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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 للمناهج اإلدارة العامة

 للتعليم الثانويسنوي النظام ال تطوير مشروع
 (النظام الفصلي)

 
 

 بلاطلل يفيرعت بيتك
 (مسودة حتت التطوير)
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 للمناهج اإلدارة العامة

 للتعليم الثانويسنوي النظام ال تطوير مشروع
 (النظام الفصلي)

 
 

 بلاطلل يفيرعت بيتك
 (مسودة حتت التطوير)

 النظام الفصلي للتعليم الثانوي

 

 

 :مقدمة

 ؛اسادد  ملميكك وسررتكمبو ،لقد متكنت عزيزي الطالب بفضل اهلل ثم جبهودك ومثابرتك

 إجناز درارتك يف املرحمة املتورطة،من 

 ،وسصبحت عمى مشارف مرحمة دراركة جديد ، تكتيل بها مراحمك الدراركة يف التلمكم اللام

 وتنطمق منها إىل ماستقبل متجدد؛

تهكأ لتبدس درارتك يف املرحمة الثادوية، اليت تباهلل؛ ماستلكنا  خبطى ثابتًةفكها تتقدم 

 :الرتقبالك بنظام جديد؛ هو

 ".النظام الفصمي"

؛ ملاساعدتك عمى  القادمة من تلرف املزيد حول هذا النظام كللمك تتيكن خالل حلظاتو

 .التيكزحتقكق و ، واالرتلداد لمدرارة فكهفهيه ، 
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 للمناهج اإلدارة العامة

 للتعليم الثانويسنوي النظام ال تطوير مشروع
 (النظام الفصلي)

 
 

 بلاطلل يفيرعت بيتك
 (مسودة حتت التطوير)

 : أواًل

 ملاذا هذا النظام؟

 .ن تكون األفضل، وألدك تتطمع ستاستحق سن حتظى بتلمكم سفضل ألدك

ولتلتلمم  اللتلمم ،  توظكف مهاراتك وخرباتك ملواصلمة التيكلز يف   عد هذا النظام لكاساعدك عمى س

وملارفلللك وملموماتلللك املتجلللدد ، ر مهاراتلللك املتللللدد ، طلللوِّوُت ،كيلللك األصلللكمةنيلللي ِ وُتاملزيلللد ، 

، والليت رتاسلاعدك عملى مواصلمة اللتلمم      املرحمتني االبتدائكلة واملتورلطة   ما تلميته يفاملبنكة عمى 

 .املاستير واإلدتاج والليل

 ،تللتلمم املزيللد يف  للاالا ومصصللاا متنوعللة، تاسللاعدك عمللى ارتكشللاف املاسللتقبل مللن خال للا  ول

وتللللد دفاسلللك با لللا  ملللا تصلللبو إلكللله، جيلللا رتكتشلللف مهلللاراا جديلللد   كنلللك التلللدر  عمكهلللا   

نهللا يف حكاتللك الكومكللة سو الللدخول مللن خال للا إىل عللاج الليللل واإلدتللاج متللى مللا        واالرللتفاد  م

 .وادتظام متكنت منها وماررتها باهتيام

 :مت فكهالذي ( النظام الفصمي لمتلمكم الثادوي): هذا النظاملذلك سصبح الكوم سمامك 

 حتاسني حمتوى الكتب الدراركة اليت رتتلميها. 

  وسرالكبهعيمكاا التقويم حتاسني. 

  اجلداول الدراركة اليت رتنظم تلميك لميواد الدراركةحتاسني. 

