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النظام الفصلي للتعليم الثانوي
الحمد هلل رب العالمين،
والصالة والسالم على خاتم المرسلين،
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،

مقدمة:
ملم بجدلودم وممابرتلم ملن نجلاز دراسلتم حلة المرحلل
لقد تمكنت عزيزي الطالب بفضل
المتوسلط وأصللبحت علللى مشللارف مرحلل دراسللي جديللدة ،تكتمل بدللا مراحلللم الدراسللي حللة
التعليم العام وتنطلق مندا لى مستقب متجدد؛
تتقدم بخطى مابت مستعينا باهلل لتبدأ دراستم حة المرحل المانوي  ،التلة تسلتعد تسلتقبالم بن لام
جديد؛ هو "الن ام الفصلة".
لعلم تتمكن من خال اللح ات القادمل ملن التعلرف عللى المزيلد حلو هلاا الن لام لمسلاعدتم
على حدمه واتستعداد للدراس حيه والتميز.

أولا :لماذا هذا النظام؟
ألنم تستحق أن تح ى بتعليم أحض  ،وألنم تتطلع أن تكون األحض .
أعد هاا الن ام ليساعدم على تو يف مداراتم وخبراتم لمواصلل التميلز حلة اللتعلم  ،ولتلتعلم
المزيللد  ،وتنمللة يمللم األصلليل  ،وتطللور مداراتللم المتعللددة ،ومعارحللم ومعلوماتللم المتجللددة،
المبنيل علللى مللا تعلمتلله حللة المللرحلتين اتبتداةيل والمتوسللط  ،والتللة ستسللاعدم علللى مواصللل
التعلم المستمر واإلنتاج والعم .
ولتللتعلم المزيللد حللة مجللاتت وتخصصللات متنوعلل  ،تسللاعدم علللى استكشللاف المسللتقب مللن
خاللدا ،وتعد نفسم باتجاه ما تصبو ليله ،كملا ستكتشلف مدلارات جديلدة يمكنلم التلدرب عليدلا
وات سللتفادة مندللا حللة حياتللم اليوميل أو الللدخو مللن خاللدللا لللى عللالم العمل واإلنتللاج متللى مللا
تمكنت مندا ومارستدا باهتمام وانت ام.
لللالم أصللبي اليللوم أمامللم هللاا الن للام( :الن للام الفصلللة للتعللليم المللانوي) الللاي تللم حيلله تحسللين
محتللو الكتللب الدراسللي التللة سللتتعلمدا وعمليللات التقللويم وأس لاليبه والجللداو الدراسللي التللة
ستن م تعلمم للمواد الدراسي من أج تعلم أحض .
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ثانيا ا :ما نظام الدراسة في النظام الفصلي للتعليم الثانوي؟












تتكون المرحلل المانويل ملن ملالو سلنوات دراسلي  ،وتتكلون السلن الدراسلي ملن حصللين
دراسيين يسمى ك مندما مستو ضاح لى حص صيفة وحق تن يمات محددة.
يلزمم دراس موادم الدراسي حة ست مستويات لتتخرج بعدها من المرحل المانوي .
يلزمللم حللة ك ل مسللتو دراسللة دراس ل عللدد مللن المللواد الدراسللي وحللق جللداو دراسللي
محددة (ت تزيد عن أربع عشرة مادة دراسي ).
ك مستو دراسة مستق بمواده الدراسي ودرجاته واختباراته وشدادته.
مدة الدراس حة ك مسلتو دراسلة ممانيل ( )81أسلبوعا؛؛ بملا حيدلا أسلابيع اتختبلارات،
ويمكن تعديلدا وحق ما تحدده الجدات المختص .
تتكون الخط الدراسي من مواد اإلعداد العام ومواد المسارات التخصصي .
تتعلم مواد اإلعداد العام حة المستويين األو والمانة باتشترام مع جميع الطالب،
بناء على ميولم ونتاةجم حة مواد اإلعداد العلام تختلار مسلارم التخصصلة؛ لتنطللق حيله
نحللو مسللتقبلم التعليمللة المتخصللو وتللدره حيلله أربع ل مسللتويات لللى نداي ل المرحل ل
المانوي .
تحصل علللى شللدادة المرحل ل المانوي ل بعللد تمللام متطلبللات تخرجللم ونجاحللم حللة مللوادم
الدراسي .
تتمم خارط السنوات الدراسي والمستويات حة الن ام الفصلة للمرحل المانوي وحق ما يلة:
خارطة السنوات الدراسية والمستويات في النظام الفصلي للمرحلة الثانوية
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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ثالثا ا :ما أهداف النظام الفصلي للتعليم الثانوي؟
الن ام الفصلة للتعليم المانوي يستددف مساعدتم على أن:
.8
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.1
.9

