختبار دهاية املاستوى الدراري

 51درجة
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سابعاً:
قواعد النجاح ومعاجلة التعثُّر يف املواد الدراسية
إن جناحك الدراري يهكئ لك فرص النجاح املاستير يف حكاتك وماستقبمك؛ ودؤمل حصلولك
عمى درجة التفو والتيكز الدراري الدائم ،وفكيا يمي بلض القواعد اخلاصة بذلك:
 )1لت للنجح يف امل للاد الدرار للكة يش للرتل حص للولك عم للى ( )51درج للة م للن ( )111عم للى األ للل ه للي
الدرجة النهائكة الصقرى لمنجاح يف املاد  ،جيا يشرتل حصولك عمى داسبة  %21من درجلة
االختبار النهائي لمياد عمى األ ل ،ومن ج حيصل عمكها يُلد متلثراً يف املاد الدراركة.
التلثر عمى امللدل الرتاجيي.
ُّ
 )2درجة املاد بلد جناحك فكها تمقي تأثة درجة
تلثلر يف مللاد درارللكة
 )3يف ملظللم احلللاالا ال تطاللب بإعللاد درارللة مللواد جنحلت فكهللا باسللبب ال ُّ
سخرى سو سجثر؛ سي سده يف ملظم احلاالا ال يوجد إعاد لماسنة وال إعاد لمياستوى الدراري.
املتلث للر م للع املرش للد الطالب للي وامللميل لني والقك للاد املدرر للكة يف وض للع حم للول
ِّ
 )4يش للارك الطال للب
مللاجلة الصلوباا اليت تُاسبِّب التلثر يف مواد الدراركة.
 )5يتاح لك تأدية االختباراا النهائكة (اخلتامكة) لميواد الدراركة وفق التاسماسل اآلتي:
 اختبللار الللدور األول يف جللل ماسللتوى (وهللو االختبللار األرارللي الللذي يشللرتك فكلله مجكللع
طال املاستوى الدراري).
 اختبار الدور الثادي يف جل ماستوى (ملواد التلثُّر ؛ وهي امللواد الليت ج يلتيكن الطاللب ملن
النجاح فكها خالل اختباراا الدور األول).
 اختبللار املللواد اةيولللة (ملللواد التلثللر اللليت ج يللتيكن الطالللب مللن اجتكازهللا يف اختبللاراا
الدور الثادي).
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كتيب تعريفي للطالب

اإلدارة العامة للمناهج

(مسودة حتت التطوير)

مشروع تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي
(النظام الفصلي)

 )6يتاح لك تأدية االختباراا وفق اخلارطة التالكة:
خارطة االختباراا واملاستوياا الدراركة يف النظام الفصمي لمتلمكم الثادوي
الفصل الدراري األول

الفصل الدراري الثادي

املاستوى األول (م)1

املاستوى الثادي (م)2

املاستوى الثالث (م)3

املاستوى الرابع (م)4

املاستوى اخلام

(م)5

املاستوى الاسادس (م)6

 11سربوعاً

 11سربوعاً

 16سربوعاً دراركًا
دور 1

مواد
حميولة

 9سرابكع

 16سربوعاً دراركًا
اختبار

اختبار

الفصل الصكفي

إجازة
عيد
األضحى

 1سرابكع دراركة
اختبار

اختبار

اختبار

دور1

دور2
إجازة
منتصف
الفصل
الثاني

إجازة
منتصف
العام

دور2
بدء
إجازة
نهاية
العام

ثامناً:
املعدل الرتاكمي يف النظام الفصلي
 )1لتحفكللزك عمللى الللتلمم واملتابلللة؛ يُطبللق سرللمو امللللدل الرتاجيللي الللذي اجيلللل جللل درجللة
حتصل عمكها يف موادك الدراركة ذاا كية مؤثر يف حتاسني دتائجك اللامة.
 )2يلتيللد حاسللا امللللدل الرتاجيللي عمللى عللدد حصللص املللاد الدرارللكة ومقللدار الللدرجاا اللليت
تُحصمها فكها عند دهاية املاستوى الدراركة.
 )3مللن سجللل سن تللتيكن مللن فهللم طريقللة تطبكللق امللللدل الرتاجيللي ودور يف حتاسللني دتائجللك
النهائكة؛ يتم تطبكقه تدراجيك ًا وفق التاسماسل التالي:
الاسنة الدراركة

املاستوى الدراري

الناسبة اةتاسبة يف امللدل الرتاجيي

األوىل

األول والثادي

% 25

الثادكة

الثالث والرابع

% 35

الثالثة

اخلام

% 41

والاسادس
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اختبار
دور1
إجازة
الفصل
الصيفي

كتيب تعريفي للطالب

(مسودة حتت التطوير)

وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
اإلدارة العامة للمناهج

مشروع تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي
(النظام الفصلي)

تاسعاً:
معلومات عامة
)1

كن تاسجكل مجكع الطلال احلاصلمني عملى شلهاد إمتلام املرحملة املتورلطة سو ملا يلاد لا
من داخل امليمكة سو من خارجها يف مدارس النظام الفصمي لمتلمكم الثادوي.

 )2ياسل للجل الطالل للب و ل للنح شل للهاد التخل للرج ،باعتيل للاد ر ل للم رل للجمه املل للددي /هويتل لله الوطنكل للة
(لماسلوديني) ،ور م جواز رفر (لقة الاسلوديني).
 )3امل للواد الدرار للكة ذاا املتطمب للاا الاس للابقة ال يمتح للق به للا الطال للب م للا ج ي للدرس متطمباته للا
الاسابقة.
 )4يطبق الفصل الصلكفي لمطلال املتلثلرين يف ملدارس ملكنلة حكومكلة وسهمكلة وفلق ضلواب
تُحدَّد من بل اجلهة ذاا اللال ة يف الوزار .
 )5الطالب الذي سدهلى مجكلع املاسلتوياا الدرارلكة الاسلتة لميرحملة الثادويلة وتبقلى لديله ملواد
دراركة ج ينجح فكها بلد سدائله اختبلار امللواد اةيوللة؛ يتحلول إىل طاللب منتاسلب ،ويلؤدي
االختبار يف فرتاا اختبار الدور الثادي ،وخيترب من مائة درجة.
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

داسأل اهلل لك التوفكق خالل درارتك يف النظام الفصمي لمتلمكم الثادوي
من سجل ماستقبل سفضل
دب ي من خالله وطننا الكبة
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