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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

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

رﻳﺎﺿﻴﺎت4

اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
1

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﻞ أﻫﺪاﻓﻪ وﻣﻔﺮداﺗﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ :ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﻟﻰ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،وﺑﻴﺎﻧﻴﺎ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﻼب ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺴﺆال اﻟﻄﻼب ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي
ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻤﻜﺔ ﻣﺜﻼ إذا ﻛﺎن ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ﺑﻤﻌﺪل ﺳﺮﻋﺔ  ١٢٠ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ،ﻓﺎﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻷرض
اﻧﺘﺸﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،وﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة؛ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪور ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺳﺘﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ
اﻷرض ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﺴﻴﻨﻄﻠﻖ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء وﻟﻦ ﻳﻌﻮد.
وﺑﺪراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ داﻟﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻗﻮة اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ وﺗﺴﺎرع اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ :ﺣ ﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ذات اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻮاﺣﺪة .ﺟﻤﻊ
اﻟﻬﺪف اﻷول
اﻟﻜﺴﻮر اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ .ﺣ ﻞ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﺎت.
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺟﺪول اﻟﺘﻌﻠﻢ K-W-L
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺎوﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ Quiz Maker

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺟﺪول اﻟﺘﻌﻠﻢ K-W-L
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺎوﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.
20

ﺗﻄﺒﻴﻖ Quiz Maker

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻄﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ.
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻳﺴﺎر اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ اذا اﺳﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﺆاﻻ
ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ.

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