تواص ترسيخ القيم والمبادئ اإلسلالمي والعمل بدلا ،وتعلزز مسليرة انتماةلم لوطنلم ،وتقلدم
له الكمير من أج تنميته وريادته وتميزه.
تحللدو المفللاهيم والخبللرات التعليمي ل وتن مدللا ،وتنمللة معرحتللم التللة تعلمتد لا حللة السللنوات
الدراسي السابق .
تنمللة مدللارات متنوع ل تتللواءم مللع المدللارات الالزم ل لمعطيللات العصللر الللاي نعللي حيلله،
وتسللاعدم علللى الللتعلم الللااتة المسللتمر والتدية ل للحيللاة والعم ل والللتعلم الجللامعة؛ مللن خللال
موادم الدراسي وأنشطتم ومدامم التربوي التة تمارسدا داخ المدرس وخارجدا.
تماره أدوارا؛ حاعل لرحع مستو مشاركتم حة عملي التعلم تساعدم على النجاح والتميز.
تسلتفيد ملن نتلاةا التقللويم التلة تحصل عليدلا حلة تحسلين تعلملم ،ومعالجل مجلاتت القصللور
التة تكتشفدا ،وتنمة مدارات تعاملم مع أساليب التقويم وأدواته.
تنمة سلوكم اإليجابة المبنة على يمم األصيل وأخال م التة تعلمتدا حة أسلرتم وطورتدلا
حة المدرس .
تختار مسارم التخصصة وحق وميوللم و لدراتم وملا تستكشلفه ملن معلوملات علن مجلاتت
التعلم المستقبلة ومجاتت العم .
تتفاع مع يادات مدرستم ومعلميم للعم معا من أج مجتمع تعلم أحض .
تسللاهم حللة نق ل مملكتنللا الغالي ل لللى مجتمللع المعرح ل والمناحس ل واإلنتللاج؛ متمسللكين بقيمنللا
ومبادةنا.
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رابعا ا :ماذا ستتعلم في النظام الفصلي؟
 .8تتعلم مواد دراسي متنوع بعضدا جديدة.
 .2تتعلم حة اإلعداد العام (المستويين األو والمانة) المواد الدراسي التالي :
اإلعداد العام
المواد الدراسية في المستوى الدراسي الثاني
المواد الدراسية في المستوى الدراسي األول
القرآن الكريم 2
القرآن الكريم 8
التفسير 8
الفقه 8
الحديو 8
التوحيد 8
اللغ العربي 2
اللغ العربي 8
الدراسات اتجتماعي والوطني 2
الدراسات اتجتماعي والوطني 8
األحياء 2
األحياء 8
الكيمياء 2
الكيمياء 8
الفيزياء 2
الفيزياء 8
الرياضيات 2
الرياضيات 8
مدارات البحو ومصادر المعلومات 2
مدارات البحو ومصادر المعلومات 8
اللغ اتنجليزي 2
اللغ اتنجليزي 8
الحاسب وتقني المعلومات 2
الحاسب وتقني المعلومات 8
التربي البدني والصحي ( 2للبنين)
التربي البدني والصحي ( 8للبنين)
التربي األسري والصحي ( 2للبنات)
التربي األسري والصحي ( 8للبنات)
المدارات التطبيقي 2
المدارات التطبيقي 8

 .3تتاح لم حرص اتختيار بين مسارات تخصصي متنوع :
المسار األدبي

المسار العلمي

المسار اإلداري

(العلوم الشرعي والعربي )

(العلوم الطبيعي )

(العلوم اإلداري واتجتماعي )

