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:مقدمة
التعليممناملأمولةلعاتالتطيحققبمااملرحلةوطبيعةالتنميةملتطلباتاستجابةمستمر؛بشكلواملناهجالدراسيةالخططتطوير علىالتعليموزارةتعمل
 فيالسعوديةالعربيةاململكةلتقفالرابعة؛الصناعيةالثورةومتطلبات2030اململكةرؤيةضمن

 
 املتقدمةالدول مصاف

 
.تعليميا

 املستهدفالتطوير يكون أنعلىالوزارةحرصتوقد
 
 تطويرا

 
 أخاألهداف،وتحقيقاملتطلبات،وإعدادوالتهيئةالتدرجعلىيعتمدمرحليا

 
نوعبالحسبانذا

يذلكوألجلُبعد؛عنأو الحضوريالتعليم سيكون حيثأخرى؛حلمراتطوير هناكأنُيفيدبمااألولى،املرحلةتطوير :الدراسيةللخطةالحاليالتطوير ُسم 
.التعليمفياملستمر التطوير حركةتدعمجديدةملتطلباتالخطةفيهاتستجيبهـ،1443الدراس يالعامبدايةمعجديدةخطةهناك
صصوقد

ُ
:فيهتمبحيثُبعد،عنللتعليم(األولىاملرحلة)الدراسيةللخطةالحاليالتطوير خ
.النسبيوزنهافيتعديلمعاملطورة،اإلسالميةالدراساتملواداألول التطبيق•
.والعلومالرياضياتملوادالنسبيالوزنزيادة•
.فةمختلبنسبللبناتاالسريةوالتربيةللبنين،البدنيةوالتربيةالفنيةوالتربيةالعربيةاللغةملوادالنسبيالوزنتخفيض•
.النشاطحصصحذف•
.وغيرهاالكتابيةالتطبيقاتزيادةخاللمناملهاراتتطوير علىالتركيز •
.التطبيقاتعلىالتركيز فيوالرياضياتالعلومخطةفيالزيادةاستثمار •
ومناألولية،الصفوففي(25)إلىحصة(30)منبعدعنالعامالتعليمفيالدراسيةالخطةفيالطالبيدرسهاالتياألسبوعيةالساعاتعددتقليص•

تحفيظرسملدااملرحلتيننفسفياملذكورةالنسبمنقريبوتقليص.املتوسطةاملرحلةفيحصة(29)إلى(35)ومنالعليا،الصفوففي(28)إلى(33)
.الكريمالقرآن

لتوجيهاتخطة،كلفيإليهااملشار التوجيهاتتضمنت• فع 
ُ
لتعزيز الكريم؛لقرآنامادةفيالذاتيالتعليمزيادةعلىالحثخاللمنمدرستيمنصةدور ت

التعليمعمليات
مإذوالوزارة أهدافحقيقلتالتعاون أمور وأولياءمدارسوقادةومعلمات،ومعلمينوطالبات،طالبمناملستفيدينجميعمنلتأملاملطورةالخطةهذهتقد 

.العملهذا
6من 2وهللا املوفق



6الصف 5الصف 4الصف3لصف ا2الصف 1الصفأسماء املواد الدراسية

ا
ية

رع
ش
 ال
وم

عل
ل

4444القرآن الكريم

33القرآن الكريم وتجويده

222333*اإلسالميةالدراسات

س
در

ُ ت
صل

نف
م

ة

111111توحيد

111111الفقه والسلوك

111الحديث والسيرة

1088777اللغة العربية

111الدراسات االجتماعية

466666الرياضيات

333344العلوم

222اللغة االنجليزية

111111التربية الفنية

111111(بنين ) التربية البدنية 

111111(بنات ) التربية األسرية 

252525282828(بنين ـ بنات ) مجموع الحصص 

777999(بنين ـ بنات ) مجموع املواد 

ه1442الفصل الدراس ي الثاني من العام التعليم عن ُبعد(  األولىاملرحلة )االبتدائية للتعليم العام الخطة الدراسية املطّورة للمرحلة 

:توجيهات 

مأدائيةمهامللطالبُيسند•
 
حصص3تعادلُبعدعنتعل

مالذاتيللتعلم
 
األولية،الصفوففيالكريمالقرآنلتعل

.مدرستيمقرأةتطبيقمنويستفاد
مأدائيةمهامللطالبُيسند•

 
حصة2تعادلُبعدعنتعل

مالذاتيللتعلم
 
رابع،الالصففيالكريمالقرآنلتعل

.مدرستيمقرأةتطبيقمنويستفاد
مأدائيةمهامللطالبُيسند•

 
صةحتعادلُبعدعنتعل

مواحدة
 
مالذاتيللتعل

 
صفينالفيالكريمالقرآنلتعل

.يمدرستمقرأةتطبيقمنويستفادوالسادس،الخامس
در س*•

ُ
دالتوحي)منفصلةاإلسالميةالدراساتموادت

.نفصلمبشكلدرجاتهاوترصدوتختبر (والحديثوالفقه
فضائيةالعينقناةفياملسجلةالدروسمناالستفادةتتم•

