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ى تطبيق النظام الفصلي علاملتضمن املوافقة  ؛هـ7/8/4135والتاريخ  34513الرقم  ذي السامي الكريم األمرإشارة إىل 

 وتوفري كافة املتطلبات الالزمة لتحقيق أهدافه. للتعليم الثانوي وخطته الدراسية ومناهجه املطورة،

ومرفقه اخلطة الدراسية األساسية للنظام هـ 8/47/4135تاريخ الو 354777153قم الوزاري ذي الرتعميم العلى  وبناًء

رجييًا على مجيع مدارس النظام السنوي للتعليم الثانوي يف اململكة العربية املتضمن بدء تطبيق املشروع تد ؛الفصلي

وتأكيد التوجيهات اليت تضمنتها املوافقة السامية الكريم، والتأكيد على حتقيق التوجهات العامة  السعودية،

 للمشروع مبا يضمن كفاءة التطبيق وجودته.

 :والذي ينص على وبناء على الغرض األساسي للمشروع

" حتقيق املواءمة واالتساق بني مناهج التعليم األساسي ومناهج النظام السنوي للتعليم الثانوي؛ 

مبا يعزز القيم واملهارات واالجتاهات الرتبوية احلديثة، ويهيئ املتعلمني ملتابعة التعلم 

 على حتسني التقويم من أجل التعلم"واحلياة والعمل، ويدعم التحول إىل النظام الفصلي املبين 

النظام الفصلي وألهمية حتقيق الفهم األساسي املشرتك لتوجهات اخلطة الدراسية املعتمدة جلميع أنواع التعليم يف 

تربوية يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي( الذي ميثِّل وثيقة  تطبيق اخلطة الدراسية)دليل مت إعداد للتعليم الثانوي، 

ورموز املقررات الدراسية وتوزيعها عرب املستويات الدراسية للتعليم الثانوي العام ومدارس  ءحتدد داللة أمساية تنظيمو

حتفيظ القرآن الكريم ومعاهد األمل والربامج امللحقة للصم واملدارس الليلية لتعليم الكبار، وصدر اإلصدار األول منه 

هـ املتضمن تطبيق دليل اخلطة الدراسية يف النظام الفصلي 43/44/4133والتاريخ  334481533التعميم ذي الرقم ب

 للتعليم الثانوي.

ا ورد عليه من مقرتاات يبًا مل، ومستجويأتي اإلصدار الثاني من هذا الدليل مستفيدًا من نشر اإلصدار األول منه

 وحتسينات من الشركاء يف اإلدارات التعليمية واملدارس ويف الوزارة.

ن فيه العون واملساندة جلميع مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي والطالب والطالبات وأولياء أمورهم نأمل أن يكو

 واملعنيني يف اإلدارات التعليمية والوكاالت واإلدارات العامة يف الوزارة؛ إضافة إىل مجيع املهتمني بالتعليم الثانوي.

صصة للمواد الدراسية يف حتقيق أهداف التعلم وكفاياته، ودعم كما نؤكد على استثمار كافة األوعية الزمنية املخ

 عمليات اسرتاتيجيات التعلم والتدريس النوعي ونشاطاته، وتنويع أساليب التقويم من أجل التعلم.
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 خمتصر عن الربنامج التعليمي املخطط له يتضمن أمساا   تربوي تعبري  الدراسية:خلطة ا

عاة عارب املواتويال الدراساية     مجيع املواد الدراساية أأراامااا أأعاداد هصصااا الدراساية مو      

 يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي.

  املكوناة مان ساتة    علاى أسااا املواتويال الدراساية      يف النظام الفصالي  اخلطة الدراسيةُتبنى

أكاام موااتوا دراسااي موااتمم دااواد  الدراسااية      موااتويال تماادم يف سااات ساانوال دراسااية    

اساية يف  ا يلامم أواود مجياع املاواد الدر    لا   ا  أمتطلباته أاختباراته أنتائجاه  أبناا ع علاى     

 .مجيع املوتويال الدراسية

 

 :ساية مثام:   للداللة على  رع املعر ة العلمية الا  تتناأااا املاادة الدرا    اسم املادة الدراسية

 ، الدراسال االوتماعية أالوطنية، ..التوهيد، اللغة العربية

 للداللة على تولوم تمديم املادة الدراسية يف اخلطة الدراسية  مثًا:  م املادة الدراسية:را

،  4تليااا ماادة الريايايال    ،  3، أماادة الريايايال    2تلياا ماادة التوهياد   ،  1مادة التوهيد 

أال يلاامم ماان التتااابع أ  تكااو  املااادة  ال الاارام ادااام متطلبااًا دراساايًا للمااواد  ال ادراااام       

 ادعلى أأ  يكو  احملتوا متتابعًا.

 :ًا، اااا ا أرامااا مع ااا اد تعريف/أصاف املاادة الدراساية علاى امس    ااا يعتم تعريف املادة الدراسية

 أال يغين أهدهما عن اآلخر.

 هيثماااا أردل يف اخلطاااة الدراساااية دناااواع التعلااايم    أرامااااا متاسااام اسااام املاااادة الدراساااية

سام اسام املاادة الدراساية أرامااا يعاين متاسام احملتاوا         الثانوي يف النظام الفصلي   إ  متا

امُلمدَّم، هيث ُيطبع اا نفس الكتاب املدرسي  ماما اختلاف املواتوا الدراساي الاُي ُتمادَّم      

 ياااه املاااادة ىاملواااتوا ادأى ، املواااتوا الثااااني، املواااتوا الثالاااث .. ، أماماااا اختلاااف املواااار    

نااوع التعلاايم ىسااانوي عااام ، سااانوي  فااي    التخصصااي ىأدبااي، علمااي ، ،داري ، أأ اختلااف  

  1   ماثًا ماادة ىدراساال اوتماعياة أأطنياة      ، خطة  نية للصام، تعلايم كباار   ارآ  كريم
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يف  أيضاااًا أموواااودة ،موواااودة يف املواااتوا ادأى يف خطاااة مااادارا التعلااايم الثاااانوي العاااام  

ى متاساام املوااتوا ادأى يف خطااة ماادارا سانويااة  فااي  الماارآ  الكااريم  ياادى  لاا  علاا    

 احملتوا املمدم  ياما أاما الكتب املدرسية نفواا.