 .4يمكنم اكتشاف المزيد حو المواد الدراسي حة المسارات التخصصلي خلال دراسلتم لملواد
اإلعداد العام؛ لتتمكن بندايتدا من اتختيار الصحيي للمسار التخصصة المناسب لم.
 .5يمكنم ممارس مدارات تخصصي حلة ملوادم الدراسلي  ،كملا سلتنمة مدلارات متنوعل
وجديللدة حللة مللادة المدللارات التطبيقي ل التللة تتلليي لللم اتختيللار مللن بللين مجموع ل مللن
المجاتت المتخصص حة عدد من المدارات األساسي ؛ لتمارسدا وتنميدلا وتلتمكن مندلا
بنا ؛ء على رغبتم وميولم.
 .6يمكنللم تصللميم مشللروعاتم التللة ت دللر حيدللا تميللزم ونتللاةا تعلمللم ،وتقللدم مللن خاللدللا
حلوت لمشكالت متعددة ،أو تكشف حيدا علن ابتكاراتلم و بلداعاتم الخاصل بلم أو التلة
تطورها بالشراك مع حريق من زمالةم.
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خامسا ا:
اختيار المسار التخصصي وتغييره والنتقال بين أنظمة التعليم الثانوي
 -8تختللار مسللارم التخصصللة بعللد دراسللتم للمسللتويين األو والمللانة (اإلعللداد العللام) وحللق
دراتم وميولم ،ويجب أن تتحقق من د اختيارم ومناسبته لم.
 -2يستغرق التعلم حة المسارات التخصصي أربع مستويات دراسي .
 -3عند عدم القدرة على مواصل التعلم حة المسار التخصصلة اللاي اخترتله؛ حيمكنلم تغييلره
لى مسار تخصصة آخر؛ بالتنسيق مع ولة أمرم ،وبنا ؛ء على توجيدات اإلرشاد الطالبلة
واألكاديمة.
 -4يخضع احتساب المواد الدراسي ومعدتتدا عند تغيير المسلار التخصصلة لالةحل الخاصل
بالمعادتت.
 -5يحق لطالب مداره الن ام الفصللة اتنتقلا للى ملداره ن لام المقلررات وبلالعكه وحلق
الالةح الخاص بالمعادتت.

سادسا ا :توزيع الدرجات في النظام الفصلي
 -8يتلليي لللم توزيللع الللدرجات حرص لا ؛ متعللددة لتنويللع أسللاليب تعلمللم لمللوادم الدراسللي وطر لا ؛
متنوع للتعبير عما تعلمت.
 -2تخصو ماة ( )811درج لك مادة دراسي حة المستو الدراسة.
 -3تلوزع درجللات المللادة الدراسللي الواحللدة للى أعمللا حصلللي (أعمللا المسللتو ) واختبللارات
نداةي  ،وحق التوزيع التالة:
مجال التقويم

األعمال الفصلية
(أعمال المستوى)

الختبار النهائي

الدرجة المخصصة

المشارك والنشاطات الصفي
الواجبات والمدام المنزلي
المشروعات والبحوو
ملف اإلنجازات واألعما
الحضور