 .يقدم بني يديك من سجل تلمم سفضل وجل ذلك
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 للمناهج اإلدارة العامة

 للتعليم الثانويسنوي النظام ال تطوير مشروع
 (النظام الفصلي)

 
 

 بلاطلل يفيرعت بيتك
 (مسودة حتت التطوير)

 : ثانيًا

 نظام الفصلي للتعليم الثانوي؟الالدراسة يف  كيف تكون

من فصلمني درارلكني    ةالدراركتتكون الاسنة ، ودراركةتتكون املرحمة الثادوية من ثالث رنواا  (1

 .إضافة إىل فصل صكفي وفق تنظكياا حمدد  ياسيى جل منهيا ماستوى

 .من املرحمة الثادويةبلدها خرج ترتة ماستوياا لتموادك الدراركة يف يمزمك درارة  (2

يمزمك يف جلل ماسلتوى درارلي درارلة علدد ملن امللواد الدرارلكة وفلق جلداول درارلكة حملدد               (3

 .(دراركةال تزيد عن سربع عشر  ماد  )

 .دتكجتهجل ماستوى دراري مبواد  الدراركة ودرجاته واختباراته وياستقل  (4

مبللا فكهللا سرللابكع االختبللاراا،    سرللبوعًا؛( 11)مللد  الدرارللة يف جللل ماسللتوى درارللي   تاسللتقر   (5

 . كن تلديمها وفق ما حتدد  اجلهاا املختصةو

 .التخصصكةومواد املاساراا  من مواد اإلعداد اللاماخلطة الدراركة  تتكون (6

 ، مجكع الطال باالشرتاك مع املاستويني األول والثادي يف مواد اإلعداد اللام تتلمم  (7

فكلله لتنطمللق ؛ تللار ماسللارك التخصصللي ممللواد اإلعللداد اللللام   بنللاع عمللى مكولللك ودتائجللك يف   (1

 .دهاية املرحمة الثادويةإىل  املتخصص وتدرس فكه سربلة ماستويااحنو ماستقبمك التلمكيي 

 .ك الدراركةمواد احك يفجنلد إمتام متطمباا مرجك وشهاد  املرحمة الثادوية بحتصل عمى  (9

 :تتيثل خارطة الاسنواا الدراركة واملاستوياا يف النظام الفصمي لميرحمة الثادوية وفق ما يمي (11

 

 

 

 

 

 

  

 

 نظام الفصلي للتعليم الثانويالخارطة السنوات الدراسية والمستويات والمسارات التخصصية في 

 المسارات التخصصية اإلعداد العام

 السنة الدراسية الثالثة يةالثان السنة الدراسية ىاألول السنة الدراسية

المستوى 
 األول

المستوى 

 الثاني
صيفي 

1 
المستوى 

 الثالث
المستوى 

 الرابع
صيفي 

2 

المستوى 

 الخامس
المستوى 
 السادس

صيفي 
3 

 3ص 6م 5م 2ص 4م 3م 1ص 2م 1م
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 للمناهج اإلدارة العامة

 للتعليم الثانويسنوي النظام ال تطوير مشروع
 (النظام الفصلي)

 
 

 بلاطلل يفيرعت بيتك
 (مسودة حتت التطوير)

 : ثالثًا

 هداف النظام الفصلي للتعليم الثانوي؟ أما 

 :عمى سنلتكون  ادرًا ماساعدتك ياستهدف النظام الفصمي لمتلمكم الثادوي 

وُتلزِّز ماسلة  ادتيائلك لوطنلك، وتقلدم لله       والليل بها، ترركخ القكم واملبادئ اإلرالمكةواصل ُت (1

 .الكثة من سجل تنيكته وريادته ومتكز 

يف الاسلللنواا  اتلميتهلللوتنيلللي ملرفتلللك الللليت   ،يهلللانظِّواخللللرباا التلمكيكلللة وُتملفلللاهكم ث احلللدُِّت (2

 .الدراركة الاسابقة

تاسللاعدك تتللواعم مللع املهللاراا الالزمللة مللطكللاا اللصللر الللذي دلللك  فكلله، و متنوعللة  مهللاراا نيلليُت (3

 كملللواد لواللللتلمم اجللللاملي؛ ملللن خلللال لليلللل واوالتهكئلللة لمحكلللا  املاسلللتير اللللذاتي للللتلمم عملللى ا