   :عناادما تطبااا املااادة يف نااوع  ختصاي  مااواد دراسااية دنااواع  ااددة ماان التعلاايم الثاانوي

أاهد من أنواع التعليم الثاانوي  إناه يرمام ااُا الناوع برمام خااأ يكتاب أماام اسام املاادة            

 أبعد راماا مباشرة،  مثا: 

ىل  لماارآ  الكااريم  هيااث الرماام   ي مااادة خمصصااة ملاادارا  فااي  ا  هاا/ل: 1الماارا ال  -

 .املعربة عن نوع التعليم/الفئة املوتاد ة ى في  مأخو  من كلمة 

ت ساوا ع طبما  هاي ماادة مانياة خمصصاة للربناامج الفاين للصام        /أ:  1ماارال مانية  -

أ  ىاخلطاااة الدراساااية يف معاهاااد ادمااام أأ يف الاااربامج املللماااة للصااام  هياااث الرمااام    

 .املعربة عن نوع التعليم/الفئة املوتاد ة ىصم مأخو  من كلمة 

 لنظام الفصلي للتعليم الثانوي: يف اواد اخلطة الدراسية ،سناد تدريس م 

 نيوالتعليم الثانوي أ   وني خمروال "النظام الفصلي للتعليم الثانوي"يوتادف 

مان  ماا ككان   لاى  مياا أعلاى    الكفا ة الداخلية أاخلاروية للنظام التعليمي، أهرصًا ع

تطبيااا مااواد اخلطااة الدراسااية للنظااام الفصاالي للتعلاايم الثااانوي أر ااع كفااا ة الااتعلم        

أالتاادريس   يدكااد ،سااناد التاادريس ،  املعلمااني أاملعلمااال املتخصصااني هيثمااا أمكاان        

املعماوى بااا    االهتياا  العجام أ  ل ، أعند تعُر  ل   تطبا التنظيماال اخلاصاة بواد    

 أهميااة   مااعالااو ارة للواادأ  املدرسااية أأ مااا يصاادر ماان تنظيمااال موااتمبلية  لاادا أكالااة

تمااديم الاادعم ال بااوي أالعلمااي الااا م للمعلمااني أاملعلمااال دااا يواااعدهم علااى متكااني      

دواااندة التطااوير املاااين، أااشااراف ال بااوي،      الطاااب أالطالبااال ماان الااتعلم اد ضاام    

 . سيةأااشراف املبين على واود الميادة املدر
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4-1،  3-1،  2-1، 1-1رقم املرفقة اخلطة الدراسية  اخلطة الدراسية العامة )التعليم العام( (1

أهي اخلطة الدراسية املطبمة يف مدارا النظام الفصلي يف التعليم العام للبنني أالبنال  أتومم 

م مدارا املرهلة الثانوية يف اململكة، أتطبا أيضًا على طاب العوق البصري، أطاب العوق معظ

الومعي املدجمني يف الفصوى أأ الربامج املللمة ال  تطبا الربنامج ادكادكي العام، كما تطبا 

 يف مدارا تعليم الكبار للبنال.

 2-2، 1-2راسية املرفقة رقم اخلطة الد اخلطة الدراسية ملدارس حتفيظ القرآن الكريم (2

أهي اخلطة الدراسية اخلاصة بطاب أطالبال مدارا  في  المرآ ، أتركم على اكتواب 

الطاب أالطالبال املاارال ادساسية املتعلمة حبف  المرآ  الكريم أتاأته جتويد  أتفوري  أالعلوم 

بية أااجنليمية أاالوتماعيال أماارال المرآنية ،يا ة ،  املاارال ادساسية يف جماالل اللغة العر

 البلث أمصادر املعلومال أاملاارال التطبيمية أادسرية أالبدنية أالصلية.

 2-3، 1-3اخلطة الدراسية املرفقة رقم  اخلطة الدراسية الفنية للصم (3

أهي اخلطة الدراسية الفنية اخلاصة بطاب أطالبال العوق الومعي ىالصم  يف معاهد ادمم 

لربامج املللمة ددارا النظام الفصلي للتعليم الثانوي العام، أتركم على اكتواب الطاب أا

أالطالبال الصم ماارال مانية تدهلام لووق العمم، أيف البند ىرابعًا  من هُا الدليم تفاصيم 

 خاصة باُ  اخلطة الدراسية.

 3-4،  2-4، 1-4الدراسية املرفقة رقم اخلطة  اخلطة الدراسية للمدارس الليلية )تعليم الكبار للبنني( (4

أهي اخلطة الدراسية املطبمة يف مدارا النظام الفصلي الليلية لتعليم الكبار ىبنني ،  أتومم مجيع 

مدارا املرهلة الثانوية الليلية يف اململكة  أتركم على ،تاهة الفرصة للدارسني الكتواب الميم 

 العملية ال  تايئ لللياة أالعمم.أاملفاهيم العلمية أال بوية أاملاارال 
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    ماان اخلطااة الدراسااية العامااة للنظااام    وااتمة اخلطااة الدراسااية الفنيااة للصاام نوااخة م

  تركاام علااى تنميااة ماااارال مانيااة باايااا ة ،  املاااارال        الفصاالي للتعلاايم الثااانوي  

للطاااب الصاام يف معاهااد ادماام أالااربامج املللمااة باملاادارا     الا مااة أالماايم أاملعااارف  