 31درج

اختبار الفترتين خال المستو الدراسة

 21درج

اختبار نداي المستو الدراسة

 51درج
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المجموع

 811درج

سابعا ا :قواعد النجاح ومعالجة التع ُّثر في المواد الدراسية
ن نجاحم الدراسة يديئ لم حرو النجاح المستمر حة حياتلم ومسلتقبلم؛ ونلمل حصلولم
على درج التفوق والتميز الدراسة الداةم ،وحيما يلة بعض القواعد الخاص بالم:
 -8لتنجي حة المادة الدراسي يشترط حصولم على ( )51درج من ( )811على األ ل هلة
الدرج ل النداةي ل الصللغر للنجللاح حللة المللادة ،وعلللى نسللب  %21مللن درج ل اتختبللار
النداةة للمادة على األ .
 -2يتاح لم تأدي اتختبارات النداةي (الختامي ) للمواد الدراسي وحق التسلس اآلتة:
 اختبار الدور األو حة ك مستو (وهلو اتختبلار األساسلة اللاي يشلترم حيله جميلع
طالب المستو الدراسة).
 اختبار الدور الملانة حلة كل مسلتو (لملواد التعملر وهلة التلة للم يلتمكن الطاللب ملن
النجاح حيدا خال اختبارات الدور األو ).
 اختبار المواد المحمول (لمواد التعمر التة لم يتمكن من اجتيازها حة اختبارات الدور المانة).
 -3درج المادة بعد النجاح حيدا تلغة تأمير درج التعمر على المعد التراكمة.
 -4حة مع م الحاتت ت يطالب الطالب بإعادة دراس مواد نجي حيدلا بسلبب تعملره حلة ملادة
دراسللي أخللر أو أكمللر؛ أي أنلله حللة مع للم الحللاتت ت يوجللد عللادة للسللن وت عللادة
للمستو الدراسة.
 -5يشارم الطالب مع المرشد الطالبة والمعلمون والقيلادة المدرسلي لوضلع حللو لمعالجل
الصعوبات التة تسبب تعمر الطالب حة مواده الدراسي .
 -6تتمم خارط المستويات حة السن الدراسي واتختبارات حة اآلتة:
خارطة السنة الدراسية في النظام الفصلي للتعليم الثانوي
الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي األول
المستوى الثاني (م)2
المستوى األول (م)1
المستوى الرابع (م)4
المستوى الثالث (م)3
المستوى السادس (م)6
المستوى الخامس (م)5
 11أسبوعا ا

 11أسبوعا ا

 16أسبوعا ا دراسيا ا

إجازة
عيد
األضحى

 9أسابيع

 16أسبوعا ا دراسيا ا
اختبار
دور 1

اختبار
مواد
محمولة

الفصل الصيفي

 1أسابيع دراسية
اختبار
دور1

اختبار
دور2
إجازة
منتصف
الفصل
الثاني

إجازة
منتصف
العام
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اختبار
دور2
بدء
إجازة
نهاية
العام

اختبار
دور1
إجازة
الفصل
الصيفي

ثامنا ا :المعدل التراكمي في النظام الفصلي
 -8لتحفيللزم علللى الللتعلم والمتابع ل ؛ يطبللق أسلللوب المعللد التراكمللة الللاي يجع ل ك ل درج ل
تحص عليدا حة موادم الدراسي اات يم ملمرة حة تحسين نتاةجم العام .
 -2يعتمد حساب المعد التراكمة على علدد حصلو الملادة الدراسلي ومقلدار اللدرجات التلة
تحصلدا حيدا عند نداي المستو الدراسي .
 -3مللن أج ل أن تللتمكن مللن حدللم طريق ل تطبيللق المعللد التراكمللة ودوره حللة تحسللين نتاةجللم
النداةي ؛ يتم تطبيقه تدريجيا ؛ وحق التسلس التالة:
السنة الدراسية المستوى الدراسي النسبة المحتسبة في المعدل التراكمي
% 25
األو والمانة
األولى
% 35
المالو والرابع
الماني
% 41
الخامه والساده
المالم

تاسعا ا :معلومات عامة
 -8يمكن تسجي جميع الطالب الحاصلين على شدادة تمام المرحل المتوسط أو ملا يعادلدلا
من داخ المملك أو من خارجدا حة مداره الن ام الفصلة للتعليم المانوي.
 -2يسلللج الطاللللب ويملللني شلللدادة التخلللرج ،باعتملللاد ر لللم سلللجله الملللدنة /هويتللله الوطنيللل
(للسعوديين) ،ور م جواز سفره (لغير السعوديين).
 -3المللواد الدراسللي اات المتطلبللات السللابق ت يلتحللق بدللا الطالللب مللا لللم يللدره متطلباتدللا
السابق .
 -4يطبق الفص الصيفة للطالب المتعمرين حة مداره معين حكومي وأهليل وحلق ضلوابط
تحدد من ب الجد اات العال حة الوزارة.
 -5الطالب اللاي أندلى جميلع المسلتويات الدراسلي السلت للمرحلل المانويل وتبقلى لديله ملواد
دراسللي لللم يللنجي حيدللا بعللد أداةلله اختبللار المللواد المحمول ل ؛ يتحللو لللى طالللب منتسللب،
ويلدي اتختبار حة حترات اختبار الدور المانة ،ويختبر من ماة درج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسأ

لم التوحيق خال دراستم حة الن ام الفصلة للتعليم المانوي
من أج مستقب أحض
نبنة من خالله وطننا الكبير
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