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حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
التعليم الثانوي  -نظام املقررات
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم
:الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي

 المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن
ذلك
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي
يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
 تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
 تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب
عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامال.
 تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
 تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد
إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس بنا ًء على اختيارهت ووفق قدراتها ،وفي المدرسة
التي تريدها.
 رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
 إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل
تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات.
 تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة
فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
 تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي،
والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح
العليا للمجتمع والوطن.
 تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا
في الحياة العملية
 تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به
. 
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اﻟﻤﺎدة
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﻨﺴﺎء

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
1

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻻﺧﺘﻴﺎري

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ وﻣﺎ ﻳﺒﻄﻨﻮن ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ إﻻ اﷲ  ،وﻟﻜﻦ اﷲ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﺤﺬرﻫﻢ
وﻧﺘﺠﻨﺐ أن ﻧﺘﺼﻒ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ  ..وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻵﻳﺎت

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳﻘﺮأ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻣ ﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺮاءة ﻣﺠﻮدة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻠﺤﻦ اﻟﺠﻠﻲ.
20

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳ ﻄ ﺒ ﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻮن اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﺤﺼﺔ
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

أ ن ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﻟﻠﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﻘﺮؤة
4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

أ ن ﻳ ﻄ ﺒ ﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴﻖ ﻟﻠﺤﺮوف اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﻘﺮؤة.
3

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ

أ ن ﻳ ﻄ ﺒ ﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﻢ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﻘﺮرةﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ
3

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس

أ ن ﻳ ﻄ ﺒ ﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪود اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﻘﺮرةﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ
3

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻗﺮاءة اﻵﻳﺎت ﻗﺮاءة ﻣﺠﻮدة ..

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
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اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﺼﺎدر

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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