باااني اخلطاااة   أيتاااال للطااااب أالطالباااال الصااام االختياااار   الثانوياااة للنظاااام الفصااالي    

أ اااا ماااا يتاااال اااام يف املعاهاااد      للصاااماخلطاااة الدراساااية الفنياااة    الدراساااية العاماااة، أ 

 .  مع عدم اجلمع بيناما يف مدرسة أاهدةأاملدارا

  ب ايتأهاام الطاا وااتادف تنميااة ماااارال مانيااة   هااي مااادة  نيااة ت  "املاااارال املانيااة "مااادة

لللصااوى عنااد التخاار  ماان املرهلااة الثانويااة علااى شاااادة      دووباااا  ال الصاامأالطالباا

ادخارا املعتمادة    املانياة الثانوياة  معاملته أظيفيًا معاملة الربامج سانوية مانية تتيح 

 .لدا أ ارة اخلدمة املدنية

  أتمنيااة علااى " اساسااب  يف املرهلااة ادأ  ماان التطبيااا    "املاااارال املانيااة "ادة تركاام ماا

متطلباال  بعاد اكتمااى     "، أككن ،تاهاة املاادة لتطبياا مااارال مانياة أخارا      املعلومال

ن االختياار ما   ب أالطالباال الصام  ا ل  لدا مجيع اجلاال املعنياة  حبياث يتاال للطا    

 بني اجملاالل املانية ال  تتال ام.

 لادا   تنمياة املااارال املتنوعاة    يف "املااارال التطبيمياة  "هدال ماادة  يوتفاد من  توا أ

"املااارال   ادةاملانياة الا  تواتاد اا ما    الميم أاملاارال  ميتعمأالطاب أالطالبال الصم، 

 .أمن خاى ادنوطة غري الصفية، املانية"

  الثااانوي ىالعااام  علااى تطبااا الكتااب املدرسااية لطاااب ماادارا النظااام الفصاالي للتعلاايم

لكام منااا   داا يتوا اا ماع الوعاا  الاممين املخصا        أتادرا   ،لصام لطالبال ااأالطاب 

ا يااتا م مااع ف أساااليب الااتعلم أالتاادريس داا يَّااالفنيااة للصاام، أُتك اخلطااة الدراساايةيف 

 خصائ  الفئة املوتاد ة أاددأال أادساليب ال  يتعلمو  باا.
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 ممررال املاارال التطبيمية العامة:    أى
         أهااي ممااررال املاااارال التطبيميااة الاا  ُتماادم يف املوااتويني ادأى أالثاااني ياامن برنااامج

 ااعداد العام يف اخلطة الدراسية للنظام الفصلي، أتومم: 

 املوتوا الثاني دأىاملوتوا ا

 2املاارال التطبيمية  1املاارال التطبيمية 

   تركاام ممااررال املاااارال التطبيميااة يف ااعااداد العااام علااى متكااني الطاااب أالطالبااال ماان

املاارال ادساسية الا مة يف اجملاالل ال  توتاد اا املادة، أمتاد لاستكواف أاالختيار 

 صية.بني اجملاالل التطبيمية التخص
      يتكااو  كاام مماارر ماان ممااررال املاااارال التطبيميااة ماان أهاادال مااريااة تطبيميااة تنتمااي

 ملاارال كلية يتم تكاملاا لتكوين منظومة ماارال اجملاالل التطبيمية التخصصية.

 اجملاالل التطبيمية يف مادة املاارال التطبيمية:   بى
 ة املاارية"، أالُي يتيح  رصاة  يطبا يف مادة املاارال التطبيمية أمنو   "اجملاالل الدراسي

الختيار اجملاى التطبيمي املائم للطالب من بني عدة جماالل يتيلاا النظاام التعليماي   

 بد ع من املوتوا الثالث ،  املوتوا الوادا.
 ملادة "املاارال التطبيمية" يف اخلطاة الدراساية للنظاام    6،   3تتكو  ممررال املوتويال ى  

 رال دراسية مو عة على هُ  املوتويال كالتالي: الفصلي من أربعة ممر
 6املاارال التطبيمية  5املاارال التطبيمية  4املاارال التطبيمية  3املاارال التطبيمية 

 املوتوا الوادا املوتوا اخلامس املوتوا الرابع املوتوا الثالث

    الل ماارياااة   مااان عااادة جماااا  6،   3تتكاااو  مماااررال املااااارال التطبيمياااة يف املواااتويال ى

اى أأ جما  مااارة ،  تطبيمية متنوعة يوتادف كم مناا تنمياة منظوماة مااارال تنتماي     

 مااري عام.
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 مااان باااني  التطبيماااي املتوا اااا ماااع رغبااااتام أمياااوام   لطااااب أالطالباااال اجملااااى  خيتاااار ا

 من اجملاالل التالية:  تطبماا املدرسة أ ا ،مكاناتاا اجملاالل التطبيمية ال

 اجملاالل/الوهدال رام اجملاى املمرر اسيالدر املوتوا

 من

 الثالث

 ، 

 الوادا

ماارال 

 تطبيمية

  6،   3ى

 وتدامةاملتنمية البيئية أالاارال امل   1اجملاى ى

 ادعماى ماارال الميادة أريادة  2اجملاى ى

 ماارال التصميم االك أني  3اجملاى ى

 ماارال التُأق اجلمالي  4اى ىاجمل

 ماارال العمم التطوعي أاالوتماعي  5اجملاى ى

 ها 1438/1439ىيطبا من العام املاارال الصلية   6اجملاى ى

 ها 1438/1439ىيطبا من العام ماارال االبتكار التمين   7اجملاى ى

 ها 1438/1439ىيطبا من العام ماارال اسوار أاالتصاى   8اجملاى ى

 ية ىيطبا  ور اكتماى متطلبال التطبيا ماارال مان  9اجملاى ى

 تطبيمية متجددة حبوب االهتياوال التطبيمية املوتمبلية جماالل ...