 . الرتبوية اليت متاررها داخل املدررة وخارجهاومهامك تك الدراركة وسدشط

 .تاساعدك عمى النجاح والتيكز ُتيارس سدوارًا فاعمة لرفع ماستوى مشارجتك يف عيمكة التلمم (4

وملاجللة  لاالا القصلور     ،كحتاسلني تلميل  يف  احتصلل عمكهل   يتمن دتلائ  التقلويم الل    تاستفكد (5

 .مع سرالكب التقويم وسدواته مهاراا تلاممكتنيي و، اليت تكتشفها

 سرللرتك يفوسخال للك اللليت تلميتهللا   األصللكمة ب ي عمللى  كيللك  املللاجيللابي اإل نيللي رللموجك ُت (6

 .يف املدررةوطورتها 

متللار ماسللارك التخصصللي وفللق مكولللك و للدراتك ومللا تاستكشللفه مللن ملمومللاا عللن  للاالا      (7

 .التلمم املاستقبمي و االا الليل

 .سفضل لمليل ملا من سجل  تيع تلمٍموملميكك  تكمدرر كاداا تتفاعل مع  (1

نلللا يبقكمتياسلللكني  ؛ملنافاسلللة واإلدتلللاج وا  تيلللع امللرفلللة إىل  القالكلللة اسلللاهم يف دقلللل  مكتنلللا  ُت (9

 .ومبادئنا
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 للمناهج اإلدارة العامة

 للتعليم الثانويسنوي النظام ال تطوير مشروع
 (النظام الفصلي)

 
 

 بلاطلل يفيرعت بيتك
 (مسودة حتت التطوير)

 : رابعًا

 ؟ النظام الفصليذا ستتعلم يف ما

 .جديد بلضها متنوعة تلمم مواد دراركة ت (1

 :املواد الدراركة التالكة( األول والثادي املاستويني)تتلمم يف اإلعداد اللام  (2

 اإلعداد اللام

 املواد الدراركة يف املاستوى الدراري الثادي املواد الدراركة يف املاستوى الدراري األول

 2القرآن الكريم  1القرآن الكريم 

 1التفاسة  1الفقه 

 1احلديث  1التوحكد 

 2المقة اللربكة  1المقة اللربكة 

 2الدراراا االجتياعكة والوطنكة  1االجتياعكة والوطنكة الدراراا 

 2األحكاع  1األحكاع 

 2الككيكاع  1الككيكاع 

 2الفكزياع  1الفكزياع 

 2 الرياضكاا 1 الرياضكاا

 2مهاراا البحث ومصادر امللموماا  1مهاراا البحث ومصادر امللموماا 

 2المقة االجنمكزية  1المقة االجنمكزية 

 2احلارب وتقنكة امللموماا  1وتقنكة امللموماا  احلارب

 (لمبنني) 2الرتبكة البددكة والصحكة  (لمبنني) 1الرتبكة البددكة والصحكة 

 (لمبناا) 2الرتبكة األررية والصحكة  (لمبناا) 1الرتبكة األررية والصحكة 

 2املهاراا التطبكقكة  1املهاراا التطبكقكة 

 :متنوعة مصصكةماساراا بني تتاح لك فرصة االختكار  (3

 

 

 

واد املزيلللد حلللول امللللواد الدرارلللكة يف املاسلللاراا التخصصلللكة خلللالل درارلللتك ملللل    كنلللك اجتشلللاف  (4

 .مياسار التخصصي املنارب لكمن االختكار الصحكح ل انهايتهلتتيكن ب؛ اإلعداد اللام

 املاسار اللميي

 (اللموم الطبكلكة)

 

 املاسار األدبي

 (اللموم الشرعكة واللربكة)

 

 املاسار اإلداري

 (اللموم اإلدارية واالجتياعكة)
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 للمناهج اإلدارة العامة

 للتعليم الثانويسنوي النظام ال تطوير مشروع
 (النظام الفصلي)