.اليوتيوبعلىعيندروسأو 
كيز التر زيادةمنة/املعلمليتمكنأطول وقتتخصيص•

.وغيرهاالكتابيةالتطبيقاتعلى
للمدارساللغويةللتطبيقاتدليلإرسالسيتم•

.االبتدائية

6من 3



أسماء املواد الدراسية

الصفوف

الثالثالثانياألول 

ية
رع

ش
 ال
وم

عل
ال

111القرآن الكريم

444*الدراسات اإلسالمية 

س
در 

ُ ت
لة
ص

نف
م

111تفسير

111توحيد

111فقه 

111حديث

444اللغة العربية

222االجتماعيةالدراسات 

666الرياضيات

555العلوم

111الحاسب اآللي

444اللغة اإلنجليزية

111التربية الفنية

111(بنين ) التربية البدنية 

111(بنات ) التربية األسرية

292929(بنين ـ بنات ) مجموع الحصص 

101010(بنين ـ بنات ) مجموع املواد 

ه1442م الفصل الدراس ي الثاني من العاُبعدالتعليم عن ( األولىاملرحلة ) املتوسطة للتعليم العام الخطة الدراسية املطّورة للمرحلة 

:توجيهات 

مأدائيةمهامللطالبُيسند•
 
عدبُ عنتعل

مواحدةحصةتعادل
 
مالذاتيللتعل

 
لتعل

ةمقرأتطبيقمنويستفادالكريم،القرآن
.مدرستي

در س*•
ُ
لةمنفصاإلسالميةالدراساتموادت

ختبر وت(والتفسيروالحديثوالفقهالتوحيد)
.منفصلبشكلدرجاتهاوترصد

ناةقفياملسجلةالدروسمناالستفادةتتم•
.باليوتيو علىعيندروسأو الفضائيةعين

منة/املعلمليتمكنأطول وقتتخصيص•
.وغيرهاةالكتابيالتطبيقاتعلىالتركيز زيادة

6من 4



أسماء املواد الدراسية
الصف 

1
الصف

2
الصف 

3
الصف 

4
الصف 

5
الصف 

6

ية
رع

ش
 ال
وم

عل
ال

766666(الحفظ)القرآن الكريم 

33333(التالوة)القرآن الكريم 

111التجويد

222333*الدارسات اإلسالمية 

س
در 

ُ ت
صل

نف
م

ة

111111التوحيد

111111الفقه والسلوك

111الحديث والسيرة

766655اللغة العربية

111الدارسات االجتماعية

455555الرياضيات

333344العلوم

222اللغة اإلنجليزية

111111التربية الفنية

111111(بنين)التربية البدنية 

111111(بنات)التربية األسرية 

252727323232(بنات-بنين)مجموع الحصص 

788111111(بنات-بنين )مجموع املواد 

:توجيهات

ه1442عام الدراس ي الثاني من الالفصل ُبعد عن التعليم( األولىاملرحلة ) االبتدائية  ملدارس تحفيظ القرآن الخطة الدراسية املطّورة للمرحلة 

مأدائيةمهامللطالبُيسند•
 
4عادلتُبعدعنتعل

محصص
 
فيالكريمالقرآنلحفظالذاتيللتعل

حصص3والرابع،ووالثالثوالثانياألول الصفوف
يقتطبمنويستفادوالسادس،الخامسللصفين
.مدرستيمقرأة

مأدائيةمهامللطالبُيسند•
 
2عادلتُبعدعنتعل

محصة
 
فيمالكريالقرآنتالوةفيالذاتي،للتعل

قرأةمتطبيقمنويستفادوالثالث،الثانيالصفين
.مدرستي

در س*•
ُ
التوحيد)منفصلةاإلسالميةالدراساتموادت

كلبشدرجاتهاوترصدوتختبر (والحديثوالفقه
.منفصل

ينعقناةفياملسجلةالدروسمناالستفادةتتم•
.اليوتيوبعلىعيندروسأو الفضائية

دةزيامنة/املعلمليتمكنأطول وقتتخصيص•
.وغيرهاالكتابيةالتطبيقاتعلىالتركيز 

ارسللمداللغويةالتطبيقاتدليلإرسالسيتم•
.االبتدائية

6من 5



الصف الثالثالصف الثانيالصف األول أسماء املواد الدراسية

ية
رع

ش
 ال
وم

عل
ال

666(حفظ)القرآن الكريم 

222(تالوة)القرآن الكريم 

111التجويد

444*اإلسالمية الدراسات

صل
نف

 م
س

در 
ُ ت

ة

111التفسير 
111التوحيد
111الفقه 
111الحديث

555اللغة العربية

222االجتماعيةالدراسات 

444الرياضيات

222العلوم

111الحاسب اآللي

333اللغة اإلنجليزية

111التربية الفنية

111(بنين)التربية البدنية 

111(بنات)التربية األسرية 

323232(بنات–بنين )مجموع الحصص 

121212(بنات–بنين )مجموع املواد 

:توجيهات 

ه1442الدراس ي الثاني من العام الفصل ُبعدالتعليم عن ( األولىاملرحلة ) املتوسطة ملدارس تحفيظ القرآن الخطة الدراسية املطّورة للمرحلة 

مأدائيةمهامللطالبُيسند•
 
2ادلتعُبعدعنتعل

محصة
 
ميعجفيالكريمالقرآنلحفظالذاتيللتعل

.مدرستيمقرأةتطبيقمنويستفادالصفوف،
در س*•

ُ
التوحيد)منفصلةاإلسالميةالدراساتموادت

بشكلادرجاتهوترصدوتختبر (والتفسيروالحديثوالفقه
.منفصل

نعيقناةفياملسجلةالدروسمناالستفادةتتم•
.اليوتيوبعلىعيندروسأو الفضائية

زيادةمنة/املعلمليتمكنأطول وقتتخصيص•
.وغيرهاالكتابيةالتطبيقاتعلىالتركيز 

6من 6