      خص  ملادة املاارال التطبيمية يف املوار اددبي هصتا  حبياث يادرا الطالاب أالطالباة

  أ اا  جمالني من جماالل املاارال التطبيمية، أحيصم على "شاادة مااارة" ملاا ا اوتياا    

 اش اطال اسصوى على الواادة.

  

 علااى املواارأعال"  المااائم"الااتعلم تعتمااد املاااارال التطبيميااة علااى مااناج    عتمااد:املااناج امُل 

أالاااُي  عااام عملياااال الاااتعلم أالتماااويم تاااتم مااان خااااى  ارساااة الطااااب أالطالباااال         

 أأهدال تطبيمية  ددة. ملورأعال  ددة يمن جماالل

 :تركم املااارال التطبيمياة علاى  ارساة املااارال أتنميتااا يف ساياق         االهتمام أال كيم

 تربوي يدعم الميم أينمي االجتاهال ال بوية ال  توتاد اا املادة أممرراتاا املتنوعة.
 :ماام ،نتاويااة الااتعلم يف جمموعااال تعاأنيااة أ اارق ع  التطبيميااةتعاام  املاااارال  أساالوب الااتعلم

أماارال تو ياع اددأار أتكاملااا ماع التأكياد علاى النماو        اجلماعيالعمم  ماارالتنمو معاا 

 الفردي للميم أاملاارال أاالجتاهال خاى املمارسال اجلماعية.



 

 

  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  

 

   املاابين علاااى   تمااوَّم مااادة املاااارال التطبيمياااة بأساالوب التمااويم املوااتمر       التمااويم: أساالوب

يعتمااد علااى ماادا التماادم يف تنفيااُ املواارأعال املوااتاد ة يف  أ التمااويم ماان أواام الااتعلم  

 .  أ ا ما ُتكلف به اجملموعة الطابيةكم أهدة تطبيمية من أهدال املمرر
 ة ماان اباام أالتفاارد  يُّااممااادة املاااارال التطبيميااة علااى التم ُتوااجع :التميُّاام يف املواارأعال املنفاُا

أانتاااا  لااه التخطاايط اختيااار املواارأع أ ةلاابااد عا ماان مره املااتعلمعلااى  ادساارالطاااب أظاااور 

التتباااع الااادايا لعملياااال التخطااايط  مااان املاااامبالتماااديم أالعااارش أالنوااار، أيف كااام منااااا  

 أالتنفيُ لضما   ميا التميم يف العمليال أاملخروال.
 :تتنوع ماادة املااارال التطبيمياة يف جماالتااا أتتايح الفرصاة لتنمياة املااارال أ اا           التنوع

هتياوال من خاى ،تاهة هممة من اجملاالل التطبيمية أالوهدال ال  ككان  امليوى أاال

للطاااب أالطالبااال االختيااار ماان بيناااا، كمااا يتاايح التنااوع الفاارأ املوااتمبلية لتطااوير     

 اجملاالل سوا ع أكا   ل  بالتعديم التلوني املوتمر أأ ،يا ة جماالل وديدة.
    : املرهلااة   هصااوى الطالااب علااى شاااادة    ، ،يااا ًة  فياام ااجنااا  التطبيمااي املتخصاا

حيصااام عليااااا عناااد اوتياااا   أربعاااة "شااااادة مااااارة" الثانوياااة أماماااه  رصاااة لللصاااوى علاااى 

ممررال ختصصية يف اجملااى التطبيماي الاُي خيتاار  مان باني اجملااالل التطبيمياة املتاهاة          

خاار  ماان  الت ملتطلباااليف املوااتويال ماان الثالااث ،  الوااادا، أهتااى يف هاااى عاادم ،جنااا        

ككناه اسصاوى علاى هاُ  الوااادة داا ككناه مان االساتفادة منااا بصاورة             الثانويةاملرهلة 

 موتملة يف هياته العملية.
  :ككاان للطالااب دراسااة املميااد ماان اجملاااالل التطبيميااة عنااد رغبتااه اسصااوى علااى    املرأنااة

ية يف كام  ،جناا   أربعاة مماررال دراساية ختصصا     عناد  مانح  ال  ُت،يا ية شاادال ماارال 

يف جيله للممااررال خاااى الفاا ال الاا  تتااال  ياااا املااادة   واامااادة، أيااتم  لاا  ماان خاااى ت 

 الفصم الصيفي أأ أي  رأ أخرا تتال خار  اليوم الدراسي.
 :تتكامم  ارسال تطبيا مادة املاارال التطبيمية مع ادهاداف أاملااارال أالمايم     التكامم

سية املومولة يف اخلطة الدراسية للنظام الفصلي دا أاملعارف ال  توتاد اا املواد الدرا

 .االتعلم أتكاملاعلى توظيف مكتوبال يوجع 



 
  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  
 

 

 

 

 



 
  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  
 

 

 

 

 اإلعداد العام( يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي )التعليم العام(ــ  اخلطة الدراسية للسنة الدراسية األوىل )املستويني األول والثاني (1-1)
 (2ستوى الدراسي الثاني )مامل (1املستوى الدراسي األول )م

 احلصص املادة احلصص املادة

 1 2كريم الماارآ  ال 1 1 المرآ  الكريم

 2 1تفوااااايار ال 2 1توهيااااااد ال

 2 1 أالثما ة ااسامية اااااديثاس 2 1فااماااااااااه ال

 6 2اللغة العربية  6 1اللغة العربية 

 3 2الدراسال االوتماعية أالوطنية  3 1 الدراسال االوتماعية أالوطنية

 2 2 الفيميا  2 1 الفيميا 

 2 2 الكيميا  2 1 الكيميا 

 2 2هيا  اد 2 1 ادهيا 

 5 2رياييال ال 5 1 الرياييال

 4 2جنليمية االغة ال 4 1 اللغة ااجنليمية

 2 2أتمنية املعلومال اسب اس 2 1أتمنية املعلومال اسب اس

 1 2 البلث أمصادر املعلومالماارال  1 1 مصادر املعلومالالبلث أماارال 

 1 /بنني 2 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 1 الصليةأالبدنية  ال بية