 
 

 بلاطلل يفيرعت بيتك
 (مسودة حتت التطوير)

جيلللا رلللتنيي مهلللاراا متنوعلللة   ،مهلللاراا مصصلللكة يف ملللوادك الدرارلللكة  كنلللك  اررلللة  (5

االا وجديد  يف ماد  املهاراا التطبكقكة اليت تتكح لك االختكلار ملن بلني  يوعلة ملن ا ل      

عمى رغبتلك   ررها وتنيكها وتتيكن منها بناًعلتيااملتخصصة يف عدد من املهاراا األراركة؛ 

 .ومكولك

خال للا مللن تقللدم و ،دتللائ  تلميللكومتكللزك فكهللا  ظهللراللليت ُتم مشللروعاتك كصلليت كنللك  (6

اللليت  سو بللك تكشللف فكهللا عللن ابتكاراتللك وإبللداعاتك اخلاصللة    سو  متلللدد ، حمللوال ملشللكالا 

 .بالشراجة مع فريق من زمالئكتطورها 

 

 : خامسًا

 نتقال بني أنظمة التعليم الثانويالتخصصي وتغيريه واال اختيار املسار

 .تتكح لك مدررتك فرصة االختكار من بني املاساراا التخصصكة اليت تقدمها املدررة (1

 لدر مشلرتك ملن     يف النظام الفصمي لمتلمكم الثادوي يف تقديم تشرتك املاساراا التخصصكة (2

مللواد الطللال ؛ يللتم تقللد ها مللن خللالل    مجكللع تاجهللا حياخلللرباا واملهللاراا األرارللكة اللليت   

ملواد  اللموم الشرعكة والمقة اللربكة والمقة اإلجنمكزية وغةهلا، جيلا ُيقلدِّم جلل ماسلاٍر منهلا       

 .املاسار التخصصيُتيثِّل  مصصكة دراركة

وفلللق ( اإلعلللداد الللللام)متللار ماسلللارك التخصصلللي بلللد درارلللتك لمياسلللتويني األول والثللادي     (3

لتوفة الو لت واجلهلد    تتحقق من د ة اختكارك ومناربته لك دراتك ومكولك، واجيب سن 

 .عمكك ماستقباًل

 .سربلة ماستوياا دراركة اساراا التخصصكةيف امل ياستقر  تلميك (4

عمى مواصمة التلمم يف املاسار التخصصي اللذي اخرتتله؛ فكيكنلك تقلكة      تك  درعند عدم  (5

جكهللاا اإلرشللاد الطالبللي  إىل ماسللار مصصللي آخللر؛ بالتناسللكق مللع ولللي سمللرك، وبنللاًع عمللى تو   

 .يف املدررة واألجاد ي
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 للمناهج اإلدارة العامة

 للتعليم الثانويسنوي النظام ال تطوير مشروع
 (النظام الفصلي)

 
 

 بلاطلل يفيرعت بيتك
 (مسودة حتت التطوير)

خيضللع احتاسللا  املللواد الدرارللكة وملللدالتها عنللد تقللكة املاسللار التخصصللي لالئحللة اخلاصللة      (6

 .بامللادالا

حيللق لطللال  مللدارس النظللام الفصللمي االدتقللال إىل مللدارس دظللام املقللرراا وبللاللك  وفللق            (7

 .الالئحة اخلاصة بامللادالا

 : سادسًا

 الدرجات يف النظام الفصليتوزيع 

وطر للًا  توزيللع الللدرجاا فرصللًا متلللدد  لتنويللع سرللالكب تلميللك ملللوادك الدرارللكة لللك يتللكح  (1

 .متنوعة لمتلبة عيا تلميت

 .دراريالاستوى لكل ماد  دراركة يف املدرجة ( 111)مائة  خصصُت (2

دهائكلة،   واختبلاراا  (سعيلال املاسلتوى  ) سعيلال فصلمكة   ىلإوزع درجلاا امللاد  الدرارلكة الواحلد      ُت (3

 :وفق التوزيع التالي

  ال التقويم
الدرجة 

 املخصصة
 ا يوع

 األعيال الفصمكة

 (سعيال املاستوى)

 املشارجة والنشاطاا الصفكة 

 الواجباا واملهام املنزلكة 

 املشروعاا والبحوث 

 ممف اإلجنازاا واألعيال 

 احلضور 

 درجة 31

 درجة 111

  درجة 21 الدرارياختبار الفرتتني خالل املاستوى 

 درجة 51 اختبار دهاية املاستوى الدراري  االختبار النهائي
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 للمناهج اإلدارة العامة

 للتعليم الثانويسنوي النظام ال تطوير مشروع
 (النظام الفصلي)

 
 

 بلاطلل يفيرعت بيتك
 (مسودة حتت التطوير)

 : سابعًا

 عاجلة التعثُّر يف املواد الدراسيةمقواعد النجاح و

يهكئ لك فرص النجاح املاستير يف حكاتك وماستقبمك؛ ودؤمل حصلولك  إن جناحك الدراري 

 :بذلك اخلاصةوفكيا يمي بلض القواعد  ،عمى درجة التفو  والتيكز الدراري الدائم

هلللي عملللى األ لللل ( 111)درجلللة ملللن ( 51)يف امللللاد  الدرارلللكة يشلللرتل حصلللولك عملللى  لتلللنجح  (1

من درجلة  % 21عمى داسبة جيا يشرتل حصولك الدرجة النهائكة الصقرى لمنجاح يف املاد ، 

 . ومن ج حيصل عمكها ُيلد متلثرًا يف املاد  الدراركة ،عمى األ ل االختبار النهائي لمياد 

 .ر عمى امللدل الرتاجييفكها تمقي تأثة درجة التلثُّ كدرجة املاد  بلد جناح (2

درارللكة ر يف مللاد  تلثُّللالفكهللا باسللبب  تب بإعللاد  درارللة مللواد جنحلليف ملظللم احلللاالا ال تطاللل (3

 .لماسنة وال إعاد  لمياستوى الدراريسي سده يف ملظم احلاالا ال يوجد إعاد   سخرى سو سجثر؛

وضلللع حملللول يف  والقكلللاد  املدررلللكة نيملللع املرشلللد الطالبلللي وامللميللل  يشلللارك الطاللللب املتلثِّلللر  (4

 .الدراركة  وادميف  تلثرالمللاجلة الصلوباا اليت ُتاسبِّب 

 : لميواد الدراركة وفق التاسماسل اآلتي (اخلتامكة)يتاح لك تأدية االختباراا النهائكة  (5

     وهللو االختبللار األرارللي الللذي يشللرتك فكلله مجكللع       )اختبللار الللدور األول يف جللل ماسللتوى

 (.طال  املاستوى الدراري

  الليت ج يلتيكن الطاللب ملن     امللواد  وهي  ؛ رملواد التلثُّ)اختبار الدور الثادي يف جل ماستوى

 .(النجاح فكها خالل اختباراا الدور األول

    مللن اجتكازهللا يف اختبللاراا   الطالللب ملللواد التلثللر اللليت ج يللتيكن   )اختبللار املللواد اةيولللة

 (.الدور الثادي
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 للمناهج اإلدارة العامة

 للتعليم الثانويسنوي النظام ال تطوير مشروع
 (النظام الفصلي)

 
 

 بلاطلل يفيرعت بيتك
 (مسودة حتت التطوير)

 :التالكةارطة اخل يتاح لك تأدية االختباراا وفق (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ثامنًا

 ملعدل الرتاكمي يف النظام الفصليا

طبللق سرللمو  امللللدل الرتاجيللي الللذي اجيلللل جللل درجللة    ُي ؛لتحفكللزك عمللى الللتلمم واملتابلللة  (1