 2 /بنال2 الصليةادسرية أ ال بية 2 /بنال  1الصلية ادسرية أ ال بية

 1 2املاارال التطبيمية  1 1املاارال التطبيمية 

 34 / بنني صصاحلجمموع  34 ني/ بن صصاحلجمموع 

 35 / بنات صصاحلجمموع  35 / بنات صصاحلجمموع 

 14 الدراسية واداملجمموع  14 الدراسية واداملجمموع 



 
  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  
 

 

 

 

 اخلطة الدراسية للمسار األدبي يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي )التعليم العام( (1-2)
 من العام الدراسي 

ً
 من ا هـ1431-1431ابتداء

ً
 هـ1431-1431لعام الدراسي ابتداء

 (1املستوى الدراسي السادس )م (5املستوى الدراسي اخلامس )م (4املستوى الدراسي الرابع )م (3املستوى الدراسي الثالث )م

 احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة

 3 6 ريمالمرآ  الك 3 5 المرآ  الكريم 3 4 المرآ  الكريم 3 3 المرآ  الكريم

 4 3 التفوري 4 3 التوهيد 4 2 التوهيد 4 2أأصوله  التفوري

 3 5 الفمه 3 4أأصوله   الفمه 3 3 الفمه 3 2 الفمه

 4 ماارال نفوية أاوتماعية  4 3أالثما ة ااسامية  اسديث 4 2أالثما ة ااسامية  اسديث 4 3 البلث أمصادر املعلومالماارال 

 3 4 النلو أالصرف 3 3 النلو أالصرف 3 2 و أالصرفالنل 3 1 النلو أالصرف

 4 2العربي  اددب 4 2 الباغة أالنمد 4 1 الباغة أالنمد 4 1العربي  اددب

 2 4 أالتواصم اللغوي ةمرا ال 2 3أالتواصم اللغوي  ةمرا ال 2 2أالتواصم اللغوي  ةمرا ال 2 1أالتواصم اللغوي  ةمرا ال

 3 6الدراسال االوتماعية أالوطنية  3 5الدراسال االوتماعية أالوطنية  3 4الدراسال االوتماعية أالوطنية  3 3لوطنية الدراسال االوتماعية أا

 4 6 اللغة ااجنليمية 4 5 اللغة ااجنليمية 4 4 اللغة ااجنليمية 4 3 اللغة ااجنليمية

 2 6أتمنية املعلومال اسب اس 2 5أتمنية املعلومال سب ااس 2 4أتمنية املعلومال اسب اس 2 3أتمنية املعلومال اسب اس

 1 /بنني 6 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 5 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 4 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 3 الصليةأالبدنية  ال بية

 1 /بنال 6الصلية ادسرية أ ال بية 1 /بنال5 الصليةادسرية أ ال بية 1 /بنال 4الصلية ادسرية أ ال بية 1 /بنال 3الصلية ادسرية أ ال بية

 2 6املاارال التطبيمية  2 5املاارال التطبيمية  2 4املاارال التطبيمية  2 3املاارال التطبيمية 

 35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع 

 12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية وادملاجمموع  12 الدراسية واداملجمموع 

 

 



 
  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  
 

 

 

 اخلطة الدراسية للمسار العلمي يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي )التعليم العام( (1-3)
 من العام الدراسي 

ً
 من العام الدراسي  هـ1431-1431ابتداء

ً
 هـ1431-1431ابتداء

 (1)م السادساملستوى الدراسي  (5)م اخلامساملستوى الدراسي  (4ستوى الدراسي الرابع )مامل (3املستوى الدراسي الثالث )م

 احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة

 2 8 كريمالماارآ  ال 2 5توهيااااااد ال 2 4توهيااااااد ال 2  7 المرآ  الكريم

 2 5تفوااااايار ال 2 5 أالثما ة ااسامية اااااديثاس 2 4 ميةأالثما ة ااسا اااااديثاس 2 4تفوااااايار ال

 2 7فااماااااااااه ال 3 5اللغة العربية  3 4اللغة العربية  2 6فااماااااااااه ال

 3 6اللغة العربية  4 5 الفيميا  4 4 الفيميا  3 3اللغة العربية 

 4 6 الفيميا  4 5 الكيميا  4 4 الكيميا  4 3 الفيميا 

 4 6 الكيميا  4 5 ادهيا  4 4 ادهيا  4 3 الكيميا 

 4 6 ادهيا  2 )*( 2 علم ادرش 2 )*( 1 علم ادرش 4 3 ادهيا 

 6 6 الرياييال 6 5 الرياييال 6 4 الرياييال 6 3 الرياييال

 4 6 اللغة ااجنليمية 4 5 اللغة ااجنليمية 4 4 اللغة ااجنليمية 4 3 اللغة ااجنليمية

 2 6أتمنية املعلومال اسب اس 2 5أتمنية املعلومال اسب اس 2 4أتمنية املعلومال اسب اس 2 3أتمنية املعلومال اسب اس

 1 /بنني 6 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 5 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 4 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 3 الصليةأالبدنية  ال بية

 1 /بنال 6الصلية ادسرية أ ال بية 1 /بنال5 الصليةادسرية أ ال بية 1 /بنال 4الصلية ادسرية أ ال بية 1 /بنال 3الصلية ادسرية أ ةال بي

 1 6املاارال التطبيمية  1 5املاارال التطبيمية  1 4املاارال التطبيمية  1 3املاارال التطبيمية 

 35 صصاحلجمموع  35 صصاحلوع جمم 35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع 

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

 مادة علم ادرش على مدارا البنال ،  أ  توتكمم املتطلبال الا مة للتطبيا.خطة يدوم تطبيا مللوظة:  ى* 



 
  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  
 

 

 

 

 

 داري يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي )التعليم العام(اخلطة الدراسية للمسار اإل (1-4)
 (1)م السادساملستوى الدراسي  (5)م اخلامساملستوى الدراسي  (4املستوى الدراسي الرابع )م (3املستوى الدراسي الثالث )م

 احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة

 2 12كريم الماارآ  ال 2 11 المرآ  الكريم 2 11 كريمالماارآ  ال 2 9 المرآ  الكريم

 2 5تفوااااايار ال 2 5توهيااااااد ال 2 4توهيااااااد ال 2 4تفوااااايار ال

 2 7فااماااااااااه ال 2 5 أالثما ة ااسامية اااااديثاس 2 4 أالثما ة ااسامية اااااديثاس 2 6فااماااااااااه ال

 3 6اللغة العربية  3 5اللغة العربية  3 4العربية اللغة  3 3اللغة العربية 

 5 4اادارية م وعلال 5 3اادارية م وعلال 5 2اادارية م وعلال 5 1اادارية م وعلال

 5 4املاارال اادارية  5 3املاارال اادارية  5 2املاارال اادارية  5 1املاارال اادارية 

 4 2أال بية الوطنية  التاريخ 4 2أال بية الوطنية  اجلغرا يا 4 1أال بية الوطنية  ااجلغرا ي 4 1أال بية الوطنية  التاريخ

 4 ماارال نفوية أاوتماعية 4 8 الرياييال 4 7 الرياييال 4 3 البلث أمصادر املعلومالماارال 

 4 6 اللغة ااجنليمية 4 5 اللغة ااجنليمية 4 4 اللغة ااجنليمية 4 3 اللغة ااجنليمية

 2 6أتمنية املعلومال اسب اس 2 5أتمنية املعلومال اسب اس 2 4أتمنية املعلومال اسب اس 2 3أتمنية املعلومال اسب اس

 1 /بنني 6 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 5 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 4 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 3 الصليةأالبدنية  ال بية

 1 /بنال 6الصلية ادسرية أ ال بية 1 /بنال5 الصليةادسرية أ ال بية 1 /بنال 4الصلية ادسرية أ ال بية 1 /بنال 3الصلية ادسرية أ يةال ب

 1 6املاارال التطبيمية  1 5املاارال التطبيمية  1 4املاارال التطبيمية  1 3املاارال التطبيمية 

 35 صصاحلجمموع  35 صصاحلموع جم 35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع 

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

 

 

 



 
  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  
 

 

 

 حتفيظ القرآن الكريم(مدارس اخلطة الدراسية للسنة الدراسية األوىل يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي ) (2-1)
 (2املستوى الدراسي الثاني )م (1ماملستوى الدراسي األول )

 احلصص املادة احلصص املادة

 6 /ل2كريم الماارآ  ال 6 /ل1كريم الماارآ  ال

 3 /ل2المرا ال  3 /ل1المرا ال 

 2 /ل2علوم المرآ   2 /ل1علوم المرآ  

 2 1التفوري  2 1التوهيد 

 2 1اسديث أالثما ة ااسامية  2 1الفمه 

 6 2اللغة العربية  6 1اللغة العربية 

 3 2 الدراسال االوتماعية أالوطنية 3 1 الدراسال االوتماعية أالوطنية

 4 2جنليمية االغة ال 4 1 اللغة ااجنليمية

 2 2أتمنية املعلومال اسب اس 2 1أتمنية املعلومال اسب اس

 1 2 البلث أمصادر املعلومالماارال  1 1 البلث أمصادر املعلومالماارال 

 1 /بنني 2 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 1 الصليةأالبدنية  ال بية

 2 /بنال2 الصليةادسرية أ ال بية 2 /بنال 1الصلية ادسرية أ ال بية

 1 2 املاارال التطبيمية 1 1املاارال التطبيمية 

 33 / بنني صصاحلجمموع  33 / بنني صصاحلجمموع 

 34 / بنات صصاحل جمموع 34 / بنات صصاحلجمموع 

 12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع 

 



 
  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  
 

 

  

 حتفيظ القرآن الكريم(مدارس الثانية والثالثة يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي ) تنيالدراسيتني اخلطة الدراسية للسن (2-2)
 (1املستوى الدراسي السادس )م (5اخلامس )م املستوى الدراسي (4املستوى الدراسي الرابع )م (3املستوى الدراسي الثالث )م

 احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة

 6 /ل6 كريمالماارآ  ال 6 /ل5كريم الماارآ  ال 6 /ل4الماارآ  الكريم  6 /ل3الماارآ  الكريم 

 2 /ل6المرا ال  2 /ل5المرا ال  2 /ل4المرا ال  2 /ل3المرا ال 

 4 3 التفوري 4 3 التوهيد 4 2 التوهيد 4  /ل2 التفوري

 3 5 الفمه 3 4أأصوله  الفمه 3 3 الفمه 3 2 الفمه

 4 ماارال نفوية أاوتماعية 4  3أالثما ة ااسامية  اسديث 4 2أالثما ة ااسامية  اسديث 4 3 البلث أمصادر املعلومالماارال 

 2  4 النلو أالصرف 2 3 النلو أالصرف 2 2 النلو أالصرف 2 1 النلو أالصرف

 2 2العربي  اددب 2 2 الباغة أالنمد 2 1 الباغة أالنمد 2 1العربي  اددب

 2 4أالتواصم اللغوي  ةمرا ال 2 3أالتواصم اللغوي  ةمرا ال 2 2أالتواصم اللغوي  ةمرا ال 2 1أالتواصم اللغوي  ةمرا ال