 .حتصل عمكها يف موادك الدراركة ذاا  كية مؤثر  يف حتاسني دتائجك اللامة

يلتيللد حاسللا  امللللدل الرتاجيللي عمللى عللدد حصللص املللاد  الدرارللكة ومقللدار الللدرجاا اللليت       (2

 .حصمها فكها عند دهاية املاستوى الدراركةُت

مللن سجللل سن تللتيكن مللن فهللم طريقللة تطبكللق امللللدل الرتاجيللي ودور  يف حتاسللني دتائجللك          (3

 :النهائكة؛ يتم تطبكقه تدراجيكًا وفق التاسماسل التالي

 الناسبة اةتاسبة يف امللدل الرتاجيي املاستوى الدراري الاسنة الدراركة

 % 25 األول والثادي األوىل

 % 35 الثالث والرابع الثادكة

 % 41 اخلام  والاسادس الثالثة

 

 الدراركة يف النظام الفصمي لمتلمكم الثادوياملاستوياا و االختباراا خارطة

 يالثاد الدراري الفصل األول الدراري الفصل

 الفصل الصكفي
 (1م)املاستوى األول 

 (3م)املاستوى الثالث 

 (5م)املاستوى اخلام  

 (2م)املاستوى الثادي 

 (4م)املاستوى الرابع 

 (6م)املاستوى الاسادس 

 سرابكع  9 سربوعًا 11 سربوعًا 11

 ًاسربوعًا درارك 16

 اختبار

 1دور 

 ًاسربوعًا درارك 16

 اختبار

 1دور

 سرابكع دراركة 1

 اختبار

 1دور
اختبار 

مواد 

 حميولة

 

اختبار 

 2دور

 

 

اختبار 

 2دور

 

 

 
إجازة 

منتصف 

 العام

بدء 
إجازة 
نهاية 

 العام

إجازة 
منتصف 
الفصل 

 الثاني

إجازة 
الفصل 

 الصيفي

إجازة 
عيد 

 األضحى
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 للمناهج اإلدارة العامة

 للتعليم الثانويسنوي النظام ال تطوير مشروع
 (النظام الفصلي)

 
 

 بلاطلل يفيرعت بيتك
 (مسودة حتت التطوير)

 : تاسعًا

 معلومات عامة

 كن تاسجكل مجكع الطلال  احلاصلمني عملى شلهاد  إمتلام املرحملة املتورلطة سو ملا يلاد لا           (1

 . من داخل امليمكة سو من خارجها يف مدارس النظام الفصمي لمتلمكم الثادوي

هويتلللله الوطنكللللة / التخللللرج، باعتيللللاد ر للللم رللللجمه املللللدديياسللللجل الطالللللب و للللنح شللللهاد   (2

 (.لقة الاسلوديني)، ور م جواز رفر  (لماسلوديني)

امللللواد الدرارلللكة ذاا املتطمبلللاا الاسلللابقة ال يمتحلللق بهلللا الطاللللب ملللا ج يلللدرس متطمباتهلللا     (3

 .الاسابقة

يطبق الفصل الصلكفي لمطلال  املتلثلرين يف ملدارس ملكنلة حكومكلة وسهمكلة وفلق ضلواب            (4

 .حدَّد من  بل اجلهة ذاا اللال ة يف الوزار ُت

الطالب الذي سدهلى مجكلع املاسلتوياا الدرارلكة الاسلتة لميرحملة الثادويلة وتبقلى لديله ملواد            (5

 ويلؤدي ، دراركة ج ينجح فكها بلد سدائله اختبلار امللواد اةيوللة؛ يتحلول إىل طاللب منتاسلب       

 .ائة درجةوخيترب من م ،الثادي اختبار الدورفرتاا االختبار يف 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

 داسأل اهلل لك التوفكق خالل درارتك يف النظام الفصمي لمتلمكم الثادوي

 من سجل ماستقبل سفضل

 الكبةدب ي من خالله وطننا 