 2 6الدراسال االوتماعية أالوطنية  2 5الدراسال االوتماعية أالوطنية  2 4تماعية أالوطنية الدراسال االو 2 3الدراسال االوتماعية أالوطنية 

 4 6 اللغة ااجنليمية 4 5 اللغة ااجنليمية 4 4 اللغة ااجنليمية 4 3 اللغة ااجنليمية

 2 6أتمنية املعلومال اسب اس 2 5أتمنية املعلومال اسب اس 2 4أتمنية املعلومال اسب اس 2 3أتمنية املعلومال اسب اس

 1 /بنني 6 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 5 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 4 الصليةأالبدنية  ال بية 1 /بنني 3 الصليةأالبدنية  ال بية

 1 /بنال 6الصلية ادسرية أ ال بية 1 /بنال5 ةالصليادسرية أ ال بية 1 /بنال 4الصلية ادسرية أ ال بية 1 /بنال 3الصلية ادسرية أ ال بية

 1 6املاارال التطبيمية  1 5املاارال التطبيمية  1 4املاارال التطبيمية  1 3املاارال التطبيمية 

 35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع 

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

 

 



 
  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  
 

 

 

 

 للتعليم الثانوييف معاهد األمل والربامج امللحقة مبدارس النظام الفصلي الفنية للصم  الدراسيةاخلطة  (3-1)

  النظام الفصلي للتعليم الثانوي( يفاألوىل )املستويني األول والثانيلسنة الدراسية ل
 (2املستوى الدراسي الثاني )م (1املستوى الدراسي األول )م

 احلصص املادة احلصص املادة

 1 / أ 2أتفوري    المرآ  الكريم 1 / أ 1أتفوري   المرآ  الكريم

 2 1 أالثما ة ااسامية اااااديثاس 2 1 ديتوهال

 2 )*( 2/  1 البلث أمصادر املعلومالماارال  2 1 همفااال

 6 2اللغة العربية  6 1اللغة العربية 

 2 2 الدراسال االوتماعية أالوطنية 2 1الدراسال االوتماعية أالوطنية 

 1 2 الفيميا  1 1 الفيميا 

 1 2 الكيميا  1 1 الكيميا 

 1 2 ادهيا  1 1 ادهيا 

 5 2رياييال ال 5 1 الرياييال

 4 2جنليمية االغة ال 4 1 اللغة ااجنليمية

 8 / أ 2انية  املاارال امل 8 / أ 1املاارال املانية 

 1 / بنني 2 الصليةأالبدنية  ال بية 1 / بنني 1 الصليةأالبدنية  ال بية

 2 / بنال 2 الصليةادسرية أ ال بية 2 / بنال  1الصلية ادسرية أ ال بية

 34 / بنني صصاحلجمموع  34 / بنني صصاحلجمموع 

 35 / بنات صصاحلجمموع  35 / بنات صصاحلجمموع 

 12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية وادملاجمموع 

 معًا. 2ممرر ماارال البلث أمصادر املعلومال  توا ، أ 1يدرا الطالب أالطالبة هنا  توا ممرر ماارال البلث أمصادر املعلومال  ى* 

   يف نظام نور كمادة دراسية أاهدة.1/2ى*  تدخم دروال ىماارال البلث أمصادر املعلومال 



 
  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  
 

 

 

 الفنية للصم يف معاهد األمل والربامج امللحقة مبدارس النظام الفصلي الثانويةطة الدراسية الفنية للصم اخل (3-2)

 للسنتني الدراسيتني الثانية والثالثة )املستويات: من الثالث إىل السادس( يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي             
 (1املستوى الدراسي السادس )م (5املستوى الدراسي اخلامس )م (4سي الرابع )ماملستوى الدرا (3املستوى الدراسي الثالث )م

 احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة

 2 5التوهيد  2 / أ4أتفوري   المرآ  الكريم 2 4 التوهيد 2 / أ 3أتفوري    المرآ  الكريم

 2 5اسديث أالثما ة ااسامية  2 7  الفمه 2 4أالثما ة ااسامية  اسديث 2 6 الفمه

 5 6اللغة العربية  5 5اللغة العربية  5 4اللغة العربية  5 3اللغة العربية 

 2 6الدراسال االوتماعية أالوطنية  2 5الدراسال االوتماعية أالوطنية  2 4الدراسال االوتماعية أالوطنية  2 3الدراسال االوتماعية أالوطنية 

 6 6الرياييال  6 5الرياييال  6 4الرياييال  6 3الرياييال 

 4 6 اللغة ااجنليمية 4 5 اللغة ااجنليمية 4 4 اللغة ااجنليمية 4 3 اللغة ااجنليمية

 13 / أ6املاارال املانية  13 / أ 5املاارال املانية  13 / أ 4املاارال املانية  13 / أ 3املاارال املانية 

 1 / بنني 6 الصليةأالبدنية  ال بية 1 / بنني 5 الصليةأالبدنية  ال بية 1 / بنني 4 الصليةأالبدنية  ال بية 1 / بنني 3 الصليةأالبدنية  ال بية

 1 / بنال 6الصلية ادسرية أ ال بية 1 / بنال 5 الصليةادسرية أ ال بية 1 / بنال 4الصلية ادسرية أ ال بية 1 / بنال 3الصلية ادسرية أ ال بية

 35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35 صصاحلجمموع  35  صصاحلجمموع 

 8 الدراسية واداملجمموع  8 الدراسية واداملجمموع  8 الدراسية واداملجمموع  8 الدراسية واداملجمموع 

 



 
  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  
 

 

 

 م الكبار ــ بنني(اخلطة الدراسية للسنة الدراسية األوىل يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي )املدارس الليلية لتعلي (4-1)

 (2املستوى الدراسي الثاني )م (1املستوى الدراسي األول )م

 احلصص املادة احلصص املادة

 1 2 المرآ  الكريم 1 1 المرآ  الكريم

 2 1التفوري  2 1 التوهيد

 2 1اسديث أالثما ة ااسامية  2 1 الفمه

 4 2اللغة العربية  4 1اللغة العربية 

 2 2الدراسال االوتماعية أالوطنية  2 1ماعية أالوطنية الدراسال االوت

 1 2الفيميا   1 1الفيميا  

 1 2الكيميا   1 1الكيميا  

 1 2ادهيا   1 1ادهيا  

 3 2الرياييال  3 1الرياييال 

 3 2 اللغة ااجنليمية 3 1 اللغة ااجنليمية

 2 2أتمنية املعلومال اسب اس 2 1أتمنية املعلومال اسب اس

 1 2ماارال البلث أمصادر املعلومال  1 1ماارال البلث أمصادر املعلومال 

 23  صصاحلجمموع  23  صصاحلجمموع 

 12 الدراسية واداملجمموع  12 الدراسية واداملجمموع 

 



 
  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  
 

 

 

 بنني(اخلطة الدراسية للمسار األدبي يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي )املدارس الليلية لتعليم الكبار ــ  (4-2)

 (1املستوى الدراسي السادس )م (5املستوى الدراسي اخلامس )م (4املستوى الدراسي الرابع )م (3املستوى الدراسي الثالث )م

 احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة

 3 6 المرآ  الكريم 3 5 المرآ  الكريم 3 4 المرآ  الكريم 3 3 المرآ  الكريم

 3 3 التفوري 3 3التوهيد 3 2 التوهيد 3 2صوله أأ التفوري

 2 5 الفمه 2 4أأصوله  الفمه 2 3 الفمه 2 2 الفمه

 3 ماارال نفوية أاوتماعية  3 3أالثما ة ااسامية  اسديث 3 2أالثما ة ااسامية  اسديث 3 3 البلث أمصادر املعلومالماارال 

 2 4 النلو أالصرف 2 3لصرفالنلو أا 2 2 النلو أالصرف 2 1 النلو أالصرف

 3 2العربي  اددب 3 2 الباغة أالنمد 3 1 الباغة أالنمد 3 1العربي  اددب

 1 4أالتواصم اللغوي  ةمرا ال 1 3أالتواصم اللغوي  ةمرا ال 1 2أالتواصم اللغوي  ةمرا ال 1 1أالتواصم اللغوي  ةمرا ال

 2 6الدراسال االوتماعية أالوطنية  2 5الدراسال االوتماعية أالوطنية  2 4وتماعية أالوطنية الدراسال اال 2 3الدراسال االوتماعية أالوطنية 

 3 6 اللغة ااجنليمية 3 5 اللغة ااجنليمية 3 4 اللغة ااجنليمية 3 3 اللغة ااجنليمية

 1 6أتمنية املعلومال اسب اس 1 5أتمنية املعلومال اسب اس 1 4أتمنية املعلومال اسب اس 1 3أتمنية املعلومال اسب اس

 23  صصاحلجمموع  23  صصاحلجمموع  23  صصاحلجمموع  23  صصاحلجمموع 

 10 الدراسية واداملجمموع  10 الدراسية واداملجمموع  10 الدراسية واداملجمموع  10 الدراسية واداملجمموع 

 



 
  

 )تعلم للحياة واإلتقان والعمل(
–  
 

 

 

 لثانوي )املدارس الليلية لتعليم الكبار ــ بنني(اخلطة الدراسية للمسار اإلداري يف النظام الفصلي للتعليم ا (4-3)

 (1املستوى الدراسي السادس )م (5املستوى الدراسي اخلامس )م (4املستوى الدراسي الرابع )م (3املستوى الدراسي الثالث )م

 احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة

 1 12كريم الماارآ  ال 1 11 رآ  الكريمالم 1 11كريم الماارآ  ال 1 9 المرآ  الكريم

 1 5تفوااااايار ال 1 5توهيااااااد ال 1 4توهيااااااد ال 1 4تفوااااايار ال

 1 7فااماااااااااه ال 1 5أالثما ة ااسامية  اااااديثاس 1 4أالثما ة ااسامية  اااااديثاس 1 6فااماااااااااه ال

 2 6اللغة العربية  2 5اللغة العربية  2 4اللغة العربية  2 3اللغة العربية 

 4 4،دارية م وعل 4 3،دارية م وعل 4 2اادارية م وعلال 4 1اادارية م وعلال

 4 4ماارال ،دارية  4 3ماارال ،دارية  4 2املاارال اادارية  4 1املاارال اادارية 

 3 2أال بية الوطنية  التاريخ 3 2أال بية الوطنية  جلغرا ياا 3 1أال بية الوطنية  اجلغرا يا 3 1أال بية الوطنية  التاريخ

 3 ماارال نفوية أ اوتماعية  3 8 الرياييال 3 7 الرياييال 3 3 البلث أمصادر املعلومالماارال 

 3 6 اللغة ااجنليمية 3 5 اللغة ااجنليمية 3 4 اللغة ااجنليمية 3 3 اللغة ااجنليمية

 1 6أتمنية املعلومال اسب اس 1 5أتمنية املعلومال اسب اس 1 4أتمنية املعلومال اسب اس 1 3ال أتمنية املعلوماسب اس

 23  صصاحلجمموع  23  صصاحلجمموع  23  صصاحلجمموع  23  صصاحلجمموع 

 10 الدراسية واداملجمموع  10 الدراسية واداملجمموع  10 الدراسية واداملجمموع  10 الدراسية واداملجمموع 

 ،، واهلل املوفق،، 


